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PREÀMBUL

1. Presentació de l’Informe sobre política lingüística 2003

L’article 9 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, disposa que el Govern de la
Generalitat ha d’informar cada any el Parlament de les actuacions de política lingüística i dels
resultats obtinguts en el marc dels instruments de planificació lingüística general.

Per tal d’acomplir aquesta obligació legal, el Govern elabora anualment l’Informe sobre política
lingüística, i el tramet al Parlament. Amb caràcter previ, el Govern sotmet al Consell Social de
la Llengua Catalana l’informe anual, i aquest òrgan n’emet un dictamen, d’acord amb les fun-
cions que li atribueix el Decret 148/2000, que el regula.

D’acord amb aquest Decret, correspon al Consell Social de la Llengua Catalana la funció d’ava-
luar cada any els objectius i els resultats de la política lingüística del Govern i, en especial,
l’informe anual que preveu l’article 39.3 de la Llei de política lingüística.

L’Informe sobre política lingüística 2003 té dues singularitats: la primera, de caràcter conjuntu-
ral, fa referència al fet que el 2003 és el darrer any de la sisena legislatura i, per tant, tanca un
mandat i un període de govern. La segona particularitat de l’Informe del 2003 té relació amb la
seva estructura: en edicions anteriors, s’ha seguit fidelment l’estructura de la Llei de política
lingüística en l’índex de l’informe. Enguany, malgrat mantenir aquesta estructura, s’hi ha afegit
un nou capítol dedicat a la immigració, que no té una correlació en l’articulat de la Llei de
política lingüística. En tot cas, aquest canvi obeeix a la convicció que aquest capítol ha guanyat
un pes específic propi, i al fet que tractar la immigració en un capítol propi afegirà transparència
i claredat a l’explicació de les polítiques de planificació lingüística i d’acollida que s’hi relacionen
i que fins ara es trobaven disperses en els diversos capítols de l’Informe.

El 10 de desembre de 2004 l’Informe sobre política lingüística corresponent a l’any 2003 va ser
presentat al ple del Consell Social de la Llengua Catalana, que el va sotmetre a consideració i
en va emetre un dictamen. El text d’aquest dictamen es reprodueix, íntegrament i literal, en
l’apartat 3 d’aquest capítol.

2. El Consell Social de la Llengua Catalana

El Consell Social de la Llengua Catalana és l’òrgan d’assessorament, consulta i participació
social en matèria de política lingüística. Està integrat per representants d’institucions i entitats,
com ara sindicats, patronals, Consell Escolar, Consell Interuniversitari, Institució de les Lletres
Catalanes, Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Associació Catalana de Municipis, Fe-
deració de Municipis de Catalunya, Consell Nacional de la Joventut i representants de mitjans
de comunicació públics. Està presidit pel president de la Generalitat i en són vicepresidents el
conseller o la consellera de Cultura, el president o la presidenta de l’Institut d’Estudis Catalans
i la persona titular de la Direcció General de Política Lingüística, d’acord amb el Decret 148/
2000, d’11 d’abril, del Consell Social de la Llengua.

3. Dictamen d’avaluació de l’Informe sobre política lingüística 2003: recomanacions

3.1. Antecedents
El 15 de juliol de 2004 el secretari de Política Lingüística va lliurar a la Comissió Permanent del
Consell Social de la Llengua Catalana el projecte d’informe sobre la política lingüística de l’any
2003. La Comissió va designar Santiago Campo Haro com a ponent del dictamen d’avaluació
corresponent.
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El 8 de novembre la Comissió Permanent del Consell Social va analitzar el projecte de dicta-
men i, després d’introduir-hi diverses esmenes i consideracions, va acordar d’elevar-lo al Ple.

3.2. Consideracions generals
Ja hem reiterat en diferents informes anteriors que la Llei 1/1998, de política lingüística, ha
representat una millora en el marc normatiu respecte a la Llei de normalització lingüística de
1983. Cinc anys després de l’aprovació de la Llei i sobretot si tenim en compte que determinats
aspectes d’aquesta no entraven en vigor fins al 2003, seria important de fer-ne un balanç de
l’aplicació. Pensem que no és aquest dictamen el lloc adequat per fer-ho, però seria important
que el Consell Social es pogués manifestar sobre el resultat de l’aplicació de la Llei.

En concret, ajuntaments i universitats havien d’haver aprovat els seus reglaments d’usos lin-
güístics en un termini de dos anys i les empreses tenien cinc anys per complir diverses normes,
en especial, les relatives a l’etiquetatge.

Contràriament a l’informe, que sol ser una llista d’actuacions, el que ens correspon a nosaltres
és fer una valoració d’aquesta informació i fer-la d’una manera crítica, perquè entenem que la
crítica ha de servir per estimular l’actuació de les administracions. Tanmateix som conscients
que els canvis lingüístics són processos lents i que no tota la responsabilitat és de les adminis-
tracions.

Ja disposem de les dades lingüístiques del cens del 2001. Les ha elaborat l’IDESCAT (Institut
d’Estadística de Catalunya), i el fet és important perquè disposem de dades dels anys 1986,
1991, 1996 i 2001 i perquè per primera vegada disposem de dades que ens permeten valorar
la influència de la immigració respecte al coneixement del català. Les dades demostren que
entre la població de nacionalitat espanyola s’incrementa el coneixement del català i que hem
d’abordar amb polítiques actives el repte de la immigració.

Aquest any elaborem el dictamen en unes condicions noves. Hi ha hagut un canvi d’orientació
política en el Govern de la Generalitat i en aquest dictamen valorem l’actuació de l’anterior
govern mentre que els suggeriments van adreçats al nou, per la qual cosa posarem una espe-
cial atenció en l’apartat referit a suggeriments i peticions.

Abans de resseguir els catorze apartats de la memòria, convé fer alguns comentaris previs de
caràcter transversal:

1. Cal dissenyar mecanismes d’avaluació de les mesures d’intervenció lingüística, des del ma-
teix començament. Altrament, no se’n coneixen ni els efectes ni la rendibilitat social amb
relació als objectius proposats.

2. Continuem insistint en el fet que creiem que en l’informe convindria proporcionar dades
sobre usos lingüístics no sols absoluts, sinó també relatius, amb relació a períodes de temps
anteriors i amb relació a l’avenç o disminució d’aquests usos en les llengües en contacte,
sobretot el castellà i tal vegada l’anglès. Caldria valorar la proposta de demanar sobre el
coneixement del castellà i d’altres llengües en el cens.

Continuem sense tenir dades relatives, per exemple, en els casos següents:

• El pes relatiu de les sentències (d’interlocutòries) en català sobre el conjunt de sentències
i no solament sobre les fetes en oficines del Pla de funcionament en català.
• El percentatge dels títols que es van doblar amb relació als films comercialitzats en total. En
el cas de les pel·lícules doblades, quina n’és l’oferta en català i quina en castellà. I, finalment,
quantes persones han vist la pel·lícula en català i quantes en castellà.
• El pes relatiu que tenen els fonogrames editats en català sobre el total de fonogrames
editats o distribuïts a Catalunya
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3. Cada any la Secretaria de Política Lingüística hauria d’informar sobre les accions empreses
en relació amb els suggeriments, i les propostes, exposats en el dictamen de l’any anterior.

4. Finalment, es suggereix algun complement o millora en la metodologia, quan sembla, a
parer nostre, bastant clar que les dades tenen una validesa limitada. No es poden treure
gaires conclusions d’algunes dades; especialment, caldria fer observacions directes i no
basar-nos sempre en les dades que donen els mateixos organismes interessats.

3.2.1. Desplegament de la Llei
S’han aprovat tres lleis i set disposicions reglamentàries. Les lleis tenen una relació tangencial
respecte a la llengua en aspectes com universitat i drets dels consumidors (taxis i etiquetatge
de les diferents denominacions).

Entre les disposicions reglamentàries destaquem l’atribució a l’Institut Ramon Llull de la com-
petència sobre certificació del coneixement del català fora del domini lingüístic. I també la
creació de la Comissió de Política Lingüística del Consell Interuniversitari de Catalunya.

3.2.2.  Anàlisi de les dades del cens
Algunes consideracions respecte a les dades del cens:

• La influència de la plena incorporació de la llengua al sistema educatiu fa que augmenti de
manera important el nombre de persones que sap escriure en català, que ja és pràcticament
la meitat de la població (49,8 %). El progrés ha estat important (31,6 %  39,9 -->%45,8 %
--> 49,8 %).

• També és important que tres de cada quatre persones saben llegir en català. L’evolució ha
estat: 60,7 % --> 67,6 % --> 72,4 % i 74,4 %.

• En canvi, hi ha una petita disminució entre els dos últims censos de les persones que ente-
nen el català (90,6 % --> 93,8 % --> 94,9 % i 94,5 %) i que el saben parlar (64,2 % --> 68,3 %
--> 75,3 % --> 74,5 %). Aquesta disminució l’hem d’atribuir a l’important increment de la
població immigrada arribada especialment a partir del 2000.

• Per àmbits territorials, tendeixen a equilibrar-se les xifres de coneixement de la llengua entre
els diferents territoris. Tot i això, l’àrea metropolitana continua donant els índexs més baixos
de persones que saben parlar, entenen, llegeixen o escriuen en català; mentre que les Ter-
res de l’Ebre, l’àmbit de Ponent i l’Alt Pirineu ens en donen les xifres més altes.

• L’anàlisi de les dades amb relació a la nacionalitat i l’edat ens permet destacar les conside-
racions següents:
- Entre la població de nacionalitat espanyola milloren totes les habilitats associades al conei-
xement de la llengua catalana.
- La població estrangera, des de l’any 1996, ha passat de 96.275 persones a 303.104 el
2001, de les quals 118.380 no entenen el català.
- Les habilitats lingüístiques de la població d’origen estranger augmenten de manera impor-
tant en xifres absolutes, però estan molt per sota de la mitjana general.
- Entre la població jove és on tenim les millors dades de coneixement de la llengua gràcies al
sistema escolar.
- Cal tenir en compte que la població immigrada és molt recent; per això és normal que
encara no s’hagi integrat. El Pla d’immigració demostra que la nostra Administració és cons-
cient que continuaran arribant persones immigrades i de la importància d’una correcta inte-
gració lingüística i social; per això, hem de continuar insistint en el fet que hem de dedicar-hi
una actuació preferent i estudiar com avança la seva integració.
- Amb relació a l’aranès tenim ja dades de dos censos. Aquí també les dades són una mica
inferiors respecte al 1996, menys entre les persones que el saben escriure, que augmenten
lleugerament. També hi ha dades sobre l’ús de la llengua a la llar i la feina. La introducció de
l’aranès a l’escola fa que entre la gent jove es donin les millors dades.

S’han fet altres estudis durant aquest any, dels quals no tenim les dades. L’OFERCAT continua
estudiant l’oferta en català a diferents poblacions.



Preàmbul

12

3.2.3. La immigració
Segons les dades del 2003, el nombre de residents estrangers a Catalunya era de 383.939,
xifra que suposa el 5,73 % del total de la població catalana. Això vol dir que el 23,31 % del total
d’estrangers de l’Estat espanyol resideix a Catalunya, malgrat que el nostre pes demogràfic és,
solament, d’un 15,7 %. Però, si tenim en compte les dades dels padrons municipals, la xifra
seria aproximadament del doble.

L’any 2001 es va elaborar el Pla d’immigració 2002-2004 i un dels aspectes importants n’és el
programa de política lingüística. Amb vista a facilitar l’acolliment lingüístic, s’han classificat i
definit els nivells dels cursos. S’ha incrementat també el nombre de cursos, que han seguit la
progressió següent: 652, 807, 1.039 i 1.480 (el 2003), essent la progressió en alumnes de
12.819 a 28.617. La població escolaritzada a l’ensenyament no universitari són 74.491 nois i
noies.

Si ens centrem en la població immigrada, el nombre de persones procedents de la nova immi-
gració el curs 2001-2002 era de 19.005. S’ha fet un curs destinat a imams i cal destacar la feina
de voluntariat lingüístic.

Les dades ens indiquen que tot i l’esforç s’arriba encara a una població molt limitada.

3.2.4. Les administracions a Catalunya
No trobem dades sobre l’Administració de l’Estat.

Respecte a l’Administració local, sabem que 516 organismes locals tenen aprovat el seu regla-
ment d’ús lingüístic, és a dir, aproximadament la meitat.

Igualment, pel que fa a Llei de política lingüística, s’ha recordat als ajuntaments l’obligatorietat
d’aplicar-ne els preceptes amb relació a les llicències d’obertura d’establiments comercials.

3.2.5. Justícia i món del dret
La realitat ens demostra que la presència del català en els àmbits judicial, notarial i registral
segueix essent pobre i no ho desmenteix, ans al contrari, l’Informe sobre política lingüística
2003.

Àmbit judicial
Pel que fa al primer àmbit, cal constatar el progrés que significa la iniciativa del Departament de
Justícia coneguda com a Pla de funcionament en català de les oficines judicials, en el marc del
qual el nombre de sentències en català arriba al 84 % del total. El cas és, però, que el nombre
total d’oficines incorporades és només de 120 sobre el total de 492 oficines que hi ha a Catalunya
(és a dir, al voltant d’una quarta part).

No hi ha, en canvi, una estadística general, però no és gens temerari pressuposar que el
nombre total de sentències dictades en català a Catalunya és poc rellevant i, com a referència,
n’hi ha prou de constatar que, segons el mateix Informe, només el 59 % del personal al servei
de l’Administració de justícia entén, parla i escriu el català.

Notaries
Pel que fa als documents notarials, són només el 10,3 % del total els redactats en aquesta
llengua, si es tracta de documents protocol·litzats, però hom arriba al 69,4 % si es tracta de
documents només intervinguts, diferència certament notable, però que ens dóna una bona
pauta per ponderar la incidència que té la manca de disponibilitat lingüística dels notaris.

És a dir, els documents sotmesos només a intervenció, en general, pòlisses de crèdit, els
presenta a la notaria l’entitat de crèdit, lògicament, en la llengua amb la qual se li ha presentat
el client, cosa que l’entitat pot fer perquè és evident que té una disponibilitat lingüística, en
definitiva, un ús normal del català, que no té el notari.
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Registres
Com és lògic, a conseqüència del fet que l’article 17.2 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de
política lingüística, prevegi que la llengua del document notarial condiciona la de l’assentament
registral, és natural que aquell Informe ens indiqui que el nombre dels que s’estenen en català
oscil·li només entre el 3,9 % i el 16,1 %, segons els registres, si prescindim del Registre de la
Propietat de Berga, que arriba al 69,1 %.

No és imaginable que aquesta situació sigui imputable a l’actitud dels ciutadans, especialment
en allò que fa referència a l’àmbit judicial i notarial, sinó a la manca de disponibilitat del funcio-
nari, que no fa possible o fa molt difícil l’exercici per aquells del dret d’elecció lingüística que els
reconeix l’article 4.1, lletra c, de la mateixa Llei de política lingüística.

Certament, en l’àmbit judicial, la recent reforma de la Llei orgànica del poder judicial per la Llei
orgànica 19/2003, de 23 de setembre, pot representar un progrés, en admetre a l’article 53 la
possibilitat que el coneixement de la llengua catalana esdevingui un requisit i no només un
mèrit com fins ara.

El cas és, però, que es tracta només d’una hipòtesi i, d’altra banda, resta l’àmbit notarial, en el
qual el doble coneixement lingüístic és també un mèrit només.
No cal dir que totes aquestes consideracions assoleixen un relleu especial ara, quan s’ha iniciat
el procés de reforma de l’Estatut de 1979, que, en els seus articles 22, quant a l’Administració
de justícia, i 24, quant a notaris i registradors, va ignorar aquests aspectes, malgrat el prece-
dent que significava l’actitud diferent mantinguda per l’Estatut de 1932.

3.2.6. L’onomàstica
S’ha presentat el Nomenclàtor oficial de toponímia major de Catalunya, amb el treball i el vistiplau
de l’Oficina d’Onomàstica de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), l’única autoritat lingüística per a
la llengua catalana en tots els territoris on és pròpia. Alguns municipis no es volen avenir, contra
allò que ha estat establert per llei, a la normativa dictada per l’IEC. Certament que no són molts,
sortosament; però suficients perquè el Consell Social de la Llengua reclami del Govern de la
Generalitat que intervingui enèrgicament per tal d’acabar amb situacions inacceptables (Barà/
Berà; Tuixén/Tuixent; etcètera).

L’IEC és per llei l’autoritat lingüística i amb relació al nom de la llengua també ha deixat clara la
seva posició en defensa del nom científic, que és llengua catalana.

S’ha modificat la llei estatal sobre noms i cognoms i ara per adaptar-los a l’ortografia catalana
només cal presentar-se al registre amb un certificat que acrediti la correcció lingüística de la
forma demanada. La sol·licitud del certificat es pot fer per telèfon, per correu electrònic o mit-
jançant la web de CAT365.

3.2.7. Ensenyament
L’àmbit de l’ensenyament s’ha presentat sempre com un exemple de l’avanç de la normalitza-
ció lingüística. No hi ha dubte que hi ha elements positius, però el mateix informe diu que a
primària els resultats són millors que a secundària, encara que no aporta dades objectives per
justificar l’afirmació.

Fins ara no havíem tingut dades objectives de competència lingüística malgrat la insistència
d’aquest Consell a demanar-les. En aquest informe apareixen per primera vegada, però només
referides a primària (4t curs) i no tenim les dades de secundària. Tampoc tenim les dades de
llengua castellana per poder comparar ni s’explica com s’ha d’interpretar el quadre que s’adjun-
ta.

Els percentatges de tria escrita del català a les proves d’aptitud per a l’accés a la universitat,
que ja era molt elevat, continua progressant (93,05 % en català, 92,44 % el 2002).



Preàmbul

14

D’acord amb l’informe, l’ús del català a la universitat està estabilitzat a la baixa al voltant del
60 %. La mesura més destacada que s’anuncia és la creació de la Comissió de Política Lin-
güística del Consell Universitari de Catalunya. Caldrà veure en quina mesura les diferents
actuacions resulten positives.

En determinades àrees de coneixement en el rànquing de revistes per a l’avaluació de la qua-
litat de la investigació, en la primera categoria (A) no hi consta ni una sola revista catalana;
mentre que en la segona categoria (B), solament un parell o tres. Si es manté una classificació
així, s’ha d’entendre que el professorat de les universitats ha d’animar els seus deixebles que
no escriguin ni en català ni a cap revista catalana, sinó que ho facin en anglès o en castellà
preferentment. Però, si el nostre objectiu és animar a fer els treballs d’investigació en català, no
hi ha dubte que s’haurà de modificar aquesta classificació.

Pel que fa a la formació de les persones adultes, tot i el progrés en l’ús del català continua
sense resoldre’s el problema de la titulació. Tampoc és satisfactòria la presència del català a la
formació ocupacional i a la formació continuada. I aquí ens trobem amb un gran nombre de
treballadors i treballadores que van estudiar ja fa uns anys i que no tenen cap formació en
català.

A la memòria passada dèiem que no teníem dades sobre la situació lingüística en els ensenya-
ments no reglats, com, per exemple, les escoles de conducció, i continuem sense tenir-ne.

Amb relació al Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL), en informes posteriors cal-
drà informar del compliment per part de les administracions locals que en formen part de les
seves aportacions pressupostàries per tal de comprovar el seu compromís amb la normalitza-
ció lingüística. Cal dotar el CPNL de més recursos per potenciar tant les seves tasques de
dinamització com les de formació i elaborar mecanismes d’avaluació dels seus resultats. En
aquests moments estem dedicant aproximadament una quarta part del seu pressupost a
dinamització, la meitat a cursos i l’altra quarta part a funcions administratives.

3.2.8. Ràdio i televisió
Pel que fa a la producció, les dades es mantenen en un 30 % de producció en català i, pel que
fa a l’audiència entre els dos canals de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió (CCRTV),
ens trobem al 27,9 % (sense comptar les poques hores que els altres canals emeten en cata-
là).

L’acord pel qual la CCRTV cedeix sèries i pel·lícules a les televisions locals és positiu.

La presència del català a la ràdio està més normalitzada. Aquí tant en oferta com en audiència
ens movem una mica per sobre del 50 % en les emissores generalistes. Cal destacar el fet que
Catalunya Ràdio és líder d’audiència.

Les emissores municipals també emeten majoritàriament en català. En canvi, pel que fa a la
música, cal continuar assenyalant l’escàs compliment d’una exigència mínima de la llengua, tot
i que els quadres (vegeu les taules 48 i 50) no en permeten una lectura senzilla.

3.2.9. La premsa
Amb les dades de l’Oficina de Justificació de la Difusió, tenim un petit augment de la difusió de
la premsa diària en català, encara que representa el 18,7 %. Si mirem l’audiència, les dades
són una mica més bones i representen el 28,7 %. Les dades de la difusió de diaris d’àmbit local
o comarcal són millors per al català, un 55,6 %. Si sumem les dues dades, la premsa diària en
català suposa el 29,8 %.

El fenomen nou de la premsa gratuïta presenta una millor presència del català.

El camp de la premsa escrita és un dels aspectes en què hem de millorar.
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3.2.10. Llibre i producció literària
Continuem amb dades semblants als anys anteriors; el sector editorial en català és fort, però
presenta insuficiències. Continua la seva dependència marcada respecte al món educatiu i els
dèficits correlatius en el llibre tècnic, científic i universitari.

Hi ha un dèficit important en materials multimèdia, que és coincident amb el que es dóna en les
noves tecnologies.

3.2.11. Cinema
Un dels aspectes que havia de millorar amb la Llei de política lingüística de manera important
havia de ser la presència del català al cinema. Al final la realitat ha quedat molt lluny dels
objectius anunciats. Les dades ens diuen que per primera vegada s’ha superat el milió d’espec-
tadors en català, però això no representa més que el 3,66 % dels espectadors.

El govern subvenciona el doblatge, però les còpies en català no es distribueixen en les matei-
xes condicions que les còpies castellanes. No tenim dades que ens permetin de saber l’eficà-
cia de la mesura.

Malgrat els ajuts, el cinema, el vídeo i el DVD continuen essent en castellà i fins i tot en el cas
de pel·lícules que s’han pogut veure en català al cinema, després la versió en DVD no recull la
versió catalana.

És important que hi hagi pressió social, però també actuacions administratives.

3.2.12. Cançó i arts de l’espectacle
Les dades de l’any 2003 són incompletes i es limiten només a Barcelona. Les dades canvien
d’un any a l’altre en funció dels èxits que puguin tenir determinades obres.

3.2.13. Noves tecnologies i Internet
És difícil comparar les dades entre la memòria del 2002 i la del 2003 perquè tenen poc a veure
i estan elaborades amb criteris diferents. Un exemple: l’any 2002 es parla d’un traductor auto-
màtic català-anglès (en tots dos sentits); no sabem els motius pels quals no s’ha posat el
sistema a l’abast de la ciutadania i pensem que és urgent fer-ho.

Tenim dades actualitzades d’acord amb l’estudi que ha realitzat el 2003 Softcatalà per actualit-
zar l’informe publicat l’any 2000 per VilaWeb, sobre la presència de la llengua catalana a Internet.
En aquell estudi, la llengua catalana apareixia com a dinovena llengua usada a la xarxa. D’acord
amb aquestes dades, Softcatalà fixa l’ús de la llengua catalana a Internet en el lloc vint-i-tres, i
adverteix que no s’ha produït un retrocés amb relació a la dinovena posició que li va atorgar
l’Informe de VilaWeb l’any 2000, sinó que la millora dels mitjans tècnics ha permès afinar més
les dades.

Una altra dada força important és la presència del català en la utilització de la xarxa com a
correu. En aquest camp, s’observa un equilibri en la utilització del català i del castellà entre els
que escriuen missatges de correu electrònic, que en nombre absolut suposen aproximada-
ment 1.650.000 persones. Els que escriuen en català o més en català són un 33,7 %, els que
escriuen en castellà o més en castellà són un 34 % i els que escriuen igual en ambdues llen-
gües oficials són un 15,4 %.

Les Terres de l’Ebre, les comarques centrals i les de Girona són on més habitualment els
internautes utilitzen el català en les seves relacions per la xarxa. L’àmbit metropolità és, per
contra, on més presència té el castellà en els missatges de correu electrònic.

Amb relació a la telefonia mòbil, hi ha dades de la Plataforma per la Llengua, que va publicar un
estudi sobre la situació del català a la telefonia mòbil (fabricants i operadores) a partir de les
dades facilitades per cinc-cents usuaris. Aquest estudi posa de manifest que els dos únics
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fabricants de telèfons mòbils que incorporen el català al menú d’opcions lingüístiques són Sie-
mens i Alcatel. Empreses com Nokia, Motorola o Sony Ericsson, tot i tenir un alt volum de
vendes, no hi inclouen la llengua catalana.

3.2.14. Terminologia
En conjunt cal fer constar que manquen instruments de mesura sobre la difusió del termes
proposats.

3.2.15. Món socioeconòmic
L’informe fa constar les mesures d’intervenció per part de l’Administració però el seu caràcter
insuficient en un àmbit molt castellanitzat. Tant en l’ensenyament no reglat, com en la publicitat
i l’etiquetatge, els convenis col·lectius i els contractes de treball, la llengua majoritària és el
castellà.

Cal fer una valoració de quins són els aspectes de la Llei que no es compleixen, especialment
les regulacions sobre adequació lingüística al consumidor, i elaborar les estratègies per fer-los
complir. El Govern ha fet un treball amb empreses del sector del comerç per impulsar l’ús del
català com a element necessari d’un comerç de qualitat. Caldria avaluar el resultat d’aquestes
actuacions i continuar en aquesta línia d’actuació.

Un aspecte molt visible és el de la retolació comercial i sobre això no tenim dades seriades. La
situació depèn de les característiques sociolingüístiques de la zona i van des del 85 % de
Girona al 24,8 % de Barberà. Tenint en compte que la situació és diferent en els diversos
territoris, s’imposa una actitud descentralitzada des dels serveis lingüístics del Consorci i dels
ajuntaments.

S’ha fet un primer estudi de l’ús del català en les grans empreses amb vocació internacional.
S’utilitza més en la llengua oral que en l’escrita i l’ús més baix és en els mitjans informàtics.
També es classifiquen les empreses en funció de l’ús del català, però no es proposen mesures
d’actuació.

La política de convenis és en general positiva. Dos suggeriments: promoure que les empreses
impliquin els sindicats i fer un seguiment acurat del compliment dels convenis.

La plena normalització dels convenis laborals en català topa amb un inconvenient legal: l’Esta-
tut dels treballadors, que és la normativa bàsica dels convenis, encara no té traducció oficial al
català. Caldria, en el marc de l’acord amb el BOE, publicar l’Estatut dels treballadors en català,
per evitar que s’hagi de citar en la versió castellana.

La implicació del Departament de Treball en la tasca de normalització lingüística és molt impor-
tant per aprofundir la relació entre lloc de treball i llengua en tota la seva complexitat:

• Els perfils lingüístics s’han d’adequar realment al lloc de treball.
• Els cursos de formació han d’incorporar de manera més important el català i s’ha de treballar

per resoldre les mancances que tenen en català moltes persones que no van poder estudiar
català durant la seva època formativa.

• Les persones immigrades tenen una primera relació amb la llengua a partir del lloc de treball.
I això caldria abordar-ho des de diferents aspectes:
- Una primera informació plurilingüe; la manca de formació lingüística és un dels elements
que genera accidents laborals.
- Impulsar la formació lingüística des del mateix lloc de treball.

L’avanç en l’etiquetatge és molt lent i aquí ens trobem tant amb problemes d’actitud com amb
problemes de legalitat.
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Cal valorar molt positivament les entitats que es dediquen a promoure l’ús de la llengua i a fer
activisme lingüístic.

3.2.16. Cooperació amb altres territoris
Cal valorar i encoratjar al màxim la coordinació amb els altres territoris, tant per coherència
política i cultural com per criteris de rendibilitat i eficàcia d’esforços, encara que les diferències
polítiques compliquen una col·laboració que des del punt de vista cultural és imprescindible.

3.2.17. La projecció exterior
Una millora en la projecció exterior ha d’implicar també unes modificacions legals, ja que en
aquests moments la Generalitat té molt limitada la possibilitat de firmar convenis amb altres
governs.

Cal també que l’Estat assumeixi la pluralitat lingüística.

3.2.18. La col·laboració amb l’Institut d’Estudis Catalans
La col·laboració amb l’IEC es fonamenta en l’autoritat normativa de l’Institut i en l’obligació que
té el Govern de finançar les seves activitats.

3.2.19. L’Oficina de Foment i Ensenyament de l’Aranès
Valorem molt positivament també la inclusió en aquesta memòria d’una informació sobre les
actuacions en favor de l’aranès, encara que correspon al Consell General d’Aran de fer-ne la
valoració.

3.3. Conclusions
Hi ha dos fets polítics importants que condicionen aquest informe. S’ha obert un procés de
reforma de l’Estatut de Catalunya i hi ha un govern nou que no és responsable de les accions
adoptades fins ara, però que esperem que sigui sensible als nostres suggeriments:

• Sia a través de la reforma de la Constitució o mitjançant altres mecanismes, cal que l’Estat
reconegui el català com a llengua oficial. Aquest reconeixement tindria una gran transcen-
dència psicosocial i política. Reconèixer oficialment el plurilingüisme de l’Estat per primera
vegada representaria, en molts sentits, un salt molt gran i permetria resoldre el reconeixe-
ment de la Unió Europea i fins i tot els problemes de l’etiquetatge, de la justícia o de la
presència en l’Administració general de l’Estat.

• L’elaboració d’un nou Estatut ha de servir per millorar la capacitat normativa de la Generalitat
en molts aspectes relacionats amb l’ús de la llengua.

• S’hauria d’introduir el concepte de disponibilitat de totes les administracions i empreses a
atendre en català perquè és l’única manera de garantir el dret a ser-hi atès.

• En relació amb el món de la justícia, cal que el nou text estatutari:
- Individualitzi els processos de selecció de magistrats, jutges, secretaris judicials i resta del
personal de l’Administració de justícia, així com els de notaris i registradors de la propietat i
mercantils, quan es tracti de cobrir vacants a Catalunya.
- Estableixi que els processos corresponents siguin convocats, administrats i resolts per la
Generalitat, per bé que d’acord amb la legislació estatal.
- Estableixi també que, en aquests processos, el coneixement de la llengua catalana, en les
circumstàncies que establiria la Generalitat, siguin requisit de participació.

• Cinc anys després de l’aprovació de la Llei de política lingüística convé fer una valoració de
la seva aplicació i de les seves limitacions.

• El Consell constata que les noves migracions posen en evidència la fragilitat de l’ús social de
la llengua. Valorem positivament que s’incorpori un nou apartat a la memòria dedicat a la
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immigració i l’existència d’un Pla interdepartamental d’immigració, però es constata alguna
disfunció entre organismes. Cal fer del català una veritable llengua d’acollida tenint en comp-
te que el treball és el principal àmbit de contacte amb la població autòctona.

• Constatem que el nou govern ha recollit la proposta que fa molts anys que fèiem perquè la
Direcció General de Política Lingüística passés a dependre del Departament de la Presidèn-
cia.

• Per tal de fer possible la tasca de control del Consell Social, aquest demana que en les
regulacions i campanyes de dinamització lingüística es prevegin sistemàticament mesures
d’avaluació. Aquestes recerques, amb les corresponents avaluacions, han de tenir en comp-
te el plurilingüisme del país, és a dir, tant el català i el castellà com les diverses llengües
estrangeres que hi coexisteixen.

• El Consell creu necessària una major coordinació entre les universitats i esperem que la
creació de la Comissió de Política Lingüística del Consell Universitari de Catalunya l’afavo-
reixi.

• Cal saber els recursos exactes que el Govern dedica a política lingüística, sumant les apor-
tacions dels diferents departaments. Cal també que l’Estat hi aporti recursos com ja va fer en
el passat. L’objectiu final és que les contribucions pressupostàries a la dinamització lingüís-
tica s’incrementin de manera important per fer front a les noves necessitats sociolingüísti-
ques.

• Continuem valorant el paper crucial de les emissores i canals de la CCRTV i altres mitjans
públics en la presència del català en els mitjans audiovisuals, però continuem lamentant que
les emissores i canals estatals no mostrin un augment significatiu d’ús de la llengua pròpia
del país. Cal modificar els percentatges d’ús lingüístic en aquestes, tant les privades com les
públiques.

• Pel que fa a l’onomàstica, el Consell està preocupat pel fet que uns quants ajuntaments
catalans no respecten el que diu el Nomenclàtor oficial de la Generalitat de Catalunya i
escriuen el seu nom de manera incorrecta. És important que el Govern actuï amb fermesa
perquè els ajuntaments corregeixin les formes oficials incorrectes.

• En el món socioeconòmic, el Consell considera que cal que el Govern actuï amb contundència
per tal de preservar els drets dels consumidors catalanoparlants, si cal fent ús dels instru-
ments de sanció de què disposa, un cop esgotats els mecanismes de concertació i de fo-
ment.

• Cal continuar la política de traduir la normativa legal de l’Estat al català i especialment és
urgent la traducció de l’Estatut dels treballadors. També cal incrementar la presència del
català en totes les activitats formatives i com a llengua d’acollida per als immigrants.

• Malgrat les dificultats polítiques, cal millorar el treball conjunt amb els governs i organitzaci-
ons socials dels territoris de parla catalana, per impulsar actuacions en favor de la llengua i
de la cultura comunes.

• El Consell continua considerant preocupant la minva del nombre de parlants del català a
casa entre els més joves a les zones més poblades del país. Atès que el Govern no pot
incidir directament en àmbits d’ús privat, el Consell convida l’Administració a fer plans ur-
gents de concertació social i de dinamització de la llengua en àmbits que afectin tant la
població més jove com la població de nova immigració. Amb vista a impulsar actuacions
descentralitzades i adaptades a la realitat sociolingüística del territori, caldrà comptar amb
les entitats juvenils.
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• El Consell creu necessari que totes aquestes mesures de foment i impuls del català, també
siguin endegades per a l’aranès, d’acord amb les seves prioritats específiques i també amb
recursos suficients d’acord amb l’Oficina de Promoció i Ensenyament de l’Aranès.

• Per tal de fer més efectiva la feina del Consell Social, aquest dictamen, junt amb l’informe,
s’hauria de presentar al Parlament de Catalunya. El Consell pensa que seria important que
el Parlament es manifestés amb relació a les propostes elaborades pel Consell.

4. El Consell Social de la Llengua Catalana. Activitat realitzada durant el 2003

El dia 2 de juliol de 2003 es va reunir en Ple i va aprovar el Dictamen sobre l’Informe de política
lingüística 2002 elaborat per la Direcció General de Política Lingüística. En aquest Dictamen el
Consell valora positivament el desplegament reglamentari de la Llei de política lingüística, però
constata importants obstacles per a la seva aplicació tant a l’Administració estatal, sobretot a la
de justícia, com al món socioeconòmic. El Consell n’assenyala una doble causa: d’una banda,
entén que les limitacions flagrants del català al món socioeconòmic i judicial provenen del marc
desigual espanyol i europeu, i en aquest sentit recomana instar el reconeixement de l’oficialitat
efectiva i jurídica del català, a Espanya i a la Unió Europea; d’altra banda, constata que també
manquen plans de concertació social, així com una pressió més potent per part dels ciutadans,
i en aquest sentit convida l’Administració a fer accions de concertació social i de dinamització
de la llengua.

El Dictamen del Consell fa referència també a la necessitat d’actuacions conjuntes dels dife-
rents departaments de la Generalitat per a programes d’acollida social i lingüística dels immi-
grants, per tal que se’ls pugui garantir l’aprenentatge i la integració lingüístics i culturals.

En un altre apartat, el Consell lamenta que les emissores i canals estatals no mostrin un aug-
ment significatiu d’ús de la llengua pròpia del país, i recomana avançar en la modificació dels
percentatges d’ús lingüístic en els mitjans audiovisuals, tant privats com públics.

També cal destacar, entre altres recomanacions, la que fa el Consell en el sentit d’instar la
Diputació de Barcelona a integrar-se en el Consorci per a la Normalització Lingüística, i el
Govern de la Generalitat a continuar impulsant l’aranès, d’acord amb les seves prioritats espe-
cífiques.

La Comissió Permanent del Consell Social de la Llengua Catalana s’ha reunit durant l’any 2003
en cinc sessions de treball. D’altra banda, la ponència Observatori de la Llengua Catalana,
creada al juliol de 2002, s’ha reunit durant l’any 2003 en tres ocasions, per tal de ser informada
i debatre sobre els treballs d’elaboració de l’estadística oficial sobre l’ús del català, i del Siste-
ma d’Indicadors de la Llengua (SIL).



I. Objectius i principis generals

21

I.  OBJECTIUS I PRINCIPIS GENERALS

1. Els objectius de la política lingüística a Catalunya

1.1. Objectius generals
L’Estatut d’autonomia estableix que el català és la llengua oficial i pròpia de Catalunya, per bé
que comparteix el caràcter d’oficial amb el castellà. Disposa, igualment, que correspon al Govern
de la Generalitat garantir-ne l’ús normal i oficial. Molt especialment, encomana al Govern vetllar
per assegurar-ne el coneixement, i crear les condicions que permetin d’arribar a la igualtat
plena quant als drets i deures lingüístics dels ciutadans.

Igualment, l’Estatut disposa que l’aranès serà objecte d’ensenyament i d’especial respecte i
protecció.

D’acord amb el marc estatutari, la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, té com a
objectius bàsics emparar i fomentar l’ús social del català; fer efectiu el seu ús oficial; normalit-
zar-lo en els àmbits de l’Administració, l’ensenyament, els mitjans de comunicació social, les
indústries culturals i el món socioeconòmic; estendre’n el coneixement a tots els ciutadans i
ciutadanes, i garantir els drets i deures lingüístics a la ciutadania en relació amb el coneixement
i l’ús del català.

1.2. Els objectius específics del programa del Govern per a la sisena legislatura
El programa del Govern per a la sisena legislatura va prioritzar els disset objectius 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 organitza-
cions empresarials i sindicals, perquè el català sigui present a la publicitat exterior, la retola-
ció i la senyalització, les comunicacions empresarials, les pòlisses bancàries i d’asseguran-
ces 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 lingüístic de la pe-
tita empresa, i la col·laboració amb els serveis lingüístics de sindicats i organitzacions em-
presarials.

3. Augmentar la presència del català a la premsa diària, de manera especial a la premsa espor-
tiva i a la premsa periòdica de quiosc, amb l’objectiu de superar, a final de la legislatura, 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 legislatura
que més del 75 % de les emissores de freqüència modulada emetin més del 50 % del seu
temps d’emissió en català.

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, ja 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.
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8. Mantenir una oferta pública de cursos de català per a adults a tot el territori amb ajuts a
aquests cursos, especialment als que s’ofereixen per mitjà del Consorci per a la Normalitza-
ció Lingüística; racionalitzar-ne l’oferta tant pel que fa als nivells com pel que fa a la distribu-
ció 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 les
seves 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 cata-
là, 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 (2001), amb l’objectiu d’aug-
mentar la consciència que la diversitat lingüística és una de les riqueses de la Unió i preparar
el camí perquè el català passi a tenir la consideració de llengua oficial d’Europa, amb inde-
pendència 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 d’Aran, amb suport al seu ús oficial i a l’ensenyament.

L’any 2003, el darrer de la sisena legislatura, es clou amb el balanç d’haver complert la majoria
dels objectius.

2. Les recomanacions del Consell Social de la Llengua Catalana a partir de l’Informe
sobre política lingüística 2002

El Consell Social de la Llengua Catalana és l’òrgan d’assessorament, consulta i participació
social en matèria de política lingüística. La seva composició i funcions són fixats pel Decret
148/2000, d’11 d’abril. D’acord amb aquest marc normatiu, correspon al Consell Social de la
Llengua Catalana, entre d’altres funcions, aprovar el dictamen avaluatiu de les actuacions de
política lingüística realitzades cada any pel govern.
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2.1. Recomanacions a partir de l’Informe sobre política lingüística 2002
En el dictamen d’avaluació de l’Informe sobre política lingüística del Govern 2002, el Consell
Social de la Llengua Catalana valora positivament el desplegament reglamentari de la Llei de
política lingüística. Tanmateix constata importants obstacles per a la seva aplicació tant a l’Ad-
ministració estatal, sobretot a la de justícia, com al món socioeconòmic. El Consell n’assenyala
una doble causa:

• D’una banda, entén que les limitacions flagrants del català al món socioeconòmic i judicial
provenen del marc desigual espanyol i europeu, i en aquest sentit recomana instar el
reconeixement de l’oficialitat efectiva i jurídica del català a Espanya i a la Unió Europea.

• D’altra banda, constata que també manquen plans de concertació social, així com una pressió
més potent per part dels ciutadans, i en aquest sentit convida l’Administració a fer accions de
concertació social i de dinamització de la llengua.

El dictamen del Consell fa referència també a la necessitat d’actuacions transversals i conjun-
tes dels diferents departaments de la Generalitat per a programes d’acollida social i lingüística
dels immigrants, per tal que se’ls pugui garantir l’aprenentatge i la integració lingüístics i cultu-
rals.

En un altre apartat, el Consell lamenta que les emissores i canals estatals no mostrin un aug-
ment significatiu d’ús de la llengua pròpia del país, i recomana avançar en la modificació dels
percentatges d’ús lingüístic en els mitjans audiovisuals, tant privats com públics.

També cal destacar, entre altres recomanacions, la que fa el Consell en el sentit d’instar la
Diputació de Barcelona a integrar-se en el Consorci per a la Normalització Lingüística, i el
Govern de la Generalitat a continuar impulsant l’aranès, d’acord amb les seves prioritats
específiques.

2.2. Activitat del Consell Social de la Llengua Catalana durant l’any 2003
El dia 2 de juliol de 2003 es va reunir en Ple i va aprovar el dictamen sobre l’Informe de política
lingüística 2002 elaborat per la Direcció General de Política Lingüística.

La Comissió Permanent del Consell Social de la Llengua Catalana s’ha reunit durant l’any 2003
en cinc sessions de treball. D’altra banda, la ponència Observatori de la Llengua Catalana,
creada al juliol de 2002, s’ha reunit durant l’any 2003 en tres ocasions, per tal de ser informada
i debatre sobre els treballs d’elaboració de l’estadística oficial sobre l’ús del català, i sobre el
Sistema d’Indicadors de la Llengua (SIL).

3. L’acord del Govern de 4 de febrer de 2003

Coincidint amb el cinquè aniversari de l’entrada en vigor de la Llei 1/1998, de política lingüística,
el Govern de la Generalitat, en data 4 de febrer, va acordar donar continuïtat als programes de
suport al català i l’aranès elaborats i aplicats pels diferents departaments de la Generalitat a
partir d’aquesta llei, i considerar-los d’atenció prioritària a tots els efectes.

Amb aquesta finalitat, el Govern va aprovar un seguit de mesures addicionals per tal d’avançar
en l’ús social del català, tot adaptant les previsions de la Llei als canvis produïts en els darrers
anys a Catalunya, sobretot en els àmbits tecnològics i socials, que es manifesten en la progres-
siva adaptació a la societat de la informació i en la incorporació a la nostra societat de persones
estrangeres procedents d’altres cultures i amb llengües familiars diverses.

Així, més enllà de les previsions incloses en sengles plans específics de govern (el Pla Catalunya
en xarxa i el Pla interdepartamental d’immigració), el Govern, en data 4 de febrer, va acordar un
pla addicional de mesures per incrementar l’ús del català, d’entre les quals destaquen les se-
güents:
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a) En relació amb el compliment de la Llei de política lingüística:
• S’estableixen mecanismes de control de les obligacions de senyalització, retolació i
etiquetatge en català com a requisit previ en els tràmits de concessió de llicències, subvencions
i contractació pública.
• S’impulsen mecanismes d’informació i difusió en l’àmbit socioeconòmic, mitjançant
comunicacions individualitzades als empresaris recordant-los les obligacions derivades de
la Llei de política lingüística, materials de difusió del seu contingut adreçats a establiments
oberts al públic i l’impuls de nous acords amb les entitats financeres, asseguradores i de
subministraments perquè promoguin de manera activa l’ús del català en el camp de la
publicitat, la senyalització i la documentació.
• Es vetlla perquè la nova normativa produïda en l’àmbit dels establiments oberts al públic
prevegi específicament la garantia dels drets lingüístics dels consumidors i usuaris i s’adopten
mesures de control i inspecció del seguiment de la normativa de política lingüística pel que fa
als establiments oberts al públic, els mitjans audiovisuals, les escoles i les universitats.

b) En relació amb la població immigrada, s’acorden un seguit de mesures destinades a estimu-
lar l’ús del català, que comprenen la sensibilització social i l’acolliment lingüístic, d’entre les
quals destaquen:
• La realització d’una campanya pu-
blicitària que sensibilitzi els catalano-
parlants de la necessitat que ajudin,
parlant en català, les persones que
volen aprendre’l. Aquesta campanya
s’ha concretat amb el lema “Tu ets
mestre”.
• Aportacions econòmiques extraordi-
nàries per fer gratuïts progressiva-
ment els cursos de català dels nivells
inicial i bàsic que ofereix el Consorci
per a la Normalització Lingüística.
• La promoció del Programa de
voluntariat lingüístic per facilitar la
conversa en català a les persones
nouvingudes.
• La generalització de programes
d’acolliment lingüístic en l’àmbit esco-
lar adreçats a mares i pares, així com
la generalització del català com a llen-
gua vehicular i d’aprenentatge en l’àmbit de la formació d’adults.
• La conscienciació d’empresaris i treballadors de la importància d’aprendre i usar el català
en el seu lloc de treball, especialment si es té tracte amb el públic. Amb aquesta finalitat,
s’acorda difondre guies de conversa i manuals de vocabulari en imatges a tots els treballa-
dors per facilitar-los el coneixement més bàsic de la llengua, i lliurar als establiments un
material complementari de sensibilització.
• La consolidació i l’increment de l’experiència anterior d’ensenyament del català als respon-
sables de les diverses confessions religioses amb ascendència sobre la immigració i la
promoció d’un pla pilot perquè els immigrants puguin iniciar l’estudi del català en origen.
• Actuacions adreçades a l’estudiantat estranger no universitari amb l’objectiu de potenciar
l’ús del català més enllà de l’escola i difondre la cultura catalana entre els quaranta-vuit mil
nens i nenes estrangers que hauran de començar el curs el 2003. Pel que fa als alumnes
universitaris de parla no catalana, en el marc del programa elemental per aprendre el català
Intercat es prioritzarà la difusió de materials que els facilitin la comprensió oral i escrita
bàsica (Guia de conversa, Guia BCN jove) i, mitjançant l’Institut Ramon Llull, es procurarà
incidir en origen en els estudiants que volen venir a universitats catalanes amb cursos de
català en línia i lectorats.
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c) En relació amb les noves tecnologies i les telecomunicacions, el pla de mesures addicional
preveu actuacions en l’àmbit de:
• El programari en català, del qual es farà més difusió per mitjà dels webs de la Generalitat.
• Les tecnologies de la llengua, facilitant l’accés públic per la via d’Internet a un traductor
automàtic anglès-català.
• Internet, promovent acords amb les empreses de Catalunya que permetin la progressiva
incorporació del català als seus webs i facilitant recursos tècnics i de disseny als empresaris
i dissenyadors de webs.
• Les telecomunicacions, promovent nous acords amb Telefónica i la resta de grans empre-
ses de telecomunicacions per fomentar l’ús del català a la publicitat, Internet i la telefonia
mòbil més enllà dels mínims establerts a la Llei de política lingüística.

El pla de mesures addicional acordat pel Govern el 4 de febrer de 2003 preveu, finalment,
l’impuls d’actuacions en l’àmbit de:

• La justícia, prorrogant i ampliant el Pla de catalanització dels jutjats iniciat l’octubre de 2000
i fomentant la progressiva incorporació del català en els documents notarials i registrals.

• El cinema, promovent el doblatge en català de pel·lícules i millorant-ne la distribució i les
condicions d’exhibició, així com promovent el català als DVD.

• L’Administració de l’Estat, introduint el català en els impresos de l’Agència Tributària i en la
documentació oficial (passaports, targetes de residència, permisos de treball, etc.).

4. El marc legal i el desplegament reglamentari. Les dotacions pressupostàries

4.1. El marc legal i el desplegament reglamentari
L’any 2003 s’han aprovat tres lleis el contingut de les quals s’adequa a les disposicions de la
Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, i les complementa:

• La Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, inclou en el seu article 3.1.d la
incorporació de la llengua catalana a tots els àmbits del coneixement i la contribució al pro-
cés de normalització de l’ús científic, cultural i social del català com a un dels objectius del
sistema universitari de Catalunya. Igualment, aquest text estableix que el català és la llengua
pròpia de les universitats de Catalunya i, per tant, és la llengua d’ús normal de les seves
activitats. Especialment, la llei fa referència a l’obligació del Govern, mitjançant el Consell
Interuniversitari, de procurar que l’accés i la incorporació de nous membres a la comunitat
universitària no alteri els usos lingüístics docents normals i el procés de normalització lin-
güística de les universitats. Precisament amb aquesta finalitat, s’ha de garantir que en els
processos de selecció, d’accés i d’avaluació del professorat universitari s’acrediti el coneixe-
ment suficient de la llengua catalana. Igualment, i pel que fa a l’alumnat estranger, es preveu
un règim d’acolliment lingüístic i l’establiment de sistemes per a promoure el coneixement
suficient de la llengua catalana entre les persones que vulguin accedir a les universitats
catalanes.

• La Llei 19/2003, de 4 de juliol, del taxi, regula els drets lingüístics dels usuaris d’aquest
transport. Es tracta d’una regulació de mínims (atès el caràcter privat de l’activitat del taxi,
per bé que el seu exercici estigui sotmès a una autorització administrativa) que estableix de
manera genèrica el dret dels usuaris d’expressar-se en llengua catalana en les comunicaci-
ons amb els conductors, en els termes que estableix la normativa aplicable en matèria lin-
güística.

• En la relació de disposicions amb rang legal que afecten l’àmbit de la política lingüística, per
bé que tangencialment o sectorialment, cal fer esment de la Llei 14/2003, de 13 de juny, de
qualitat agroalimentària. Aquesta llei ha sistematitzat i, en part, modificat la regulació de les
diferents denominacions existents (d’origen, de qualitat, etc.), la qual cosa incideix en el
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règim d’obligatorietat de l’etiquetatge en català regulat per l’article 34.2 de la Llei 1/1998, de
7 de gener, de política lingüística,

• Finalment, cal destacar que s’ha publicat el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, d’acord amb la redacció que li dóna el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. El
Text refós incorpora les modificacions que hi va introduir la Llei de política lingüística pel que
fa a l’acreditació, en els processos de selecció de personal de les administracions locals, del
coneixement del català i, en els ens locals de la Vall d’Aran, també de l’aranès, tant en
l’expressió oral com en l’escrita, en el grau adequat a les funcions pròpies de les places de
què es tracti. Igualment, el Text refós disposa que els ens locals han d’incloure el requisit del
coneixement oral i escrit del català en les bases de la convocatòria del concurs per a proveir
llocs de treball reservats a funcionaris i funcionàries de l’Administració local amb habilitació
de caràcter estatal, i de l’aranès en el cas dels funcionaris i funcionàries que han de prestar
serveis en l’àmbit territorial de la Vall d’Aran. A més, a l’article 294.1 reconeix com a mèrit en
la provisió de llocs de treball reservats a funcionaris “el nivell de coneixement de la llengua
catalana, en relació amb el lloc de treball a proveir”. A l’article 303.2 s’incorpora una referèn-
cia a l’aranès.

A més de les normes amb rang legal de caràcter sectorial abans esmentades, durant l’any
2003 s’han publicat set disposicions reglamentàries en l’àmbit de la política lingüística:

1. Decret 15/2003, de 8 de gener, pel qual es regula el règim jurídic transitori de les televisions
locals per ones terrestres (articles 2.c, 2.h, 6.f i 7.b.). Deroga el Decret 320/1996, d’1 d’octu-
bre, de regulació del règim jurídic de les televisions locals per ones terrestres. L’article 2.c
estableix com a principi que ha d’inspirar l’activitat de les televisions locals per ones terres-
tres el respecte al pluralisme lingüístic i la protecció de la cultura i la normalització de la
llengua catalana i, a la Vall d’Aran, de l’aranès. Igualment, aquesta norma estableix l’obliga-
ció d’usar la llengua catalana en les seves emissions, d’acord amb allò que preveu la Llei 1/
1998, de 7 de gener, de política lingüística. Finalment, i dins de l’obligació genèrica fixada de
dedicar el 50 % del temps de reserva destinat a la difusió d’obres europees a l’emissió
d’obres d’expressió originària en qualsevol llengua oficial de Catalunya, aquesta norma es-
tableix l’obligació que la meitat, com a mínim, d’aquestes obres sigui en llengua catalana.
(Per sentència de primera instància del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya arran  del
recurs presentat per BTV, han estat anul·lats els articles 9, 10, 11, 13 i la disposició transitòria
addicional primera d’aquest Decret. En tot cas, aquesta anul.lació parcial del Decret esmen-
tat, sens perjudici que pot ser objecte de recurs en una instància ulterior, no afecta la regula-
ció lingüística exposada.)

2. Decret 52/2003, de 20 de febrer, pel qual s’atribueix a l’Institut Ramon Llull la competència
sobre certificació del coneixement del català fora del domini lingüístic. D’acord amb aquesta
norma, l’Institut Ramon Llull organitzarà les proves de català a l’estranger i al territori de
l’Estat on el català no és llengua pròpia i expedirà els certificats corresponents, que tindran a
tots els efectes la mateixa validesa i eficàcia que els que lliura, a Catalunya, la Direcció
General de Política Lingüística i, a les Illes Balears, la Junta Avaluadora de Català. El Decret
transfereix també a l’Institut Ramon Llull les competències i funcions en matèria de promoció
de l’ensenyament del català a l’estranger.

L’eficàcia d’aquesta disposició a les Illes Balears ve fixada per la normativa pròpia balear;
concretament, l’Ordre del conseller d’Educació i Cultura de les Illes Balears (núm. 7616) de
10 d’abril de 2003 (Butlletí Oficial de les Illes Balears —BOIB—, 63, 6 maig), per la qual es
regulen les funcions que té atribuïdes l’Institut Ramon Llull en relació amb la promoció de
l’ensenyament del català i l’avaluació i la certificació del seu coneixement com a segona
llengua fora del domini lingüístic.

3. Decret 53/2003, de 20 de febrer, d’estructura orgànica de la Direcció General de Política
Lingüística, i Ordre CLT/89/2003, de 20 de febrer, per la qual s’estableix l’estructura orgànica
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de la Direcció General de Política Lingüística a nivell de negociat. L’estructura i el funciona-
ment de la Direcció General s’adapten, amb aquest decret, als canvis legislatius, sociolin-
güístics i d’organització administrativa dels darrers anys.

4. Ordre CLT/101/2003, de 26 de febrer, sobre l’adaptació del procediment de sol·licitud de
nomenament de traductor/a o intèrpret jurat/ada al català i del català a altres llengües a la
realització per sistemes telemàtics. Es simplifica aquest tràmit possibilitant-ne la gestió
telemàtica a través del portal CAT365.net.

5. Resolució ENS/526/2003, de 6 de març, per la qual es dóna publicitat a l’Acord entre el
Departament d’Ensenyament i el Consell General d’Aran per a la determinació del nombre
de crèdits de llengua aranesa i de les àrees que s’impartiran en aranès a l’educació se-
cundària obligatòria (ESO). L’aranès s’impartirà en tots els cursos de l’ESO a partir del curs
escolar present. A més, s’impartiran en aranès dues àrees en el primer i el tercer curs de
l’etapa i, a partir del curs vinent, en el segon i el quart curs. Es tendirà progressivament que
el 40 % dels crèdits emprin l’aranès com a llengua vehicular.

6. Resolució UNI/1198/2003, de 25 d’abril, per la qual es crea la Comissió de Política Lingüís-
tica del Consell Interuniversitari de Catalunya. Entre les funcions que li corresponen hi ha la
d’assessorar el Consell esmentat per garantir que en els processos de selecció, d’accés i
d’avaluació es concreti el coneixement per part del professorat de les dues llengües oficials,
i també per procurar que l’accés de nous membres a la comunitat universitària no alteri els
usos docents lingüístics normals.

7. Ordre TIC/385/2003, de 21 d’agost, per la qual s’estableixen normes adreçades a millorar la
informació al consumidor en contractes i les condicions generals d’aquests relatius a produc-
tes i serveis bancaris i de les assegurances. Amb aquesta finalitat l’Ordre incorpora criteris
gràfics per garantir-ne una lectura millor. L’Ordre va entrar en vigor el 30 de desembre de 2003.

4.2. Les dotacions pressupostàries
El pressupost aprovat de la Direcció General de Política Lingüística per a l’any 2003, sense
comptar el capítol primer, va ser de 14.660.391 euros, amb un creixement del 8’9 % respecte
del de 2002, que va ser de 13.462.250,43 euros. A més, al llarg de l’any la Direcció General va
rebre aportacions per un total de 522.019 euros, cosa que fa que l’increment real del pressu-
post entre 2002 i 2003 sigui del 12,7 %.

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’ense-
nyament d’adults del Departament de Benestar i Família, els de formació ocupacional del De-
partament 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 o els que dedica el departament de Cultura a fomentar la producció cultural
en català (premsa, llibre, cinema, música, etc.).

D’acord amb el principi d’actuació coordinada, els departaments de la Generalitat realitzen
actuacions específiques 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
directament i exclusivament en actuacions de foment del coneixement o de l’ús del català, l’any
2003 el pressupost destinat a aquest concepte supera els cinc mil milions d’euros. Cal destacar
entre aquestes 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 administra-
ció, 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.
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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, els mossos
d’esquadra, la recerca i l’adaptació a la societat de la informació en són exemples clars.

5. Les actuacions de difusió

5.1. L’informe sobre política lingüística de l’any 2002
El 30 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 455, de 3 de setembre.

De l’Informe de política lingüística 2002 s’han fet les versions en llengua castellana i anglesa.
La publicació s’ha fet arribar a tots els diputats, a totes les unitats i organismes de l’Administra-
ció 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. Qualsevol
persona interessada pot consultar aquest Informe de política lingüística 2002 a l’adreça d’Internet
<http://www.gencat.net/presidencia/llengcat> en català, en castellà i en anglès. Per correu elec-
trònic (a través de spl.presidencia@gencat.net) s’ha enviat als usuaris que l’han sol·licitat.

5.2. Difusió especialitzada
La Direcció General de Política Lingüística elabora i difon amb caràcter trimestral la revista
electrònica Noves SL, Revista de Sociolingüística, especialitzada en sociolingüística i matèries
afins. Els articles de Noves SL es publiquen almenys en català i en anglès, i se’n manté, si
s’escau, la versió original en altres llengües. L’any 2003, Noves SL s’ha distribuït entre més de
2.300 subscriptors. Pel que fa al lloc web Noves SL, ha registrat un total de 14.318 visites, la
qual cosa suposa una mitjana de 1.200 visites mensuals.

Els quatre números de Noves SL, Revista de Sociolingüística publicats l’any 2003 han tractat
els monogràfics següents:

• Enquestes i recerques sobre usos lingüístics en l’àmbit acadèmic: Andorra, Catalunya, País
Valencià i Galícia

• Els sistemes d’indicadors lingüístics en els casos català i quebequès
• Una panoràmica de recerques en sociolingüística de la variació, sobretot des de l’àmbit

català
• La diversitat de recerques en pragmàtica dutes a terme des de l’àmbit català i des de dife-

rents vessants teòrics i metodològics.

Una altra revista que publica la Direcció General de Política Lingüística és Llengua i Ús. Es
tracta d’una publicació de periodicitat quadrimestral editada des del 1994 amb la finalitat de
donar a conèixer entre els tècnics de planificació lingüística de les diferents xarxes articles amb
continguts que els siguin d’utilitat en la seva tasca. Dels tres números publicats l’any 2003 en
destaca el 26, dedicat a les tecnologies de la informació i la comunicació.

Altres publicacions destacades de la Direcció General de Política Lingüística durant el 2003
són:

• Un CD-ROM sobre recursos lingüístics en línia per al Col·legi de Gestors Administratius.

• A dreta llei, que pretén 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. Es tracta
d’una col·lecció de vuit tríptics, editats entre 1999 i 2002, que contenen informació sobre
noms i cognoms, documents notarials, documents bancaris, mercantils i d’assegurances,
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toponímia, hostaleria, retolació comercial, atenció al públic i comunicacions empresarials.
Durant l’any 2003 se n’han distribuït uns divuit mil exemplars.

• Dins del programa En català, tu hi guanyes, dedicat a fomentar l’ús del català en l’atenció al
públic dels establiments comercials i de restauració, s’han editat dues carpetes amb materi-
als destinades als treballadors i als empresaris. També es va crear un apartat al web Llengua
catalana. Durant l’any 2003 s’han
distribuït 20.000 carpetes a empre-
saris i 30.000 a treballadors.

• Viure a Catalunya. Comencem a
parlar. Es tracta d’un complement
del Viure a Catalunya. Vocabulari
en imatges. Conté 10 converses
bàsiques en llengua catalana. Du-
rant l’any 2003 se n’han distribuït
30.000 exemplars dins de les car-
petes adreçades als treballadors
del programa En català, tu hi gua-
nyes i 10.000 exemplars de mane-
ra independent.

• Viure a Catalunya. Vocabulari en
imatges. L’any 2003 s’ha reeditat aquest vocabulari bàsic. Durant l’any 2003 se n’han distri-
buït 30.000 exemplars dins de les carpetes adreçades als treballadors del programa En
català, tu hi guanyes i 7.000 exemplars de manera independent.

Finalment, cal destacar la Revista de Llengua i Dret, que edita l’Escola d’Administració Pública
de Catalunya des de 1982 i que tracta, amb caràcter capdavanter i exclusiu a tot l’Estat espa-
nyol, qüestions de dret lingüístic.

5.3. Informació institucional sobre la llengua catalana a Internet
El 2003 han continuat funcionant tres webs amb informació sobre la llengua catalana.

El web de la Direcció General de Política Lingüística (http://cultura.gencat.net/llengcat/) ha ade-
quat el seu disseny a la nova imatge corporativa de la Generalitat. La informació s’ha organitzat
en quatre grans blocs: el català a l’abast, el català a la societat, política lingüística a Catalunya
i Direcció General de Política Lingüística. Durant el 2003 s’hi han incorporat nous continguts,
entre els quals els relatius als programes de foment del català En català, tu hi guanyes i Volun-
taris per la llengua, la informació sobre els passos que cal seguir per acreditar la correcció
lingüística de noms i cognoms o un recull de preguntes més freqüents sobre la Llei de política
lingüística a empreses i comerços.

El nombre de visites que ha rebut el web no ha deixat d’incrementar-se. L’any 2003 el nombre
total de visites ha estat de 484.089, el 2002 havia estat de 418.892, el 2001 de 248.571 i el 2000
de 145.604. L’any 2003 els apartats més consultats han estat:

Certificats de llengua catalana: 80.767 accessos
Assessorament lingüístic: 68.127 accessos
Aprendre català: 59.958 accessos
Serveis i professionals de la llengua: 38.868 accessos
Cinema en català: 31.942 accessos

El lloc d’Internet del Consorci per a la Normalització Lingüística (http://www.cpnl.org) conté
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informació sobre els serveis, els recursos, l’activitat territorial i l’actualitat d’aquest organisme.
També inclou informació detallada de la xarxa d’oficines en el territori. L’any 2003 s’han regis-
trat 249.338 sessions d’usuari (69.418 més que l’any anterior), la qual cosa representa un
increment del 38,6 % de visites. El nombre d’accessos al web és de 6.491.298 i en total s’han
descarregat 99.411 documents en format pdf i zip. Els espais més visitats continuen essent el
de Jocs en català (39.615 visites) i els Recursos nadalencs (23.761 visites en quatre mesos). A
continuació, i en ordre decreixent, hi ha l’espai de consulta de l’oferta de cursos en temps real
(25.553 visites), l’espai Aprèn català, d’informació sobre el servei d’ensenyament (21.194 visi-
tes), els Recursos lingüístics, amb 280 enllaços a altres webs d’interès per a la llengua catalana
(16.180 visites), l’espai de la Xarxa territorial (13.055 visites), l’espai Benvinguts, benvingudes,
sobre llengua i immigració (10.042 visites), l’espai d’actualitat Viure en català (5.619 visites) i
l’espai de serveis a les empreses, organitzacions i ens locals (4.753 visites).

Finalment, el lloc d’Internet del Centre de Terminologia TERMCAT (http://www.termcat.net).
L’any 2003, concretament el mes d’abril, s’ha actualitzat aquest web per tal de facilitar la con-
sulta d’informació als usuaris. Així, als continguts habituals (el centre i la seva activitat; una
agenda sobre jornades i congressos d’interès per a terminòlegs; els criteris per a la normalitza-
ció 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)
s’ha afegit un nou apartat, Última hora, d’actualització setmanal, que presenta comentaris de
termes d’actualitat que han estat objecte d’estudi del TERMCAT, i s’ha posat a disposició dels
usuaris la terminologia d’actualitat d’acord amb els esdeveniments socials (festes de Nadal,
campionat mundial de natació). L’any 2003 els accessos a les pàgines d’aquest web van ser
16.525.600, la qual cosa confirma el creixement de visites en els darrers anys.

A més dels webs esmentats, el 2003 l’Institut Ramon Llull, que té com a missió la promoció de
la llengua i la literatura 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 organisme.

6. Estudis de sociolingüística

6.1. El cens lingüístic del català 2001
La disponibilitat dels primers resultats del Cens de població del 2001 permet actualitzar la
informació de les característiques bàsiques de la població de Catalunya. L’Institut d’Estadística
de Catalunya (Idescat) ha elaborat les dades estadístiques corresponents a la distribució de la
població segons el coneixement del català, informació necessària per a analitzar-ne l’evolució
en el curs dels últims anys i per tal de continuar les sèries estadístiques municipals i comarcals
ja existents. Aquests resultats s’han elaborat d’acord amb el conveni de col·laboració signat
entre l’Idescat i l’INE en relació amb els censos de l’any 2001.

6.1.1.  Evolució del coneixement del català
Les dades del cens lingüístic amb referència a l’1 de novembre de l’any 2001 indiquen que
5.872.202 persones de 2 anys i més residents a Catalunya han declarat que entenen el català,
xifra que suposa un augment de 188.965 persones en relació amb l’any 1996. En termes rela-
tius la proporció de persones que entenen el català és del 94,49 %, amb una lleugera reducció
en relació amb el nivell de cinc anys enrere, que era del 94,96 %.

Aquesta petita baixa relativa respon a l’important augment del total de població resident a
Catalunya, derivat de l’increment de la immigració procedent de l’estranger, que ha tingut lloc
en el curs de l’últim quinquenni, però especialment a partir de l’any 2000, l’impacte de la qual
pel que fa al coneixement del català serà objecte d’anàlisi en un apartat posterior.

La població que sap parlar el català és de 4.630.640 persones, que representa un creixement
de 124.128 persones en el període 1996-2001. Aquestes xifres suposen que l’any 2001 el
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74,50 % de la població de Catalunya parla el català, proporció lleugerament més baixa que la
corresponent a l’any 1996 que era del 75,30 %, evolució que respon als mateixos factors es-
mentats en el paràgraf anterior.

Tanmateix, les habilitats més vinculades a l’alfabetització i escolarització de la població han
experimentat un important creixement tant en termes absoluts com relatius. Les persones que
han declarat saber llegir el català són 4.621.404, amb un augment de 291.153 persones en
relació amb l’any 1996. D’aquesta manera, el 74,35 % de la població resident a Catalunya l’any
2001 sap llegir el català, mentre que l’any 1996 la proporció era del 72,35 %.

Les persones que saben escriure el català són les que experimenten el creixement més desta-
cat tant en termes absoluts com relatius. Així 3.093.223 persones saben escriure el català, amb
un augment de 349.897 respecte a l’any 1996, mentre que el seu pes en el conjunt de la
població catalana augmenta fins al 49,76 % l’any 2001, enfront del 45,84 % registrat cinc anys
enrere.

Taula 1. El coneixement del català a Catalunya. 2001

Xifres absolutes Percentatge

L’entén 5.872.202 94,5 %

El sap parlar 4.630.640 74,5 %

El sap llegir 4.621.404 74,4 %

El sap escriure 3.093.223 49,8 %

Total població major de 2 anys 6.215.281 100 %

 Font: Idescat, Cens lingüístic de 2001

Gràfic 1. Evolució del coneixement del català a Catalunya. 1986-2001
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6.1.2. Distribució segons nacionalitat i edat
En l’evolució de les xifres corresponents al coneixement del català és important fer l’anàlisi
segons la nacionalitat de la població resident a Catalunya, ja que el creixement total de la
població de 2 anys i més entre 1996 i 2001 ha estat de 230.947 persones. Aquest augment s’ha
focalitzat en la població de nacionalitat estrangera, que ha crescut en 206.829 persones i que
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suposa pràcticament el 90 % del creixement demogràfic de Catalunya del quinquenni. Així, les
persones de nacionalitat estrangera han passat de ser 96.275 l’any 1996 a 303.104 el 2001.

També l’edat és una variable especialment significativa pel que fa a l’anàlisi del coneixement
del català, tant si es considera el conjunt de la població resident a Catalunya com si s’avalua
segons la nacionalitat. Els màxims nivells de coneixement del català es donen en les generaci-
ons més joves i especialment pels grups d’edat compresos entre 10 i 29 anys, que són els que
han rebut els plens efectes de l’escolarització en català, l’impacte dels quals s’observa
especialment en relació amb les habilitats associades a la instrucció de la població.

La distribució del coneixement del català per edats es pot veure en el gràfic següent.

Gràfic 2. Coneixement del català per edats a Catalunya. 2001
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a) Població de nacionalitat espanyola
Població que entén el català
Fetes aquestes consideracions i centrant l’anàlisi en primer lloc en la població de nacionalitat
espanyola, s’observa un avenç en totes les habilitats associades al coneixement de la llengua
catalana. Així, la comprensió del català augmenta fins al 96,19 % l’any 2001 enfront del 95,31 %
registrat cinc anys enrere. Això suposa que la xifra de població de nacionalitat espanyola que
ha declarat no entendre el català és de 224.699 persones, amb una reducció de 51.322 en
relació amb les 276.021 que no entenien el català cinc anys abans.

Els nivells més alts de comprensió del català es troben entre la població de nacionalitat espa-
nyola compresa entre els 5 i els 44 anys, que se situen sistemàticament per damunt del 98 % i
arriben a superar el 99 % per a les generacions de 10 a 24 anys; en canvi els grups d’edat de
més de 75 anys se situen per sota del 90 %.

Població que sap parlar el català
En relació amb la resta d’habilitats, sap parlar el català el 76,93 % de la població de nacionalitat
espanyola, proporció un punt percentual més elevada que la corresponent a l’any 1996 (75,87 %).
La població que sap parlar el català assoleix els nivells més elevats per a la població de nacio-
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nalitat espanyola compresa entre els 10 i els 29 anys, amb valors que superen el 90 % i que
pugen fins al 94 % per a les generacions de 10 a 19 anys; per contra, els valors més baixos es
donen a les generacions de 60 a 74 anys, que corresponen a les protagonistes de les immigra-
cions massives dels anys seixanta i primers setanta del segle passat, amb proporcions de poc
més del 60 %.

Població que sap llegir el català
Com ja s’ha indicat anteriorment, les habilitats associades a l’escolarització són les que expe-
rimenten més grans increments: així, sap llegir el català el 76,71 %, que suposa un augment de
quatre punts sobre els nivells del 1996 (72,84 %). Quant a la lectura, presenta una distribució
per edats semblant a la de la parla.

Població que sap escriure el català
Les persones que saben escriure el català són el 51,63 %, i en aquest cas l’augment supera els
cinc punts respecte als valors de cinc anys abans (46,23 %). La població que sap escriure el
català és la que presenta oscil·lacions més marcades en funció de l’edat: així, la població de
nacionalitat espanyola compresa entre els 10 i els 24 anys assoleix nivells propers al 90 %,
mentre que la població de més de 55 anys que sap escriure’l no arriba en cap cas al 30 %.

b) Població de nacionalitat estrangera
Pel que fa a la població de nacionalitat estrangera, la situació és força diferent, però cal fer-ne
una anàlisi tant en funció de l’evolució de les xifres absolutes com de les relatives, per tal de
conèixer-ne l’estat real pel que fa al coneixement del català.

Estrangers que entenen el català
Així, els nivells absoluts de coneixement de la llengua pròpia de Catalunya per part d’aquest
segment de població han experimentat augments considerables. Les persones de nacionalitat
estrangera que entenen el català són 184.724 l’any 2001, enfront de 71.199 del 1996, que
suposa un creixement de 113.525 persones; tanmateix en termes relatius la proporció de po-
blació estrangera que entén el català és del 60,94 % l’any 2001 i era del 73,95 % un quinquenni
enrere.

D’altra banda, a conseqüència dels elevats contingents d’immigració estrangera i del caràcter
molt recent d’aquests fluxos migratoris massius, les persones de nacionalitat estrangera que
han declarat no entendre el català l’any 2001 són 118.380 enfront de les 25.076 que no el
comprenien l’any 1996, amb proporcions del 39,05 % l’any 2001 i del 26,04 % l’any 1996, res-
pectivament.

Entre la població estrangera, els màxims de comprensió del català es localitzen entre els 5 i els
19 anys, amb valors compresos entre el 70 % i el 80 %, que assoleix la generació de 10 a 14
anys; per a la resta d’edats les proporcions oscil·len entre el 55 % i el 65 %.

Estrangers que saben parlar el català
Els estrangers que saben parlar el català són 82.210 l’any 2001 enfront de 38.944 que en
sabien cinc anys enrere. Tanmateix, en termes relatius i per les raons ja assenyalades, la
proporció es redueix al 27,12 %, mentre que era del 40,45 % l’any 1996. En la parla es comen-
ça a manifestar l’efecte de l’escolarització, que assolirà el màxim protagonisme en la resta
d’habilitats associades a l’alfabetització. Així, els valors més alts es donen per al grup d’edat de
10 a 14 anys, amb valors del 55 %, que pràcticament tripliquen els de les generacions de 25 a
49 anys, que se situen al voltant del 20 %.

Estrangers que saben llegir el català
Les persones de nacionalitat estrangera que saben llegir el català han experimentat una evolució
semblant a la de les que el saben parlar. Així saben llegir-lo 85.910 persones, mentre que eren
41.162 un quinquenni abans i percentualment les proporcions són del 28,34 % i del 42,75 % els
anys 2001 i 1996, respectivament. En la distribució per edats, els valors més elevats s’assoleixen
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també en les generacions de 10 a 14 anys, que depassen el 55 %, seguides dels grups de 5 a 9
anys i de 15 a 19 anys, que estan lleugerament per sota del 45 %. En el cas contrari, les genera-
cions de 25 a 49 anys són les que tenen els valors més baixos, que no arriben al 25 %.

Estrangers que saben escriure el català
En el cas de l’escriptura també s’han duplicat les xifres de persones que en tenen la capacitat
en relació amb les xifres d’un quinquenni enrere. Així saben escriure el català 40.336 persones,
enfront de 21.225 que ho sabien fer l’any 1996, i la seva proporció és del 13,30 % (2001) i era
del 22,04 % (1996).

La població de nacionalitat estrangera que sap escriure el català té encara uns nivells més
contrastats pel que fa a la distribució per edats, ja que s’acosta al 45 % per a les generacions
de 10 a 14 anys i pràcticament no arriba al 6 % en les compreses entre els 30 i els 49 anys. En
tot cas, cal tenir present que, atès el caràcter molt recent de la immigració estrangera a Catalunya,
amb un període molt curt de residència, encara no s’han pogut manifestar de manera plena els
efectes de l’escolarització en els nivells de coneixement del català.

6.1.3.  Evolució per àmbits territorials
En general, es pot afirmar que han tendit a reduir-se les diferències entre els territoris de
Catalunya, segons el seu nivell de coneixement del català. Aquesta afirmació és plenament
vàlida en el cas de la comprensió, la parla i la lectura, ja que l’Àmbit Metropolità, que és el que
té uns nivells més baixos de coneixement, presenta una evolució més favorable que la mitjana
de Catalunya entre els anys 1996 i 2001; tanmateix, en el cas de l’escriptura no es dóna aquest
fet, ja que l’Àmbit Metropolità augmenta menys que el conjunt del territori català.

Població que entén el català
Els nivells més elevats de comprensió de la llengua catalana es localitzen a l’Alt Pirineu i Aran
(97,64 %), a les Terres de l’Ebre (97,39 %) i a l’Àmbit de Ponent (97,11 %), mentre que l’Àmbit
Metropolità (93,77 %) és l’únic que es troba per sota dels valors mitjans de Catalunya. Tanma-
teix, tal com s’ha indicat anteriorment, ha acostat posicions en relació amb aquesta mitjana,
que, si en el conjunt de Catalunya s’ha reduït en 0,48 punts, a l’Àmbit Metropolità tan sols ho ha
fet en 0,24 punts entre l’any 1996 i el 2001; per contra, les Terres de l’Ebre (reducció d’1,61
punts), l’Àmbit de Ponent (1,18) i les Comarques Gironines (1,16) són les que experimenten
una evolució menys favorable.

Població que sap parlar el català
La població que sap parlar el català l’any 2001 suposa la proporció més elevada a les Terres de
l’Ebre (87,59 %), a l’Àmbit de Ponent (86,24 %) i a l’Alt Pirineu i Aran (85,83 %), mentre que a
l’Àmbit Metropolità representa el 71 %. Tanmateix, entre el 1996 i el 2001, en què la població
que sap parlar el català experimenta una reducció de 0,80 punts percentuals, l’Àmbit Metropo-
lità retrocedeix mínimament (0,21 punts) i les Terres de l’Ebre (3,04) són les que presenten
baixes més destacades.

Població que sap llegir el català
L’Àmbit de Ponent (82,98 %), l’Alt Pirineu i Aran (82,25 %) i les Comarques Centrals (81,92 %)
són els territoris que tenen nivells més alts de població que ha declarat saber llegir el català,
mentre que l’Àmbit Metropolità (71,72 %) és el que presenta els valors més baixos. Pel que fa
a l’evolució d’aquesta habilitat entre l’any 1996 i el 2001, les Terres de l’Ebre, amb una millora
de 2,62 punts percentuals, i l’Àmbit Metropolità, amb 2,42 punts, presenten una evolució més
favorable que la mitjana catalana, que creix en 2,00 punts. Les Comarques Gironines (0,49
punts), les Comarques Centrals (0,51) i l’Àmbit de Ponent (0,74) augmenten la població que
sap llegir el català en les proporcions més reduïdes.

Població que sap escriure el català
Finalment cal assenyalar que les Comarques Centrals són les que tenen una proporció més
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elevada de població que sap escriure el català (61,40 %), seguides de les Comarques Gironi-
nes (58,37 %), l’Àmbit de Ponent (57,75 %) i l’Alt Pirineu i Aran (57,21 %), mentre que l’Àmbit
Metropolità presenta els nivells més baixos (46,44 %). Els augments més destacats en l’evolu-
ció entre 1996 i 2001 corresponen en aquest cas a l’Alt Pirineu i Aran, amb un creixement de
8,25 punts percentuals de la població que sap escriure el català, així com a les Terres de l’Ebre
(8,05) i l’Àmbit de Ponent (6,34); per contra, tal com ja s’ha comentat anteriorment, l’Àmbit
Metropolità (3,35 punts) experimenta el creixement més petit.

El conjunt d’aquestes dades es resumeix en el gràfic següent.

Gràfic 3. Coneixement del català a Catalunya per àmbits territorials. 2001

6.1.4. Evolució comarcal
Un dels principals trets a destacar en l’anàlisi comarcal del coneixement del català és l’evolució
de comarques com el Baix Llobregat i el Vallès Occidental, que tenien alguns dels nivells més
baixos de coneixement l’any 1996, però que han experimentat increments importants en el curs
de l’últim quinquenni, especialment pel que fa a la comprensió, a saber parlar i a saber llegir. Un
altre tret a destacar és que, en algunes comarques amb un volum petit de població que partia
de nivells molt alts de coneixement del català, l’arribada de col·lectius de població estrangera
—petits en termes absoluts però importants en termes relatius— hi ha originat sovint desplaça-
ments a la baixa en els valors comarcals del coneixement del català.

Població que entén el català
Trenta-una de les quaranta-una comarques de Catalunya tenen nivells de comprensió que
superen el 95 %, i d’aquestes comarques, vuit se situen per damunt del 98 %, que són el
Pallars Sobirà, la Terra Alta, el Priorat, les Garrigues, la Ribera d’Ebre, el Ripollès, el Pallars
Jussà i l’Alta Ribagorça. D’altra banda, es pot indicar que sis comarques se situen per sota de
la mitjana de Catalunya (94,49 %), encara que molt pròximes a aquesta mitjana, que són el
Baix Llobregat (92,39 %), el Barcelonès (93,57 %), el Baix Penedès (94,13 %), el Vallès Occi-
dental (94,18 %), l’Alt Empordà (94,37 %) i el Tarragonès (94,42 %).

Població que sap parlar el català
Com ja s’ha indicat, el 74,50 % de la població resident a Catalunya sap parlar el català. Les
comarques amb valors més elevats que superen el 90 % són vuit, que corresponen a les Gar-
rigues (92,99 %), el Priorat (92,53 %), la Terra Alta (91,93 %), el Pallars Sobirà (91,78 %), la
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Conca de Barberà (90,93 %), la Noguera (90,65 %), la Ribera d’Ebre (90,61 %) i el Solsonès
(90,46 %). Es pot assenyalar que cinc comarques resten per sota de la mitjana catalana: el
Baix Llobregat (65,80 %), el Barcelonès (70,26 %), el Vallès Occidental (71,32 %), el Baix
Penedès (73,07 %) i el Tarragonès (74,21 %).

Població que sap llegir el català
El Priorat (90,32 %) és la comarca que té una proporció més alta de persones que saben llegir
el català; a més hi ha dotze comarques més que superen el 85 % pel que fa a la població amb
capacitat de llegir-lo. Per contra, hi ha cinc comarques que se situen per sota de la mitjana
catalana (74,35 %) i aquestes comarques pràcticament coincideixen amb les esmentades en
el punt anterior pel que fa a saber parlar el català, que són el Baix Llobregat (67,92 %), el
Barcelonès (71,16 %), el Vallès Occidental (72,17 %), el Baix Penedès (72,99 %) i el Vallés
Oriental (74,18 %).

Població que sap escriure el català
Pràcticament la meitat de la població de Catalunya (49,76 %) sap escriure el català; hi ha sis
comarques que arriben a les proporcions més elevades, que són la Conca de Barberà (68,95 %),
el Priorat (68,17 %), l’Urgell (67,31 %), el Ripollès, el Solsonès (66,81 %) i Osona (65,28 %), és
a dir, que en totes aquestes comarques dues de cada tres persones residents saben escriure el
català. A més, a unes altres tretze comarques sap escriure’l més del 60 % de la població resi-
dent. En canvi, les proporcions més baixes, que se situen per sota de la mitjana de Catalunya,
es localitzen al Baix Llobregat (43,28 %), la Terra Alta (43,46 %), la Vall d’Aran (43,54 %), el
Barcelonès (44,31 %), el Vallès Occidental (48,38 %) i el Baix Penedès (49,70 %).

6.2. El cens lingüístic de l’aranès
El Consell General d’Aran i l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) van signar en data 28
de setembre del 2001 un conveni de col·laboració per tal d’emprendre la realització del cens
lingüístic sobre coneixement i ús de l’aranès a la Vall d’Aran, en ocasió del Cens de població del
2001, com a operació paral·lela però separada del Cens de població. El cens lingüístic de
l’aranès l’ha dut a terme l’Idescat amb la col·laboració del Consell General d’Aran en el curs del
període comprès entre l’1 de novembre del 2001 i el 31 de gener del 2002, amb el suport dels
ajuntaments de la Vall d’Aran.

Com a antecedents d’aquest cens lingüístic cal assenyalar que l’Idescat va realitzar l’any 1991
el primer cens lingüístic sobre coneixement de l’aranès arran dels censos generals de l’any
esmentat i les dades foren recollides mitjançant un qüestionari censal trilingüe, aranès, català
i castellà. L’any 1996 l’Idescat va actualitzar aquest cens de l’aranès a partir de l’Estadística de
població de Catalunya, les dades de la qual també es van obtenir amb un qüestionari trilingüe.

D’altra banda, el Parlament de Catalunya, mitjançant la resolució 460/VI, va encomanar al
Govern de Catalunya la realització, d’acord amb el Consell General d’Aran, d’un estudi sociolin-
güístic sobre el coneixement i l’ús de l’aranès a la Vall d’Aran, en relació amb el de les altres
dues llengües que hi són oficials.

Per tot això, l’any 2001 l’Idescat va elaborar un qüestionari trilingüe que contenia les preguntes
necessàries per a recollir, de manera paral·lela però separada del cens de població, la informa-
ció relativa al coneixement de l’aranès segons les habilitats ja demanades en anys anteriors i
que feien referència a la comprensió, a saber parlar, a saber llegir o a saber escriure l’aranès,
així com les preguntes relatives a la llengua materna, la llengua parlada a casa i, en el cas de
les persones que estaven treballant, la llengua feta servir de manera més freqüent en el lloc de
treball. Donat que, com ja s’ha dit, aquest Cens de l’aranès s’ha fet de manera paral·lela amb el
Cens de població, això permet fer l’encreuament de la informació lingüística amb les variables
censals per tal de conèixer les característiques sociodemogràfiques associades al coneixe-
ment i ús de l’aranès per part de la població resident a la Vall d’Aran. Ara es presenten uns
primers resultats del Cens lingüístic del 2001 segons les variables corresponents a sexe, edat
i lloc de naixement que corresponen a les variables censals disponibles actualment.
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6.2.1. Coneixement de l’aranès
Evolució 1996-2001
El 88,88 % de la població aranesa de 2 anys i més ha declarat entendre l’aranès, proporció
lleugerament més baixa que la corresponent a l’any 1996, que era del 90,05 %. Tanmateix,
aquesta reducció relativa respon a l’augment de la xifra total de població resident a la Vall
d’Aran, derivada de la immigració registrada en el curs dels últims anys, ja que el total de
població que entén l’aranès ha augmentat en 417 persones en el curs de l’últim quinquenni, i ha
passat de 6.295 persones l’any 1996 a 6.712 l’any 2001.

La població que sap parlar l’aranès és el 62,24 %, també amb una petita evolució descendent
amb relació al 64,85 % de l’any 1996. Però, també en aquest cas, el nombre de persones que
saben parlar l’aranès ha augmentat en 166 en aquest període, ja que han passat de 4.534 a
4.700 entre els anys 1996 i 2001.

Les habilitats més vinculades amb l’alfabetització de la població han experimentat una evolució
força semblant en aquests cinc anys, ja que les persones que han declarat saber llegir l’aranès
han augmentat en 268 i les que saben escriure l’aranès han crescut en 270. En termes relatius,
però, la proporció de persones que saben llegir l’aranès és del 58,44 % l’any 2001, enfront del
59,29 % registrat cinc anys enrere.

Les persones que saben escriure l’aranès experimenten un augment tant en termes absoluts
com relatius, ja que són el 26,69 % de la població de 2 anys i més residents a la Vall d’Aran l’any
2001, enfront del 24,97 % de l’any 1996. Això suposa que el nombre d’aquestes persones és de
2.016, enfront de les 1.746 de cinc anys enrere, amb l’esmentat creixement de 270 persones.

En resum, quasi nou de cada deu aranesos saben parlar l’aranès, al voltant de tres de cada
cinc el saben parlar i llegir, mentre que els que el saben escriure són una mica més d’una de
cada quatre persones.

Gràfic 4. Evolució del coneixement de l’aranès a la Vall d’Aran. 1996-2001
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Taula 2. El coneixement de l’aranès a la Vall d’Aran. 2001
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El sap parlar 4.700 62,24
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Distribució per sexe
No hi ha diferències significatives entre homes i dones pel que fa al coneixement de l’aranès;
tan sols es pot indicar un molt petit predomini dels homes que l’entenen (89,26 %) respecte a
les dones (88,49 %), així com dels homes que el saben llegir (58,82 %) amb relació a les dones
(58,03 %). Al contrari, les dones indiquen saber-lo parlar en una proporció lleugerament supe-
rior que els homes (62,30 % les dones i 62,18 % els homes), mentre que l’únic cas en què un
sexe mostra una diferència més marcada és en el cas de l’escriptura, amb un 28,22 % de
dones que el saben escriure enfront del 25,24 % dels homes.

Distribució per edat
El coneixement de l’aranès és força diferent segons l’edat, especialment en el cas de les habi-
litats associades a l’alfabetització, que reflecteixen l’impacte de l’escolarització aranesa en el
curs dels últims anys. Així, en el cas de la comprensió se situen sistemàticament per damunt
del 90 % tots els grups d’edat compresos entre els 5 i els 19 anys i també per a la població de
més de 55 anys. En el cas de les persones que el saben parlar, tenen ja una distribució per
edats més contrastada: hi ha un màxim dels 5 als 24 anys, però concentrat especialment entre
els 10 i els 19 anys, al voltant del 87 % i alhora un màxim secundari per a la població de més de
65 anys per damunt del 70 %.

Gràfic 5. Coneixement de l’aranès a la Vall d’Aran per edats. 2001

Tanmateix, són la lectura i especialment l’escriptura les habilitats més clarament segmentades
segons l’edat, ja que la capacitat es concentra clarament entre la població més jove. Així, en el
cas de les persones que saben llegir l’aranès, mentre que tots els grups compresos entre 5 i 24
anys se situen per damunt del 68 %, amb màxims entre els 10 i els 19 anys (88 %), cap altre
grup d’edat supera el 60 %, i els mínims es troben entre les persones de més de 80 anys. Però
és en el cas de l’escriptura on les diferències es fan màximes, ja que els valors més elevats són
els dels 10 als 19 anys, de més del 75 %, i els mínims en la població de 80 anys i més, al voltant
de l’1,5 %.

Distribució segons el lloc de naixement
Tal com era de preveure, el coneixement de l’aranès assoleix els nivells més elevats entre la
població nascuda a la Vall d’Aran, amb nivells de comprensió del 98,48 % i de saber parlar del
91,35 %, mentre que se situen per sota els corresponents a saber llegir (79,92 %) i saber
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escriure (40,24 %). La població nascuda a la resta de Catalunya assoleix també nivells elevats
de comprensió (92,18 %), però sensiblement més baixos per a la resta d’habilitats. Pel que fa
a la població nascuda a la resta de l’Estat, té una comprensió del 75,97 %, però amb nivells
mínims per a la parla, la lectura i l’escriptura.

En canvi, la població nascuda a l’estranger, que és la que té els nivells més baixos de compren-
sió (66,39 %), en la resta d’habilitats se situa clarament per damunt de la corresponent a la
resta d’Espanya, probablement perquè dins d’aquesta població hi ha una proporció important
de persones procedents de territoris occitans.
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Gràfic 6. Coneixement de l’aranès a la Vall d’Aran per lloc de naixement. 2001

6.2.2. Llengua materna
La llengua materna, així com els temes que es tracten a continuació, com són els relatius a l’ús
de l’aranès, és la primera vegada que s’analitzen en ocasió d’un cens lingüístic. El 34,19 % de
la població ha declarat que la seva llengua materna és l’aranès, mentre que el 38,78 % ha
indicat que ho era el castellà. El català és la llengua materna del 19,45 % de la població arane-
sa, mentre que el 7,56 % té altres llengües maternes.

Llengua materna. Distribució per edat
La proporció de població que té com a llengua materna l’aranès és més elevada com més edat té
la població, i s’assoleixen els nivells més alts en la població de més de 65 anys, en què la propor-
ció passa del 50 %, mentre que els nivells més baixos es troben en la població compresa entre 30
i 39 anys, amb una proporció entorn del 25 %, amb una recuperació en el cas de la població
situada entre 10 i 24 anys, en què els valors se situen lleugerament per damunt del 30 %.

Contràriament, les persones que tenen com a llengua materna el català o el castellà estan més
representades entre la població jove i l’adulta que en el cas de la població de més edat. La
màxima proporció de població de llengua castellana es troba entre la població en edat activa
jove, específicament entre els 20 i els 39 anys, així com en la població infantil i juvenil, amb
nivells per damunt del 40 %; en canvi, els valors mínims corresponen a la població de més de
65 anys, que no arriben en cap cas al 30 %.

Pel que fa a la població de llengua materna catalana té la màxima representació en el segment
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de població activa madura, entre els 35 i els 54 anys, així com en la població de menys de 15
anys, amb proporcions que passen del 20 %. Altres llengües maternes diferents de les anteri-
ors també es troben preferentment entre la població en edat activa jove i en la població infantil.

Llengua materna. Distribució segons el lloc de naixement
El 62,87 % de la població nascuda a la Vall d’Aran ha declarat que la seva llengua materna és
l’aranès, mentre que el castellà ho és del 24,61 % d’aquesta població i el català del 10,09 %
dels qui hi han nascut. D’altra banda, l’aranès és llengua materna del 16,28 % de la població
nascuda a la resta de Catalunya i del 7,31 % de la resta de l’Estat, així com del 21,44 % de la
població que ha indicat haver nascut a l’estranger.
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Gràfic 7. Llengua materna per lloc de naixement a la Vall d’Aran. 2001

6.2.3. Llengua parlada a la llar
El 40,52 % de la població de la Vall d’Aran fa servir l’aranès com a llengua parlada a casa, sia
de manera exclusiva (26,03 %) o conjuntament amb d’altres (14,47 %). D’altra banda, el 50,49 %
empra el castellà a la llar, xifra que es descompon entre els que en fan una utilització única
(35,13 %) o conjunta (15,35 %). El català és la llengua de la llar del 24,57 % de la població
aranesa, de la qual la fa servir exclusivament el 13,00 % i conjuntament amb altres llengües el
11,56 %. Finalment, es pot indicar que altres llengües les fan servir a la llar el 3,77 % dels
residents.

Llengua parlada a la llar. Distribució per edat
La distribució per edat de la llengua parlada a casa és semblant a la que s’ha comentat anteri-
orment per al cas de la llengua materna. L’aranès predomina en les generacions de més edat
però és clarament minoritari entre les generacions més joves; així, un 50 % aproximat de la
població de 65 anys i més té l’aranès com a única llengua emprada a la llar, mentre que entre
les generacions compreses entre els 25 i els 39 anys aquesta proporció no arriba al 20 %.

Contràriament, el castellà és l’única llengua familiar de més del 35 % de totes les generacions
de menys de 40 anys, enfront de nivells de menys del 25 % entre la població més gran de 65
anys. El català com a llengua exclusiva de la llar és feta servir per proporcions que s’acosten al
15 % en les generacions joves i adultes, mentre que la població d’edat més avançada se situa
en valors al voltant del 10 %.
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Llengua parlada a la llar. Distribució segons el lloc de naixement
La població nascuda a la Vall d’Aran té l’aranès com a llengua familiar única en el 46,38 % dels
casos, mentre que el 21,89 % té el castellà com a llengua de la llar; a més, hi ha un 11,82 %
que fa servir l’aranès i el castellà alhora. D’altra banda, un 6,70 % dels nascuts a la Vall d’Aran
tenen el català com a llengua utilitzada a la llar i un altre 7,72 % tenen tant el català com
l’aranès com a llengües pròpies de la llar. Altres situacions són ja molt minoritàries i tan sols cal
destacar el cas de les persones que tenen alhora el català i el castellà com a llengües parlades
a casa, que suposen el 3,42 %.

Pel que fa a la població nascuda a la resta de Catalunya, tenen el català com a llengua de la llar
el 32,79 %, hi tenen el castellà el 26,53 % i l’aranès el 13,46 %. Dels nascuts a la resta d’Espa-
nya, la llengua parlada a la llar és el castellà de manera majoritària (62,67 %) i tant l’aranès com
el català o d’altres llengües representen proporcions del 7 % cadascuna. Finalment, cal asse-
nyalar que els nascuts a l’estranger tenen preferentment el castellà com a llengua de la llar
(40,61 %), seguit de l’aranès (15,25 %) i d’altres llengües (14,63 %).

6.2.4. Llengua parlada a la feina
En aquest capítol s’analitza la llengua emprada en el lloc de treball per la població ocupada de
16 anys i més. Les dades que es presenten en aquest cas s’han de considerar provisionals, ja
que encara no s’ha pogut disposar dels arxius finals del cens de població pel que fa a la relació
amb l’activitat econòmica; tanmateix no s’espera que aquests resultats hagin d’experimentar
variacions sensibles en un futur.

El 34,59 % de la població resident a la Vall d’Aran fa servir l’aranès com a llengua de relació a
la feina, sia exclusivament (9,19 %) o conjuntament amb altres llengües (25,40 %). El català és
emprat pel 43,94 % de la població, però la seva utilització de manera exclusiva és més limitada
(7,40 %), enfront de la utilització conjunta (36,54 %) amb l’aranès i el castellà, amb proporcions
semblants per a ambdues combinacions. Tanmateix, el castellà, amb el 63,11 %, és la llengua
més emprada en el lloc de treball, la seva utilització exclusiva és de quasi la meitat d’aquesta
xifra (30,75 %) i la conjunta amb altres llengües del 32,36 %, bàsicament amb el català.

Llengua parlada a la feina. Distribució per edat
Els comportaments pel que fa a la llengua de relació a la feina no tenen l’edat com un element
clar d’identificació; tanmateix, se’n poden assenyalar alguns trets relativament destacats. La
població que fa servir exclusivament l’aranès (9,19 %) és preferentment l’adulta de més de 40

Gràfic 8. Llengua parlada a la llar a la Vall d’Aran. 2001
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anys, mentre que la que fa servir únicament el català (7,40 %) és lleugerament més jove i se
centra en els compresos entre 20 i 50 anys; quant a la fracció majoritària de població que fa
servir tan sols el castellà (30,75 %) comprèn sobretot població jove de menys de 30 anys. Les
opcions d’utilització de dues llengües alhora són bàsicament la de català i castellà (18,98 %),
més freqüent com més jove és la població, i la d’aranès i català (16,59 %), que és més pròpia
de la població de més de 50 anys; la utilització conjunta d’aranès i castellà (7,92) també se
centra en el grup de població activa madura.

Llengua parlada a la feina. Distribució segons el lloc de naixement
Quasi dues de cada tres persones nascudes a la Vall d’Aran (61,66 %) fan servir l’aranès en el
seu lloc de treball, sia exclusivament (17,30 %) o conjuntament amb altres llengües (44,36 %),
bàsicament l’opció d’aranès i català, que representa el 28,30 % de la població. Alhora hi ha un
56,90 % de la població nascuda a la Vall d’Aran que fa servir el català, encara que preferent-
ment de manera conjunta amb l’aranès, i que correspon a la fracció esmentada anteriorment,
ja que la utilització única del català només la fa el 7,40 % de la població. D’altra banda, hi ha un
46,75 % de la població nascuda en territori aranès que té el castellà com a llengua laboral, sia
exclusivament (15,23 %) o conjuntament amb les altres llengües (31,52 %).

La població nascuda a la resta de Catalunya empra preferentment el català i el castellà conjun-
tament (27,39 %) i utilitza el català i l’aranès alhora així com únicament el català amb proporci-
ons idèntiques en ambdós casos (16,69 %). Els nascuts a la resta d’Espanya fan servir de
manera majoritària el castellà exclusivament (54,16 %) o conjuntament castellà i català (17,83 %),
mentre que l’opció castellà i aranès és molt secundària (4,41 %).

6.2.5. Conclusions
L’aranès presenta les seves manifestacions més positives en l’aspecte del coneixement per
part de la població, especialment en el cas del segment més jove, que recull la influència del
procés d’introducció de l’aranès en l’ensenyament.

D’altra banda, la consideració de l’aranès com a llengua materna la fa una de cada tres perso-
nes residents a la Vall d’Aran i aquesta proporció és més elevada com més edat té la població.

L’aranès és parlat a quatre de cada deu llars araneses, sia de manera exclusiva o conjunta-
ment amb altres llengües; també aquí s’observa que la variable edat influeix clarament en la
utilització, que augmenta a mesura que ho fa l’edat.

Gràfic 9. Llengua parlada a la feina a la Vall d’Aran. 2001
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L’aranès el fan servir a la feina una mica més d’una de cada tres persones residents als muni-
cipis aranesos, però la majoria ho fan compartint-la amb altres llengües. En aquest cas, si bé
l’edat també apareix com a variable rellevant pel que fa a l’ús, ho és menys que en el cas de l’ús
a casa.

6.3. Altres estudis
L’Institut de Sociolingüística Catalana 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 2003
han estat els següents:

6.3.1. Estadística sobre els usos lingüístics a Catalunya 2003 (EULCAT 2003) 1

L’objectiu d’aquest estudi és l’obtenció de dades estadístiques sobre l’ús del català, principalment
pel que fa als usos lingüístics en les relacions interpersonals de la població a Catalunya. La
realització d’aquesta Estadística s’inscriu en el conveni de col·laboració entre el Departament
de Cultura de la Generalitat de Catalunya i l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), i està
prevista en el Programa anual d’actuació estadística de l’any 2003.

Al llarg de l’any 2003 s’ha dut a terme el treball de camp i s’han fet 7.257 entrevistes telefòniques
a persones de 15 o més anys residents a Catalunya. Cal destacar que el mateix estudi s’ha
iniciat també durant el 2003, amb la mateixa metodologia, a les Illes Balears, la Franja de
Ponent, l’Alguer i la Catalunya del Nord.

El qüestionari utilitzat contenia preguntes relatives a:

• La primera llengua apresa, la llengua pròpia i la llengua habitual.
• El grau de coneixement de la llengua catalana.
• Els usos lingüístics a la llar.
• La transmissió lingüística (dels pares a la persona entrevistada, i de la persona entrevistada

als seus fills).
• Els usos lingüístics en diversos àmbits socials, referits a relacions interpersonals i relacions

institucionalitzades.
• Els usos lingüístics relacionats amb les indústries culturals i amb les tecnologies de la infor-

mació i la comunicació.
• Actituds lingüístiques i representacions socials de la llengua.
• Coneixements d’altres llengües.
• Variables sociodemogràfiques (dades de classificació).

Les dades obtingudes estan essent estudiades per un grup d’especialistes. Disposant només
de les més bàsiques, el català és considerat la llengua pròpia del 48,8% de la població adulta
resident a Catalunya; el castellà ho és per al 44,3%, un 5,2% considera alhora el català i el
castellà com a llengües pròpies, i un 1,8% esmenten altres llengües. Pel que fa a la llengua
considerada habitual, el català ho és per al 50,1% dels adults. La primera llengua apresa en la
infància és el català per al 40,4% de la població; un 2,8% va aprendre alhora el català i el
castellà, i un 53,4% van aprendre el castellà com a primera llengua en el context familiar.

Pel que fa als usos interpersonals, el 44,3% de la població que viu en llars de dos membres o
més té el català com a llengua habitual d’expressió a la llar. Fora de la llar augmenten le
situacions intermèdies o bilingües. És en les relacions de serveis on es troba una major utilització
del català, especialment en l’àmbit financer (caixes i bancs) i en el de la salut. El fet que l’oferta
d’aquests serveis sigui feta preferentment en català pot determinar aquesta preferència per
part dels usuaris.

1. Se’n pot trobar més informació al web Llengua catalana, <http://www6.gencat.net/llengcat/socio/us.htm>.
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6.3.2. Estadística sobre els usos lingüístics a institucions públiques (EULIP)
Es tracta d’un estudi sociolingüístic de caràcter quantitatiu per mitjà d’entrevistes a un màxim
de 700 directius i professionals d’institucions i empreses públiques, centres sanitaris, col·legis
professionals i federacions d’entitats, amb els objectius de: a) conèixer globalment i per àmbits
els usos lingüístics, b) conèixer el grau d’acompliment de la Llei de política lingüística per a
cada organització, per àmbits i globalment, i c) disposar de la informació necessària per poder
assessorar lingüísticament les organitzacions que hagin d’assolir els requisits previstos per la
Llei de política lingüística i també les que vulguin millorar el seu nivell d’ús del català.

6.3.3. Estudi sobre els usos lingüístics a l’àmbit sanitari de Barcelona
Amb la mateixa metodologia i perseguint els mateixos objectius que l’estudi anterior, l’Institut
de Sociolingüística Catalana ha promogut aquesta enquesta sociolingüística a més 250 de
directius i professionals dels centres sanitaris adscrits al Consorci Sanitari de Barcelona en el
marc del conveni de col·laboració entre el Departament de Sanitat i Seguretat Social, el Depar-
tament de Cultura, el Consorci Sanitari de Barcelona i el Consorci per a la Normalització Lin-
güística. Aquest estudi comprèn també la recollida de dades per observació visual i la docu-
mentació administrativa i clínica de cada centre sanitari.

L’explotació sistemàtica d’aquests dos estudis s’integrarà en el programa anual d’actuació es-
tadística de 2004 que durà a terme l’Institut de Sociolingüística Catalana amb la col·laboració
de l’Institut d’Estadística de Catalunya.

6.3.4. Anàlisi sociolingüística de les històries clíniques
L’objectiu és conèixer els usos lingüístics en la documentació mèdica als centres sanitaris de la
ciutat de Barcelona en funció de la tipologia dels centres: equips d’atenció primària, centres
d’atenció continuada i centres hospitalaris de Barcelona. Durant el 2003 s’ha dut a terme el
treball de camp.

6.3.5. Estudi Avaluació de l’ús del català entre el personal al servei de l’Administració de la
Generalitat
Realitzat conjuntament amb la Secretaria d’Administració i Funció Pública, del Departament de
Governació i Relacions Institucionals.

Gràfic 10. Primera llengua apresa, llengua pròpia i llengua habitual
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7. Instruments per mesurar l’ús del català

7.1. Ofercat
L’Ofercat és un instrument informàtic al servei de la planificació lingüística. Serveix per mesurar
la presència de la llengua catalana en un territori, a partir de l’observació d’uns indicadors
lingüístics en aquells sectors en els quals la seva presència és més rellevant. Els indicadors
seleccionats són fàcils de recollir i de tornar a ser observats. L’eina està pensada perquè s’uti-
litzi d’una forma periòdica i es pugui analitzar l’evolució que hi ha hagut en un lloc determinat.
Els resultats es presenten mitjançant un índex global i més de cent 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 Con-
sorci per a la Normalització Lingüística i altres institucions implicades en aquest procés. 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 subsectors,
que en total sumen onze.

L’any 2003 s’han mesurat més d’un centenar d’indicadors lingüístics de les poblacions se-
güents: Santa Coloma de Gramenet, Sabadell, Reus, Lleida i Olot.

D’entre els resultats obtinguts en les localitats estudiades poden destacar-se els següents:

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

• A l’Administració de justícia i a l’Administració de l’Estat, en la major part dels casos l’índex
Ofercat és menor que la mitjana global de cada població.

• 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 d’Ofercat són inferiors a la mitjana global de la
població, però amb valors molt semblants entre totes les ciutats.

Taula 3. Índex Ofercat per subsectors

Santa
Coloma (2003) 51 94 78 46 25 86 64 42 33 __ 45 24

Ciutat Vella (2001) 61 95 87 48 26 83 76 81 55 61 50 24

Lloret (2001) 67 95 91 __ 69 97 68 87 53 69 47 24

Sabadell (2003) 67 91 91 49 50 92 85 77 61 64 50 27

Tarragona (2001) 68 97 95 41 52 89 88 76 66 71 50 25

Reus (2003) 72 96 97 87 61 96 86 77 65 71 52 23

Lleida (2003) 73 96 97 66 44 92 90 83 68 75 52 19

Tremp (2001) 78 97 98 95 57 92 98 83 84 81 48 23

Manresa (2001) 78 99 96 74 65 96 96 89 81 75 51 25

Olot (2003) 80 97 94 90 79 100 96 94 88 70 51 27
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Gràfic 11. Índex Ofercat i coneixements orals de català

7.2. Ofercat i coneixements orals de català
Pel que fa l’índex mitjà, en general, l’Ofercat segueix el mateix ordre ascendent que el percentat-
ge de coneixements orals de català (cens lingüístic 2001). Aquestes dades, que també s’han
donat en totes les altres ciutats on s’ha administrat aquesta eina, fan preveure que els coneixe-
ments de català de la població no han “tocat sostre” i que hom podria esperar un creixement de
les competències lingüístiques si augmentés l’oferta de productes i serveis expressats en català.
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II. LA IMMIGRACIÓ

1. Els moviments migratoris

La immigració a Catalunya no és un fet nou. Entre els anys cinquanta i setanta Catalunya ja va
ser destí de forts moviments migratoris provinents d’altres indrets de l’Estat. Tanmateix, el flux
migratori actual és majoritàriament d’origen supraestatal, sia comunitari o extracomunitari, i
com a tal presenta efectes diferents en molts camps, dels quals l’àmbit lingüístic n’és un d’im-
portant.

Aquests fluxos migratoris s’inscriuen en un context molt ampli, que comprèn la pràctica totalitat
del món desenvolupat. El cert és que Catalunya constitueix un destí especialment atractiu pel
seu grau de desenvolupament econòmic, la pertinença a la Unió Europea, les infrastructures,
els serveis, el clima i la mateixa ubicació geogràfica, entre altres factors positius.

El 2002 el percentatge d’estrangers (tant immigrants extracomunitaris com ciutadans de paï-
sos membres de la UE) que residien a Catalunya constituïa el 5,3 % del total de la població. Es
tractava d’una proporció superior a la mitjana espanyola en dos punts, i superava igualment la
mitjana europea en tres dècimes.

Aquesta tendència no ha fet més que augmentar: segons les dades del Ministeri de l’Interior
referides a 31 de desembre de 2003, el nombre de residents estrangers a Catalunya era de
383.939, xifra que suposa el 5,73 % del total de la població catalana. Això vol dir que el 23,31 %
del total d’estrangers de l’Estat espanyol resideix a Catalunya, malgrat que el nostre pes demo-
gràfic és, solament, d’un 15,7 %.

Aquestes dades només comprenen aquells estrangers que posseeixen un permís de residèn-
cia en vigor i que es troben acollits al règim general i comunitari. Per tant, no s’hi inclouen ni els
estudiants, ni els familiars d’estudiants, ni tampoc aquells que es troben en tramitació de pa-
pers.

Les xifres d’estrangers que resulten dels padrons municipals gairebé doblen les d’aquells que
tenen un permís de residència en vigor, abans esmentades.

En tot cas, cal prendre aquestes dades amb caràcter orientatiu atesa la dificultat d’obtenir
dades oficials que responguin fidelment a la realitat. En aquest sentit, cal tenir en compte que
les dades del Ministeri de l’Interior transcrites corresponen als estrangers que es troben al
nostre país de manera regular; i, d’altra banda, pel que fa als padrons municipals, cal recordar
que, com que no constitueixen un registre oficial, poden contenir duplicitats o errors.

Pel que fa a nacionalitats i llengües, a Catalunya hi resideixen persones de cent noranta naci-
onalitats diferents. El principal país de procedència és el Marroc, seguit de l’Equador, Colòmbia,
Argentina, Romania i el Perú. Aquesta diversitat de procedència suposa, també, una gran di-
versitat de llengües: en aquests moments, són més de seixanta-sis les llengües diverses que
es parlen a Catalunya.

Aquesta diversitat conforma una nova realitat que cal tenir molt en compte en l’àmbit de la
política lingüística. Sense obviar els indubtables beneficis en termes de creixement econòmic i
d’enriquiment humà que suposa el fenomen migratori per a Catalunya, el cert és que conforma
un nou escenari social amb innegables efectes i connotacions lingüístiques, atès que els immi-
grants s’integren en un país amb una llengua pròpia que conviu amb una llengua oficial predo-
minant. És, per tant, ineludible prendre mesures que facilitin l’aprenentatge del català a la
població immigrada i la persuadeixi d’usar-lo en la vida laboral i quotidiana, per a la qual cosa la
Generalitat haurà de comptar amb la implicació de tots els agents socials i empresarials, i
promoure uns hàbits lingüístics adequats per part dels ciutadans i ciutadanes.
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Taula 4. Evolució de residents. 1997-2003

Any 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Residents 124.550 148.803 183.736 214.996 280.167 341.668 383.939

2. El Pla interdepartamental d’immigració 2001-2004

El 18 de juliol de 2001 el Govern va aprovar el Pla interdepartamental d’immigració 2001-2004,
elaborat per la Secretaria per a la Immigració. El Pla s’estructura en 15 eixos temàtics, i verte-
bra un total de 133 programes d’actuació que persegueixen l’objectiu d’articular un model d’in-
tegració 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 ele-
ments bàsics que comporten el procés d’integració.

Per al seguiment del Pla, s’han creat els òrgans interdepartamentals següents:

• La Comissió Interdepartamental d’Immigració, creada el 1993 i modificada pel Decret 125/
2001, de 15 de maig. És l’instrument de seguiment i coordinació de les actuacions que es
duen a terme a Catalunya en matèria d’immigració. Aquesta Comissió funciona en ple o per
mitjà de la Comissió Permanent, que va ser constituïda el 23 d’octubre de 2001.

• El Consell Assessor, que és l’òrgan col·legiat de consulta i participació externa en matèria
d’immigració.

Els programes de política lingüística queden vertebrats en els eixos transversals del Pla
interdepartamental d’immigració següents: formació d’adults, llengua i identitat catalanes, sen-
sibilització, formació dels professionals, i esport i lleure. Concretament, la Direcció General de
Política 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

3. L’acolliment lingüístic

3.1. Aprenentatge de la llengua catalana
3.1.1. Classificació i definició dels nivells dels cursos
Els cursos per a no catalanoparlants s’adrecen a les persones que volen aprendre i millorar la
comprensió i l’expressió oral de la llengua catalana. S’hi treballen, principalment, les capacitats
de comprensió i expressió orals. L’objectiu d’aquests cursos és facilitar la comunicació oral
entre les persones.
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Taula 5. Oferta de cursos per a no catalanoparlants. 2003

Nivell Durada

Inicial

Preliminar Sessions d’introducció a la llengua oral

B1 45 h

Bàsics B2 45 h

B3 45 h
Llindar

E1 45h

Elementals E2 45h

E3 45 h

El programa del nivell llindar, elaborat per la Direcció General de Política Lingüística, abraça
dos grans nivells de competència: el bàsic i l’elemental i s’ha elaborat a partir de les indicacions
del Consell d’Europa, publicades pel Departament de Cultura l’any 1992, i del document Les
llengües vives: aprendre, ensenyar, avaluar. Un marc comú de referència del Consell d’Europa. 
La programació, elaborada conjuntament entre la Direcció General de Política Lingüística i el
Consorci per a la Normalització Lingüística, distribueix els objectius i els continguts d’aquests
dos nivells en tres graus d’aprenentatge per nivell.

La nova programació s’ha orientat cap a l’ensenyament-aprenentatge per tasques, amb l’ob-
jectiu d’apropar-nos més als nous enfocaments de l’ensenyament de segones llengües i a la
realitat d’ús de la llengua.

L’alumne pot incorporar-se en qualsevol dels sis graus d’aprenentatge, sempre que demostri
que té assolits els objectius dels graus anteriors. Per poder acreditar el nivell que ja té assolit,
ha de portar un certificat o bé ha de fer una prova de col·locació.

Taula 6. Descripció dels cursos per a no catalanoparlants. 2003

El curs inicial és un curs d’introducció a la comprensió i a l’expressió oral. L’objectiu és
que els alumnes entenguin i es familiaritzin amb les estructures lingüístiques més
bàsiques i que puguin comprendre les situacions quotidianes encaminades a satisfer les
primeres necessitats. Segons el perfil més rellevant del grup classe, el professor
selecciona els centres d’interès i els continguts del curs (alumnes que no coneixen cap
llengua romànica, alumnes que poden llegir i escriure en una llengua que té el mateix
alfabet que la catalana però que no tenen cap coneixement de català, alumnes que fa
poc/molt temps que resideixen a Catalunya però que han tingut poc contacte amb la
llengua catalana, etc.).

El curs inicial és un curs pont que ha de facilitar els recursos lingüístics bàsics per tal
que els aprenents puguin incorporar-se als cursos generals de llengua que ofereix el
Consorci a tot el territori.

Es tracta d’un conjunt de sessions que s’ofereixen un cop s’ha tancat la inscripció als
cursos generals i que permeten canalitzar i donar resposta al degoteig de persones que
s’interessen per un curs de català un cop s’ha iniciat l’activitat docent del període. Cada
sessió, d’entre 50 i 60 minuts, és independent de la resta (no són progressives) i s’hi
treballen la comprensió oral i el vocabulari bàsic en diferents àmbits d’ús (centres
d’interès); a cada sessió es treballa un àmbit d’ús diferent. La flexibilitat d’aquesta
modalitat (espai obert, sessions puntuals, etc.) permet donar resposta immediata a la
demanda continuada de cursos inicials fora del calendari habitual.

Nivell Descripció del curs

curs
inicial

sessions
d’introduc-
ció a la
llengua
oral
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3.1.2. Equivalències dels nivells amb els certificats oficials

Taula 7. Equivalències dels nivells amb els certificats oficials

Nivells Certificats oficials

 20 h
  
Precurriculars  Curs inicial  
  

Sessions d’introducció
a la llengua oral

  
45 h 90 h 90 h / 120 h   

  
Llindar B1 CB
  

B2 Curs bàsic BB Certificat de nivell
  

Bàsic  bàsic de català
B3 BE

Bàsic elemental  
E1

EE
E2 Elemental   

 CE Certificat de nivell
E3 Curs elemental elemental de català

Als cursos Bàsic 3 (B3) i Bàsic-elemental (BE) els correspon el Certificat de nivell bàsic de
català, equivalent al certificat A1 de la Direcció General de Política Lingüística.
Als cursos Elemental 3 (E3) i Elemental (CE) els correspon el Certificat de nivell elemental de
català, equivalent al certificat A2 de la Secretaria General de Política Lingüística.

3.1.3.  Cursos presencials
Els cursos de català presencials són una de les modalitats de formació en llengua catalana que
ofereix el Consorci per a la Normalització Lingüística a la població adulta de Catalunya.

Aquest nivell és indicat par a les persones que tenen un coneixement mínim de la
llengua catalana:
•  Aprenents castellanoparlants procedents de l’Estat espanyol o d’altres nacionalitats.
• Aprenents procedents de cultures diverses.
• Aprenents amb llengües primeres d’alfabets diferents.
• Aprenents estrangers acabats d’arribar a territoris de parla catalana.
• Aprenents estrangers amb residència fora dels territoris de parla catalana.

Els objectius generals del nivell llindar són:
• Comprensió oral: percebre l’enunciat d’un missatge, identificar-ne el contingut,

comprendre’l i interpretar-lo.
• Comprensió escrita: reconèixer el grafisme d’un text, identificar-ne el missatge,

comprendre’l i interpretar-lo.
• Expressió oral: preveure i organitzar un missatge, formular-ne l’enunciat i pronunciar-lo.
• Expressió escrita: escriure textos breus.

llindar
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Taula 8. Evolució dels cursos. 1999-2003

Període 1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003

Nombre de cursos
de nivell bàsic 652 807 1.039 1.480
i nivell elemental

Taula 9. Evolució dels alumnes. 1999-2003

Període 1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003

Nombre d’alumnes
de nivell bàsic 12.819 15.204 19.505 28.617
i nivell elemental

Gràfic 12. Nombre de cursos presencials de llengua oral (nivell bàsic i nivell elemental). 2003
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Taula 10. Procedència dels alumnes de tots els cursos de català per a adults. 2003

Catalunya - Països Catalans             22.067 41,17 %

Estat espanyol             11.741 21,90 %

Unió Europea               2.337 4,36 %

Europa extracomunitària               1.126 2,10 %

Amèrica del Nord                  388 0,72 %

Amèrica del Sud i Central             12.025 22,43 %

Àfrica del Nord               1.710 3,19 %

Resta d’Àfrica                  371 0,69 %

Àsia i Oceania                  335 0,62 %

Total             53.605 100 %

Taula 11. Alumnes de l’Estat espanyol, per centres. 2003

CNL Barcelona 26,26 %

CNL l’Hospitalet 2,76 %

CNL Cornellà 1,45 %

CNL Ca n’Ametller 3,76 %

CNL Roses 2,91 %

CNL Eramprunyà 5,41 %

CNL El Prat de Llobregat 1,08 %

CNL Badalona - Sant Adrià 4,06 %

CNL Maresme - Mataró 3,45 %

CNL l’Heura 3,07 %

CNL Sabadell 3,15 %

CNL Vallès Occidental 3 5,56 %

CNL Terrassa - Rubí 4,23 %

CNL Vallès Oriental 8,17 %

CNL Osona 1,01 %

CNL Montserrat 1,72 %

CNL Tarragona 5,25 %

CNL Lleida 1,75 %

CNL Girona 8,17 %

CNL Terres de l’Ebre 0,37 %

CNL Àrea de Reus - Miquel Ventura 2,48 %

CNL Penedès - Garraf 3,30 %

Serveis Centrals 0,09 %
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Taula 12. Alumnes de la Unió Europea, per centres. 2003

CNL Barcelona 40,69 %

CNL l’Hospitalet 1,20 %

CNL Cornellà 0,98 %

CNL Ca n’Ametller 1,93 %

CNL Roses 1,33 %

CNL Eramprunyà 4,24 %

CNL El Prat de Llobregat 0,39 %

CNL Badalona - Sant Adrià 1,67 %

CNL Maresme - Mataró 4,28 %

CNL l’Heura 0,81 %

CNL Sabadell 2,19 %

CNL Vallès Occidental 3 5,05 %

CNL Terrassa - Rubí 2,01 %

CNL Vallès Oriental 3,12 %

CNL Osona 1,11 %

CNL Montserrat 1,71 %

CNL Tarragona 2,40 %

CNL Lleida 1,24 %

CNL Girona 18,36 %

CNL Terres de l’Ebre 0,51 %

CNL Àrea de Reus - Miquel Ventura 1,88 %

CNL Penedès - Garraf 2,95 %

Serveis Centrals 0,04 %

Taula 13. Alumnes de l’Europa extracomunitària, per centres. 2003

CNL Barcelona 25,58 %

CNL l’Hospitalet 1,95 %

CNL Cornellà 0,71 %

CNL Ca n’Ametller 2,04 %

CNL Roses 0,98 %

CNL Eramprunyà 1,60 %

CNL El Prat de Llobregat 0,27 %

CNL Badalona - Sant Adrià 0,62 %

CNL Maresme - Mataró 4,44 %

CNL l’Heura 0,44 %

CNL Sabadell 3,11 %

CNL Vallès Occidental 3 1,60 %

CNL Terrassa - Rubí 1,60 %

CNL Vallès Oriental 3,55 %

CNL Osona 5,24 %

CNL Montserrat 3,55 %

CNL Tarragona 5,77 %

CNL Lleida 3,02 %

CNL Girona 26,47 %

CNL Terres de l’Ebre 0,80 %

CNL Àrea de Reus - Miquel Ventura 2,22 %

CNL Penedès - Garraf 4,44 %
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Taula 14. Alumnes d’Amèrica del Nord, per centres. 2003

CNL Barcelona 56,44 %

CNL l’Hospitalet 0,26 %

CNL Cornellà 1,03 %

CNL Ca n’Ametller 3,09 %

CNL Roses 1,03 %

CNL Eramprunyà 1,55 %

CNL El Prat de Llobregat 0 %

CNL Badalona - Sant Adrià 1,8 %

CNL Maresme - Mataró 1,29 %

CNL l’Heura 0,77 %

CNL Sabadell 2,84 %

CNL Vallès Occidental 3 4,64 %

CNL Terrassa - Rubí 1,80 %

CNL Vallès Oriental 1,29 %

CNL Osona 2,06 %

CNL Montserrat 2,06 %

CNL Tarragona 1,55 %

CNL Lleida 1,03 %

CNL Girona 10,57 %

CNL Terres de l’Ebre 0 %

CNL Àrea de Reus - Miquel Ventura 2,06 %

CNL Penedès - Garraf 2,84 %

Taula 15. Alumnes d’Amèrica del Sud, per centres. 2003

CNL Barcelona 38,54 %

CNL l’Hospitalet 5,24 %

CNL Cornellà 1,97 %

CNL Ca n’Ametller 2,56 %

CNL Roses 1,84 %

CNL Eramprunyà 3,78 %

CNL El Prat de Llobregat 0,65 %

CNL Badalona - Sant Adrià 2,52 %

CNL Maresme - Mataró 3,03 %

CNL l’Heura 1,14 %

CNL Sabadell 3,61 %

CNL Vallès Occidental 3 4,03 %

CNL Terrassa - Rubí 4,00 %

CNL Vallès Oriental 3,67 %

CNL Osona 1,73 %

CNL Montserrat 1,69 %

CNL Tarragona 3,28 %

CNL Lleida 0,58 %

CNL Girona 10,59 %

CNL Terres de l’Ebre 0,21 %

CNL Àrea de Reus - Miquel Ventura 1,66 %

CNL Penedès - Garraf 3,42 %
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Taula 16. Alumnes del Nord d’Àfrica, per centres. 2003

CNL Barcelona 10,76 %

CNL l’Hospitalet 2,28 %

CNL Cornellà 0,94 %

CNL Ca n’Ametller 2,87 %

CNL Roses 0,99 %

CNL Eramprunyà 0,88 %

CNL El Prat de Llobregat 0,06 %

CNL Badalona - Sant Adrià 1,29 %

CNL Maresme - Mataró 2,05 %

CNL l’Heura 2,57 %

CNL Sabadell 1,05 %

CNL Vallès Occidental 3 1,75 %

CNL Terrassa - Rubí 5,09 %

CNL Vallès Oriental 9,59 %

CNL Osona 19,88 %

CNL Montserrat 1,64 %

CNL Tarragona 6,55 %

CNL Lleida 0,88 %

CNL Girona 15,85 %

CNL Terres de l’Ebre 1,11 %

CNL Àrea de Reus - Miquel Ventura 2,81 %

CNL Penedès - Garraf 9,12 %

Taula 17. Alumnes de la resta d’Àfrica, per centres. 2003

CNL Barcelona 20,22 %

CNL l’Hospitalet 1,89 %

CNL Cornellà 0,81 %

CNL Ca n’Ametller 1,35 %

CNL Roses 1,89 %

CNL Eramprunyà 1,08 %

CNL El Prat de Llobregat 1,08 %

CNL Badalona - Sant Adrià 0,27 %

CNL Maresme - Mataró 1,89 %

CNL l’Heura 1,08 %

CNL Sabadell 1,35 %

CNL Vallès Occidental 3 1,62 %

CNL Terrassa - Rubí 4,31 %

CNL Vallès Oriental 26,42 %

CNL Osona 10,51 %

CNL Montserrat 7,01 %

CNL Tarragona 0,81 %

CNL Lleida 0 %

CNL Girona 14,82 %

CNL Terres de l’Ebre 0,81 %

CNL Àrea de Reus - Miquel Ventura 0,27 %

CNL Penedès - Garraf 0,54 %
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Taula 18. Alumnes d’Àsia i Oceania, per centres. 2003

CNL Barcelona 45,07 %

CNL l’Hospitalet 2,69 %

CNL Cornellà 0,60 %

CNL Ca n’Ametller 1,49 %

CNL Roses 1,79 %

CNL Eramprunyà 1,19 %

CNL El Prat de Llobregat 0 %

CNL Badalona - Sant Adrià 2,39 %

CNL Maresme - Mataró 2,69 %

CNL l’Heura 3,28 %

CNL Sabadell 0,90 %

CNL Vallès Occidental 3 1,49 %

CNL Terrassa - Rubí 3,28 %

CNL Vallès Oriental 4,18 %

CNL Osona 2,09 %

CNL Montserrat 2,69 %

CNL Tarragona 0,60 %

CNL Lleida 2,09 %

CNL Girona 17,61 %

CNL Terres de l’Ebre 0,60 %

CNL Àrea de Reus - Miquel Ventura 1,49 %

CNL Penedès - Garraf 1,49 %

Serveis Centrals 0,30 %

Mapa dels centres del Consorci per a la Normalització Lingüística
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Taula 19. Nombre de cursos per a no catalanoparlants. 2003

CNL Barcelona 469 cursos

CNL l’Hospitalet 61 cursos

CNL Cornellà 25 cursos

CNL Ca n’Ametller 50 cursos

CNL Roses 32 cursos

CNL Eramprunyà 57 cursos

CNL El Prat de Llobregat 10 cursos

CNL Badalona - Sant Adrià 45 cursos

CNL Maresme - Mataró 34 cursos

CNL l’Heura 43 cursos

CNL Sabadell 46 cursos

CNL Vallès Occidental 3 67 cursos

CNL Terrassa - Rubí 52 cursos

CNL Vallès Oriental 76 cursos

CNL Osona 34 cursos

CNL Montserrat 19 cursos

CNL Tarragona 52 cursos

CNL Lleida 10 cursos

CNL Girona 138 cursos

CNL Terres de l’Ebre 4 cursos

CNL Àrea de Reus - Miquel Ventura 29 cursos

CNL Penedès - Garraf 48 cursos

Serveis Centrals 1 curs

3.1.4. Cursos semipresencials (bàsicament a Barcelona)
Són cursos en què es combina la formació presencial (45 hores a classe) i la formació no
presencial (45 o 60 hores amb CD a casa o també a l’aula oberta).
En aquests cursos s’utilitzen tres CD-ROM, Diàleg multimèdia, de tres graus, de nivell bàsic,
editats pel Centre de Normalització Lingüística de Barcelona i l’Ajuntament d’aquesta ciutat.
El nombre de cursos és de 20 i el nombre d’alumnes que han seguit els cursos és de 245.

3.1.5. Formació no presencial
3.1.5.1. A distància amb CD-ROM
El nombre d’inscrits és de 301 persones.

3.1.5.2. Aula oberta
El nombre de persones que han seguit aquesta modalitat d’aprenentatge és de 396.

3.2. El voluntariat lingüístic: un sistema eficaç per parlar català i conèixer el país
L’experiència consisteix a posar en contacte dues persones, una que ha vingut a viure al nostre
país, i està aprenent català, i una altra que ja fa temps que hi viu i que, per tant, parla en català.
Aquestes dues persones es troben per fer una cosa tan senzilla i natural com parlar, parlar en
català.

Aquest projecte, relativament senzill i fàcil, es proposa com a objectius, d’una banda, fer de la
llengua catalana la llengua de comunicació, la llengua d’ús entre els autòctons i els immigrants
i, de l’altra, establir un interreconeixement entre els participants. Aquests dos objectius estan
plenament interrelacionats i no s’acompleixen l’un sense l’altre.
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Es pretén que els aprenents de català adquireixin fluïdesa lingüística, que coneguin l’entorn (la
ciutat, les entitats…) del lloc on ara viuen; que els catalanoparlants tinguin consciència del
canvi lingüístic i de la importància de mantenir l’ús social de la llengua i que, per tant, actuïn
conseqüentment. També es procura que tots plegats, voluntaris aprenents de la llengua i volun-
taris catalanoparlants, participin conjuntament en diverses activitats, com ara excursions, visi-
tes a entitats, itineraris per conèixer la ciutat…

La idea que inspira el projecte
La transmissió d’una llengua a nous parlants, perquè sigui efectiva, ha de ser també afectiva.
És a dir, ha d’aconseguir un cert grau d’adhesió i d’identificació de l’aprenent amb la comunitat
lingüística d’acollida. El contacte personal en aquest procés hi juga un paper fonamental. Amb
professors, cursos i aules no n’hi ha prou; això és necessari, però insuficient si es vol aconse-
guir que els aprenents, a més de saber la llengua, esdevinguin catalanoparlants.

Aquest projecte ha estat impulsat pel Consorci per a la Normalització Lingüística i la Direcció
General de Política Lingüística juntament amb l’Incavol i multitud d’entitats que s’hi han adherit.

Participació d’entitats
El programa Voluntaris, a més, demana la implicació de la societat civil perquè la considera
imprescindible per aconseguir un ús quotidià de la llengua, i perquè, en la recuperació de l’ús
social, l’Administració, tot i que hi té un paper important, no és l’única protagonista.

En aquest sentit, el programa preveu la implicació d’entitats ciutadanes a través de la signatura
d’un manifest d’adhesió. D’aquesta manera, les entitats difonen el programa entre els seus
associats i poden ser una font de voluntaris o un organisme que col·labori activament en el
programa.

Taula 20. El voluntariat lingüístic
Primera fase: gener-juny 2003

CNL Cornellà de Llobregat 58 parelles

CNL Maresme - Mataró 46 parelles

CNL Tarragona 22 parelles

CNL Badalona - Sant Adrià 30 parelles

CNL Alt Penedès - Garraf 81 parelles

CNL Montserrat 51 parelles

CNL Roses 21 parelles

CNL Osona 53 parelles

CNL Girona 31 parelles

CNL Vallès Occidental 3 6 parelles

CNL Ca n’Ametller 37 parelles

Total 1a fase 436 parelles



II. La immigració

59

Taula 21. El voluntariat lingüístic
Segona fase: setembre-desembre 2003

CNL Barcelona 274 parelles

CNL l’Hospitalet 40 parelles

CNL Cornellà 10 parelles

CNL Ca n’Ametller 14 parelles

CNL Eramprunyà 110 parelles

CNL Badalona - Sant Adrià 43 parelles

CNL Maresme - Mataró 148 parelles

CNL l’Heura 54 parelles

CNL Terrassa - Rubí 50 parelles

CNL Osona 54 parelles

CNL Montserrat 37 parelles

CNL Lleida 71 parelles

CNL Girona 20 parelles

CNL Àrea de Reus - Miquel Ventura 22 parelles

CNL Penedès - Garraf 83 parelles

Total 2a fase  1.030 parelles
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III. LES ADMINISTRACIONS DE CATALUNYA

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

1.1. La regulació de l’ús
D’acord amb l’Estatut d’autonomia de Catalunya, 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.
Posteriorment, 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.
La Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, va recollir la normativa precedent i va
establir que 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.

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 principals del procés
de recuperació de la normalitat lingüística dels darrers anys.

L’adopció del català com a llengua habitual en l’àmbit públic, doncs, ha tingut un efecte directe
en la difusió del seu ús social. La progressiva assumpció de competències de la Generalitat de
Catalunya i la resta d’administracions catalanes i la seva influència creixent en els diferents
àmbits de la vida quotidiana dels ciutadans i ciutadanes ha comportat un impuls molt important
en la normalització del coneixement i l’ús del català. En aquest sentit, cal tenir en compte que,
sense perjudici de l’ús del castellà quan les persones interessades ho sol·liciten, el català és la
llengua habitual de treball de les administracions en la prestació dels serveis públics, siguin
educatius, sanitaris, culturals, assistencials, mediambientals, de transports, policíacs i de
qualsevol altra mena.

Finalment, pel que fa a la regulació de l’ús del català a les administracions de Catalunya, cal
recordar que el Decret 162/2002, de 29 de maig, addicionà 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 llenguatge no androcèntric, en aquest
darrer cas d’acord amb el Pla interdepartamental de promoció de la igualtat de la dona i l’home.

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’ensenyament del català al personal al servei de totes les administracions públiques catalanes,
incloent-hi la de justícia, i fomentar mesures de reciclatge. També estableix que en el procés de
selecció 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, incloent-hi el personal laboral, s’ha
d’acreditar el coneixement de la llengua catalana, tant en l’expressió oral com en l’escrita, en el
grau adequat a les funcions pròpies de les places de què es tracti, en els termes establerts per
la legislació de la funció pública.

De les 40.803 persones que l’Administració de la Generalitat té en servei actiu, 33.305 tenen
acreditat el coneixement del català. D’aquestes, 15.196 ho han fet mitjançant la prova de llengua
catalana del procés selectiu i les 19.725 restants disposen de titulacions de català que consten
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al Registre general de personal. Aquestes xifres no inclouen el personal docent, el personal
estatutari de l’Institut Català de la Salut i el personal de l’Administració de justícia.

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 organitza
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.

Durant l’any 2003 s’han convocat processos selectius de personal funcionari corresponents a
les ofertes d’ocupació pública per als anys 2002 i 2003. S’hi ha presentat un total de 12.783
aspirants, dels quals 9.261, és a dir, un 77,44 %, han estat exempts de la prova de llengua
catalana ja que han pogut acreditar els seus coneixements mitjançant una certificació. La resta,
83 persones, han hagut de fer la prova de català, i 55 l’han superada.

Pel que fa al personal laboral fix, s’han presentat a l’oferta d’ocupació corresponent als anys
2001 i 2002 un total de 548 aspirants, dels quals gairebé tres quartes parts (72 %) han acreditat
tenir el coneixement exigit de català, per la qual cosa han quedat exempts de realitzar la prova
de català a què s’han presentat la resta.

1.4. L’ensenyament del català al funcionariat
La Llei de política lingüística estableix que el Govern ha de garantir l’ensenyament del català al
personal al servei de totes les administracions públiques catalanes. Aquesta funció correspon a
l’Escola d’Administració Pública, que cada any inclou en la seva programació formativa cursos
sobre llengua catalana. El Consorci per a la Normalització Lingüística hi participa activament en
la formació del personal de les administracions locals.

L’any 2003, l’Escola d’Administració Pública es fa fixar com a objectiu examinar els resultats
dels canvis introduïts en els programes i materials dels diferents cursos i crear noves activitats
que permetessin el reciclatge de les persones que, tot i estant en possessió del nivell C de
català, volien aprofundir en aspectes com la redacció i altres qüestions relacionades amb la
llengua.

Les taules següents mostren l’oferta formativa de llengua catalana de l’Escola d’Administració
Pública de Catalunya per al 2003, amb una classificació per territoris (Barcelona, Girona,
Tarragona i Lleida) i a cadascun d’aquests per tipus d’organisme (Administració de la Generalitat,
Administració local, Administració de l’Estat, Administració de justícia i organismes diversos).

Taula 22. Oferta formativa de llengua catalana de l’Escola d’Administració Pública
de Catalunya. Barcelona 2003

Demarcació de Barcelona Cursos Inscrits Assistents Aptes

Administració de la Generalitat 115 2.215 1.882 1.500

Administració local 2 19 16 10

Administració de l’Estat 27 491 331 267

Administració de justícia 35 696 429 262

Altres organismes 22 482 433 288

Total 201 3.903 3.091 2.327



III. Les administracions de Catalunya

63

Taula 23. Oferta formativa de llengua catalana de l’Escola d’Administració Pública.
Tarragona 2003

Demarcació de Tarragona Cursos Inscrits Assistents Aptes

Administració de la Generalitat 19 268 259 187

Administració de l’Estat 7 90 90 63

Administració de justícia 11 75 75 39

Altres: Port de Tarragona 1 8 8 2

Total 38 441 432 291

Taula 24. Oferta formativa de llengua catalana de l’Escola d’Administració Pública
de Catalunya. Lleida 2003

Demarcació de Lleida Cursos Inscrits Assistents Aptes

Administració de la Generalitat 15 328 244 198

Administració de justícia 1 19 4 3

Altres organismes 2 22 18 11

Total 18 369 266 212

Taula 25. Oferta formativa de llengua catalana de l’Escola d’Administració Pública
de Catalunya. Girona 2003

Demarcació de Girona Cursos Inscrits Assistents Aptes

Administració de la Generalitat 17 303 263 225

Administració de l’Estat 7 69 68 62

Total 24 372 331 287

Taula 26. Oferta formativa de llengua catalana de l’Escola d’Administració Pública
de Catalunya. Catalunya 2003

Tot Catalunya Cursos Inscrits Assistents Aptes

Barcelona 201 3.903 3.091 2.327

Lleida 18 369 266 212

Tarragona 38 441 432 291

Girona 24 372 331 287

Total 281 5.085 4.120 3.117

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.

El servei de consultes de la Direcció General de Política Lingüística atén també 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. Es tracta d’un servei
personalitzat que s’ofereix als ciutadans i ciutadanes per telèfon i correu electrònic, així com un
servei automatitzat, que es pot consultar per mitjà del web Llengua catalana (http://
cultura.gencat.net/llengcat) i de CAT365 (http://www.cat365.net).

Durant l’any 2003 el servei de consultes de la Direcció General de Política Lingüística n’ha atès
un total de 134.478, la qual cosa suposa un augment del 70 % respecte de l’any anterior.
D’aquestes consultes, 5.742 han estat objecte d’atenció personal i 128.736 s’han resolt per via
automàtica. Aquesta darrera via de consulta, que es formalitza a través del web Llengua cata-
lana, ha experimentat un increment del 74,8 % respecte de l’any anterior.

El servei d’atenció personalitzada s’adreça principalment als professionals de la llengua, també
atén les consultes d’empreses, organismes i particulars de fora de Catalunya i està obert a
tothom per mitjà de CAT365, el portal de l’Administració Oberta de Catalunya, des del qual els
ciutadans poden accedir als serveis següents: Aclareixo dubtes lingüístics, Com he d’escriure
noms de lloc i noms de persona, Necessito professionals de la llengua i Necessito traductors o
correctors automàtics de textos.

De les consultes ateses personalment, el 32,3 % han estat d’empreses i particulars, el 20,1 %
dels serveis lingüístics, el 18,2 % de professionals de la correcció i de la traducció, el 4,3 % de
l’Administració, l’1,8 % d’usuaris de fora de Catalunya i el 13,9 % d’usuaris de correu electrònic
no identificats. Segons les àrees temàtiques, les consultes es distribueixen com segueix: el
18,9 % de sintaxi, el 17,3 % d’informació (bibliografia, eines lingüístiques informàtiques, serveis
i professionals de la llengua, tarifes), el 8,7 % d’antroponímia, el 3,7 % de toponímia, el 13 %
de convencions (majúscules i minúscules, abreviacions, tractaments protocol·laris), el 6,9 %
de terminologia, el 14,5 % de lèxic, el 6,4 % d’ortografia, el 2,3 % de fraseologia i refranys,
l’1,4 % de criteris de traducció, el 2,2 % de llenguatge administratiu i jurídic, el 3 % de morfologia
i el 0,5 % de fonètica. Si tenim en compte el canal de comunicació, el 80,75 % de les consultes
han estat ateses per telèfon i el 19,25 %, per correu electrònic.
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Taula 27. Consultes lingüístiques ateses personalment per grups d’usuaris. 2003

Administració 3 %

Fora de Catalunya 1,8 %

Direcció General de Política Lingüística 7,7 %

Empreses i particulars 32,3 %

Professionals ensenyament 0,6 %

Professionals de la correcció i la traducció 18,2 %

Consorci per a la Normalització Lingüística 9,4 %

Serveis lingüístics dels mitjans de comunicació 0,3 %

Serveis lingüístics sectorials 2,5 %

Serveis lingüístics universitaris 0,3 %

Xarxa Tècnica de Política Lingüística 7,6 %

Internautes 13,9 %

Sense assignar 1,1 %

Total: 5.742 consultes

Taula 28. Consultes lingüístiques ateses personalment per àrea temàtica. 2003

Fonètica i prosòdia  0,5 %

Morfologia 3,0 %

Sintaxi  18,9 %

Lèxic 14,5 %

Fraseologia i refranys 2,3 %

Ortografia 6,4 %

Convencions 13,0  %

Criteris traducció  1,4 %

Toponímia  3,7 %

Antroponímia  8,7 %

Llenguatge administratiu i jurídic 2,2 %

Altres llengües 1,1 %

Terminologia 6,9 %

Informació 17,3 %

Pel que fa a la darrera categoria de la taula, “Informació”, els aspectes més consultats han
estat

Serveis i professionals  247

Bibliografia i webs  192

Traductors i correctors automàtics  156

Tarifes de correcció i traducció 41

Procediment de canvi de noms i cognoms 58

Altres  299
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Taula 29. Nombre de consultes lingüístiques al web de la Llengua catalana. 2003

Assessorament lingüístic  53 %

Bibliografia     17 %

Informació sobre serveis de correcció, traducció, interpretació   30 %

1.6. CAT365. Administració Oberta de Catalunya
El dia 5 de juliol de 2002 es va posar en funcionament CAT365, Administració Oberta de Catalunya
(AOC), portal de serveis de les administracions catalanes adreçat als ciutadans i les empreses
de Catalunya. En aquest nou espai virtual obert a tothom, s’han implantat nous serveis de
consultes sobre gramàtica, redacció de documents, onomàstica, correctors i traductors, etc.:
Aclareixo dubtes lingüístics, Com he d’escriure noms de lloc i noms de persona, Necessito
professionals de la llengua i Necessito traductors o correctors automàtics de textos.

Aquests serveis, 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 3.536 pàgines de textos d’àmplia difusió, xifra que suposa un augment de quasi
un 10 % amb relació al nombre de textos revisats i traduïts el 2003.

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’organismes 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 26,32 % dels textos traduïts.

S’ha continuat fent, a petició de les persones interessades, la confrontació de textos administratius
o legals en català amb les versions traduïdes corresponents, que calia presentar davant un
organisme oficial. S’han expedit 22 certificats de traducció literal (234). Aquest servei de
confrontació és demanat com més va més, de manera que si l’any 2002 ja se’n va donar un
augment del 21’8 % respecte de l’any 2001, enguany el creixement n’és d’un 51,9 % respecte
de l’any passat.

Pel que fa a l’assessorament a l’Administració local durant el 2003, les consultes lingüístiques
que provenien d’administracions sobre el total de les ateses pel Consorci per a la Normalització
Lingüística han estat un 20,5 % de les 43.919 que s’han atès. Pel que fa al nombre de pàgines
revisades pel Consorci (168.484 en total), 92.267 corresponen a l’Administració local, és a dir,
el 54,8 %. L’any anterior el servei de revisió prestat a l’Administració local havia representat el
58,4 %. Aquesta reducció de gairebé 4 punts en relació amb l’any anterior és una dada positiva,
fruit de la millora de la capacitat lingüística del personal de l’Administració local.

Finalment, el Centre de Terminologia TERMCAT ha atès 9.651 consultes personalitzades, de
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les quals el 16 % procedia del Consorci per a la Normalització Lingüística i un 25 % de profes-
sionals de la llengua. La resta procedia de particulars, empreses, centres docents, mitjans de
comunicació 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 es va signar un conveni entre el Departament de Governació i Relacions Institucionals
i el Consorci per a la Normalització Lingüística per a la revisió dels models d’expedients
administratius municipals. Com a continuació d’aquest conveni, l’any 2003 s’ha fet la revisió del
bloc de contractes. Aquests models, juntament amb els que ja es van revisar l’any 2002,
corresponents a l’àrea de Personal, així com documents específics d’hisendes locals, urbanisme
i altres, són accessibles a través d’Internet a l’adreça <http://www.gencat.es/sial/exp0.htm>.

Aquesta tasca 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.

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

L’article 11 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, regula la capacitació lingüística
del personal al servei de les administracions de Catalunya i estableix com a requisit en el
procés de selecció d’aquest personal l’acreditació del 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.

El Decret 161/2002, d’11 de juny,  determina el nivell de coneixement del català i de l’aranès
exigible per a cada tipus de plaça d’acord amb els grups de titulació previstos a la legislació
sobre funció pública i a la normativa laboral aplicable, i en sistematitza l’acreditació. Així, d’ençà
d’aquest Decret, 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 batxillerat cursats a Catalunya, que aquest Decret equipara al nivell C de català.
També es podrà acreditar, en tot 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 Consorci 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.

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.

Després de l’aprovació del 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, la Comissió de Treball d’Administració Local
(formada per representants del Departament de Governació i Relacions Institucionals, de la
Direcció General de Política Lingüística i del Consorci per a la Normalització Lingüística amb la
finalitat d’impulsar projectes adreçats a la normalització lingüística dels ens locals) va actualitzar
el document adreçat als ens locals amb informació sobre la participació dels assessors lingüístics
en els processos selectius dels ajuntaments i els consells comarcals. Aquest document s’ha
penjat a la intranet del Consorci per a la Normalització Lingüística, i té com a objectiu que els
ens locals apliquin correctament la normativa lingüística vigent.

L’any 2003 s’ha aprovat el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. Es tracta d’una refosa de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya, que incorpora les previsions de la Llei 1/1998, de
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política lingüística, abans esmentades. D’aquesta manera, la llei catalana de règim local ja
incorpora en el seu articulat l’obligació de les corporacions locals d’exigir en el procés de selecció
del seu personal l’acreditació del coneixement del català i, en els ens locals de la Vall d’Aran,
també de l’aranès, tant en l’expressió oral com en l’escrita, en el grau adequat a les funcions
pròpies de les places de què es tracti (article 287.2).

Pel que fa als funcionaris amb habilitació de caràcter estatal, l’article 294.1 del Decret legislatiu
2/2003, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local, inclou en la relació
de mèrits a valorar el nivell de coneixement de la llengua catalana, en relació amb el lloc de
treball a proveir, i el seu article 303.2 disposa que els ens locals de Catalunya han d’incloure el
requisit del coneixement oral i escrit del català en les bases de la convocatòria del concurs per
a proveir llocs de treball reservats a funcionaris i funcionàries de l’Administració local amb
habilitació de caràcter estatal, i de l’aranès en el cas dels funcionaris i funcionàries que han de
prestar serveis en l’àmbit territorial de la Vall d’Aran.

La Instrucció de 10 de desembre de 2002 fixa l’òrgan competent per a assessorar l’òrgan de
selecció i la junta de mèrits i capacitats en la valoració dels coneixements de llengua catalana
dels aspirants a places de funcionaris públics, i que són, en el cas de l’Administració de la
Generalitat, 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. Finalment, 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.

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 2003 han estat aprovats els reglaments dels quaranta-un ajuntaments següents: Aitona,
els Alamús, Albatàrrec, Alcanó, Alcarràs, Alcoletge, Alfarràs, Alfés, Alguaire, Almacelles, Almenar,
Alpicat, Artesa de Lleida, Aspa, Benavent de Segrià, Gimenells i el Pla de la Font, la Granja
d’Escarp, Llardecans, Lliçà de Munt, Maials, Massalcoreig, Montoliu de Lleida, la Portella,
Puigverd de Lleida, Rosselló, Sarroca de Lleida, Seròs, Soses, Sudanell, Sunyer, Torrebesses,
Torrefarrera, Torres de Segre, Vilanova de la Barca, Vilanova de Segrià, Igualada, Castellcir,
Gualba, Figaró-Montmany, Vallgorguina i Veciana (aquest darrer ja en va iniciar els tràmits per
a l’aprovació el 2002, i va quedar definitivament aprovat el 2003).

S’ha aprovat, així mateix, el reglament d’ús del Consell Comarcal del Segrià. Enguany el nombre
de reglaments aprovats, 40, ha estat notablement superior al de l’any passat, 7, bàsicament per
l’aprovació conjunta dels reglaments dels ajuntaments del Segrià. La xifra total de corporacions
locals amb un reglament d’usos lingüístics aprovat és de 516: 471 ajuntaments, 36 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 legislació
vigent recomanades pel mateix Consorci l’any 1998.

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.
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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, l’any 2003 n’ha ateses quaranta-set 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 Direcció
General de Política Lingüística, i més concretament l’Institut de Sociolingüística Catalana, disposa
d’una secció d’estudis jurídics que assessora internament i externament les consultes sobre el
marc jurídic i respon les queixes relatives a drets lingüístics. En total, l’any 2003 s’han atès 783
consultes i queixes. El total de queixes i consultes ateses des de la Direcció General de Política
Lingüística durant l’any 2003 en relació amb els drets lingüístics dels ciutadans (783) suposa un
augment molt considerable respecte a l’any 2002, en què se’n van atendre 505.

Cal tenir en compte, a més, que la Direcció General de Consum i l’Institut Català de Consum
també reben i atenen queixes, reclamacions i denúncies relacionades amb els drets lingüístics
que l’Estatut del consumidor protegeix de manera explícita. Igualment, el 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 principalment
provinents del món local.

Per tipologia, les queixes rebudes i ateses des de la Direcció General de Política Lingüística fan
referència majoritàriament a l’àmbit socioeconòmic i empresarial (un 37 %) i de les
administracions públiques que operen a Catalunya (24 %, de les quals corresponen a l’àmbit
de la Generalitat de Catalunya un 33 %, a l’Administració de l’Estat un 24 %, al món universitari
un 11 %, a l’Administració de justícia un 8 % i al món local un 23 %). La distribució de les
queixes és força similar a la de l’any 2002, amb l’única variació que augmenten en dos punts
les relacionades amb l’àmbit socioeconòmic, i disminueixen en la mateixa proporció les queixes
relacionades amb l’Administració de l’Estat.

En aquest sentit, cal remarcar que l’any 2003 la Direcció General d’Administració Local de la
Generalitat s’ha adreçat als ajuntaments per recordar-los l’obligatorietat d’aplicar els preceptes
de la Llei de política lingüística en l’àmbit socioeconòmic i, en concret, perquè en el tràmit
d’atorgament de llicències d’obertura d’establiments comercials s’inclogui una clàusula que
obligui a fer els rètols, almenys, en català.

La Comissió de Treball d’Administració Local ha estudiat quins són els mecanismes jurídics
idonis perquè els ens locals incloguin en el tràmit de concessió de llicències d’obertura
d’establiments les actuacions que siguin procedents per al compliment de l’article 32.3 de la
Llei de política lingüística, que estableix que la senyalització i els cartells d’informació de caràcter
fix dels establiments oberts al públic s’han de redactar almenys en català. En aquest sentit, s’ha
treballat en la redacció del Projecte de decret sobre les funcions dels ajuntaments en relació
amb l’article 32.3 de la Llei de política lingüística, el qual també preveu que els ajuntaments
hauran d’incloure les previsions d’aquest precepte en les ordenances municipals que regulin la
senyalització o els cartells de caràcter fix dels establiments oberts al públic.
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IV. LA JUSTÍCIA I EL MÓN DEL DRET

1. L’ús del català a l’àmbit de la justícia

Malgrat el reconeixement constitucional de l’oficialitat que té a Catalunya el català, en la mesura
en què l’Estatut el declara llengua pròpia, la possibilitat fàctica de relacionar-se en català amb
l’Administració de l’Estat, i com a tal amb l’Administració de justícia, ha estat un camí llarg no
mancat d’entrebancs.

La Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial, va regular per primera vegada la utilització
de les llengües oficials a cada territori en totes les actuacions judicials (art. 231). Tanmateix,
aquest dret quedava limitat per l’apreciació discrecional per part dels jutges que el seu exercici
no generava indefensió, la qual cosa ha suposat una aplicació desigual i matisada.

La Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, declara formalment i sense límits el dret
dels ciutadans i ciutadanes a relacionar-se amb normalitat amb l’Administració de l’Estat en la
llengua que triïn, sense que puguin ser discriminats, obligats a presentar traducció o patir alguna
mena de retard en el cas que optin per la llengua catalana. Aquesta norma catalana recull així
la filosofia de la Carta europea de les llengües regionals o minoritàries, feta a Estrasburg el 5 de
novembre de 1992 i ratificada per Espanya el 2001, que reconeix en els seus articles 9 i 10 el
dret dels ciutadans de triar la llengua oficial en la qual es tramitarà el procediment davant dels
òrgans de l’Administració general de l’Estat i de justícia ubicats a Catalunya.

Així, l’article 2.2 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, estableix que el català,
com a llengua pròpia, és la llengua preferentment emprada per l’Administració de l’Estat a
Catalunya. Igualment, l’article 3 de la mateixa llei disposa que, atès el caràcter de doble oficialitat
del català i del castellà, ambdós poden ser emprats indistintament pels ciutadans i ciutadanes
en totes les activitats públiques i privades sense discriminació. I més específicament, aquest
article fa referència explícita a la plena validesa i eficàcia que tindran els actes jurídics fets en
qualsevol de les dues llengües oficials.

Els articles 13 a 17 de la Llei de política lingüística estableixen mesures que tenen per finali-
tat 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 (desplegat 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.

2. L’actuació del Govern

Per tal d’impulsar la normalització del català en l’àmbit de la justícia, el Govern, a través del
Departament de Justícia i Interior, ha continuat aplicant el Pla d’actuació general de promoció i
coneixement de la llengua catalana entre el personal de l’Administració de justícia.

Igualment, s’ha consolidat i ampliat el programa específic dissenyat per garantir la disponibilitat
lingüística de les oficines judicials i el seu funcionament complet en català, que es va iniciar
l’octubre del 2000 i que ja abasta cent vint oficines judicials d’arreu de Catalunya.

2.1. El coneixement del català a la judicatura i en el personal de l’Administració de justícia
La normalització del català en les relacions amb l’Administració de justícia requereix que el
personal que hi presta servei en tingui un coneixement adequat i suficient. És per això que des
del Govern de la Generalitat s’ha maldat per garantir que el personal de l’Administració de
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justícia a Catalunya acrediti el grau de coneixement del català suficient per fer possible l’exer-
cici efectiu i lliure dels drets lingüístics dels ciutadans i les ciutadanes.

L’article 13.5 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, disposa amb aquesta
finalitat que en la provisió de places del personal al servei de l’Administració de justícia dependent
de la Generalitat s’ha d’aplicar el règim de capacitació lingüística que es regula, amb caràcter
general, per a tot el personal que presta servei a l’Administració de la Generalitat i a les
administracions locals catalanes. Tanmateix, l’exigència d’aquest requisit als funcionaris amb
habilitació de caràcter estatal ha estat tradicionalment qüestionada per l’Administració de l’Estat
i pels mateixos òrgans jurisdiccionals en sentències que han barrat el pas a l’exigència d’aquest
requisit en els processos de selecció i de mobilitat d’aquest funcionariat d’habilitació estatal.

La nova regulació que la Llei orgànica 19/2003, de 23 de desembre, fa de la Llei orgànica 6/
1985, d’1 de juliol, del poder judicial, suposa el reconeixement de la regulació feta per l’article
13 de la Llei de política lingüística, abans esmentat, en la mesura que estableix la necessitat de
regular l’exigència del coneixement del català al personal al servei de l’Administració de justícia
en la provisió de places i, per extensió, en la selecció de personal, en els casos en què la
competència correspongui a la Generalitat (article 521.3.B).

Igualment, aquesta nova regulació del poder judicial fa un pas endavant i afegeix, a la consideració
en tot cas del coneixement oral i escrit del català com un mèrit a valorar, la possibilitat que es
pugui considerar un requisit exigible per accedir a llocs de treball a territoris amb llengua oficial
pròpia. Concretament, l’article 530 disposa que “en determinats llocs [el coneixement oral i
escrit del català] es pot considerar requisit exigible per accedir-hi, quan la naturalesa de les
funcions a exercir es derivi aquesta exigència i s’estableixi així en les relacions de llocs de
treball”.

Amb aquesta previsió, el nou text de la Llei orgànica del poder judicial aprovat per la Llei orgànica
19/2003, de 23 de desembre, obre la porta, per bé que de manera més tímida i matisada del
que seria desitjable, a la inclusió del coneixement del català com a requisit exigible per a accedir
a llocs de treball de l’Administració de justícia a Catalunya.

Fins aleshores, el coneixement del català per a la provisió de places de la carrera judicial a
Catalunya és, simplement, un mèrit a valorar, de conformitat amb l’Acord del Consell General
del Poder Judicial de 25 de febrer de 1998, i com a tal s’ha tingut en compte en els concursos
de provisió de places de jutges i magistrats situades a Catalunya que hi ha hagut l’any 2003
(certificat de nivell B).

Pel que fa a la resta de personal dels cossos judicials, la normativa que regula el coneixement
del català ha passat per diverses vicisituds. En tot cas, cal tenir en compte que 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 presentar-
se a la prova de llengua catalana per poder comptar amb el mèrit.

2.2. L’ensenyament del català
L’any 2003 s’han organitzat 38 cursos de coneixements generals de llengua catalana (5 de nivell
A, 13 de nivell B i 20 de nivell C), dels quals l’Escola d’Administració Pública de Catalunya n’ha
subvencionat 8, en un 50 %. El nombre de cursos oferts al personal de l’Administració de justícia
continua, així, minvant any rere any: el 2003 s’han organitzat 3 cursos menys que l’any 2002, 12
menys que l’any 2001 i 36 menys que l’any 2000. Aquesta disminució del nombre de cursos duts
a terme reflecteix el fet que cada cop hi ha més funcionaris que poden acreditar el nivell de
coneixements generals de català i consegüentment menys alumnes potencials. Pel que fa al
nombre d’alumnes presentats a examen, 405 funcionaris d’un total de 665 inscrits (és a dir, el
61 %) han fet la prova final d’assoliment de continguts i 257 han aprovat (el 63 % dels presentats).
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Els cursos d’autoaprenentatge també reflecteixen el descens, pel que fa al nombre d’inscrits,
que hem observat en els cursos presencials. L’any 2003, 489 alumnes han seguit un curs
d’autoaprenentatge, 168 menys que el 2002 i 268 menys que el 2001. Cal dir que del total
d’alumnes inscrits, només un 31,7 % s’han presentat a l’examen i, d’aquests, el 49 % l’ha
superat. Tot i que les dades indiquen que el nombre d’abandonaments que es produeixen en
aquests cursos és alt i que el percentatge d’aprovats és sempre inferior als cursos presencials
(es requereix un esforç molt més alt per seguir un curs d’aquestes característiques), 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 2003 també
s’han organitzat 20 cursos de llenguatge jurídic, 6 menys que l’any 2002 i 20 menys que el
2001. El total de funcionaris inscrits ha estat de 411, concretament 246 menys que el 2002. Es
continua així la línia descendent característica de l’oferta de cursos, que reflecteix la realitat pel
que fa a necessitats de formació del personal de l’Administració de justícia. Cal tenir en compte,
però, a banda d’això, que la disminució de la demanda de cursos específics de llenguatge
jurídic es pot també relacionar amb el fet que l’acreditació d’aquest certificat oficial no té
compensació en punts a l’efecte de trasllat o ascens en els cossos de metges forenses, oficials,
auxiliars i agents judicials. Des del Departament de Justícia s’ha sol·licitat diverses vegades al
Ministeri de Justícia la modificació del Reglament orgànic d’aquest personal per tal que aquest
certificat tingui el mateix valor que el nivell D de català (6 punts), però encara no s’ha obtingut
cap resposta. No cal dir que l’especificitat d’aquests cursos els converteixen en un element
molt important per a la normalització lingüística d’aquest sector.

Els 38 cursos de coneixements generals de llengua catalana (llevat dels 8 que han estat
subvencionats al 50 % per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya) més els 20 cursos de
coneixements específics de llenguatge jurídic han tingut un cost de 202.720 €, que ha assumit
el Departament de Justícia.

Taula 30. Cursos de català oferts a funcionaris judicials. 2001-2003

A B C Total
2001-2002 2001-2003  2001-2002  2001-2002
2002-2003  2002-2003 2002-2003 2002-2003

BCN ciutat 3 3 5 4 14 9 22 16

BCN comarques 1  1 1 5 9  6  11  12

Girona - - 1 1 1 1 2  2

Lleida  -  - 1 1  1  1  2 2

Tarragona -  1  1  2  3  3  4  6

Total 4 5  9 13 28  20 41 38
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Taula 31. Nombre de funcionaris judicials inscrits als cursos de català.  2001-2003

A B C Total
2001-2002 2001-2003  2001-2002  2001-2002
2002-2003  2002-2003 2002-2003 2002-2003

BCN ciutat 35 27 97 77 328 203 460 307

BCN comarques 18 9 32 95 186 119 236 223

Girona - - 16 11 21 23 37 34

Lleida  2  - 10 12 23 12 35 24

Tarragona -  9 13 22 51 46 64 77

Total 55 45 168 217 609 403 832 665

Taula 32. Nombre d’alumnes de català aprovats. 2001-2003

A B C Total
2001-2002 2001-2003  2001-2002  2001-2002

2002-2003  2002-2003 2002-2003 2002-2003

BCN ciutat 19 15 52 34 141 85 212 134

BCN comarques 9 3 11 36 69 39 89 78

Girona - - 11 4 6 6 17 10

Lleida  - - 5 6 13 2 18 8

Tarragona - 7 9 6 27 14 36 27

Total 28 25 88 86 256 146 372 257

Gràfic 13. Relació entre el nombre d’alumnes inscrits, presentats a examen
 i aprovats. 2002-2003
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2.3. L’assessorament per mitjà dels dinamitzadors lingüístics
El Departament de Justícia compta amb un equip compost per cinquanta-un dinamitzadors
lingüístics que atenen un total de 492 òrgans judicials distribuïts en quaranta-nou partits judici-
als de Catalunya.

Entre les principals actuacions que du a terme l’Equip de Nor-
malització Lingüística de l’Àmbit Judicial podem destacar la
dinamització lingüística dels òrgans judicials, la traducció i
correcció de documents que generen aquests jutjats, l’elabo-
ració de rètols i material d’oficina, el lliurament de material de
suport per treballar en català (diccionaris, vocabularis, textos
normatius en català, reculls de terminologia jurídica, dossiers
de material de llenguatge jurídic elaborats pels mateixos
dinamitzadors, etc.). El 2003 també cal destacar la publicació
del Manual de llenguatge judicial, elaborat per l’Equip, que
contribueix de manera important a la fixació del llenguatge
jurídic. Es tracta d’un manual d’ús per al personal que treballa
als jutjats i que no és de l’àmbit lingüístic. Inclou models de
documentació judicial i presenta criteris de redacció de docu-
ments, qüestions gramaticals, convencions i un apartat molt
útil de resolució dels dubtes més freqüents que es plantegen
en la redacció d’aquests escrits. A més de l’elaboració d’aques-

ta obra, els dinamitzadors lingüístics dels jutjats també participen en els lèxics que fa el Gabinet
Tècnic del Departament de Justícia. D’altra banda, cal assenyalar la col·laboració de l’Equip
amb la Direcció General de Política Lingüística per a l’elaboració del certificat de llenguatge
jurídic i per a la correcció de les proves.

2.4. El coneixement i la disponibilitat lingüística a les oficines judicials
Segons dades de la Direcció General de Relacions amb l’Administració de Justícia, obtingudes
a partir de l’observació dels dinamitzadors lingüístics, principals coneixedors de l’ús que es fa
del català a cada oficina judicial atès que hi estan en contacte permanent, l’evolució de les
dades de coneixement del català i de la disponibilitat lingüística del personal de les oficines
judicials és la següent:

Gràfic 14. Dades comparatives dels alumnes inscrits, presentats a examen
i aprovats. 1997-2003
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Taula 33. Coneixements de català del personal al servei de l’Administració de justícia.
1997-2003 (percentatges)

Coneixement de català 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
L’entenen, el parlen i l’escriuen 38 41,9 40,3 39,1 45,7 41,3 59

L’entenen, el parlen, però no l’escriuen 30,4 32,5 30,4 31,9 30 10,2 23

Només l’entenen 28,5 22,5 21 23,4 20,3 5,1 15

No l’entenen 3,1 3,1 8,3 5,6 4 0,9 3

NS / NC 42,5

Base total de funcionaris 5.123 4.707 4.948 5.122 5.537 6.791 5.644

(*) Del 1997 al 2001 i el 2003 les dades han estat recollides pels dinamitzadors. El 2002 es van obtenir mitjançant una
enquesta.

Font: Departament de Justícia.

Cal destacar que el funcionariat que té les tres habilitats lingüístiques ha augmentat significati-
vament l’any 2003. En xifres absolutes, el nombre de persones al servei de l’Administració de
justícia que saben escriure en català ha passat de 1.971 l’any 1998 a 3.321 el 2003.

D’acord amb els resultats de l’observació, doncs, podem comprovar que gairebé el 60 % del
funcionariat té coneixements suficients de català per poder-lo emprar en la documentació judi-
cial.

Pel que fa al personal que no té cap competència de la llengua, el percentatge es manté
constant al llarg dels anys, fet que respon a l’arribada permanent de personal de fora de
Catalunya.
Pel que fa a les dades corresponents a la llengua en què el personal de les oficines judicials
s’adreça al ciutadà i sobre l’ús que es fa del català en la documentació escrita que es genera als
jutjats, cal fer alguna puntualització. D’una banda, la dada corresponent a l’ús oral del català fa
referència a la llengua que utilitza el funcionari quan el ciutadà se li adreça en català. Atès que
la inèrcia a l’ús del castellà en l’Administració de justícia és molt forta, la dada sobre l’ús del
català només es pot mesurar si es té en compte aquesta condició. Tot i així, observem com
només el 38 % dels funcionaris responen sempre en català davant d’un ciutadà que ha utilitzat
aquesta llengua. D’altra banda, pel que fa a l’ús del català en la documentació, el percentatge
de persones que utilitzen aquesta llengua correspon a personal que pertany a oficines inscrites
al Pla pilot de funcionament en català de les oficines judicials. Cal tenir en compte que per
formar part del Pla és un requisit imprescindible emetre com a mínim el 70 % de la documentació
en català.

Taula 34. Funcionaris que atenen en català quan el ciutadà se’ls adreça en català. 2003

Mai 1.857 33 %
A vegades 1.663 29 %
Sempre 2.124 38 %
Total 5.644 100 %

Taula 35. Funcionaris que escriuen en català en la documentació judicial. 2003

Mai 3.684 65 %
A vegades 845 15 %
Sempre 1.115 20 %
Total 5.644 100 %
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2.5. El Pla de funcionament en català de les oficines judicials
El mes d’octubre de l’any 2000 es va posar en funcionament aquest Pla, amb l’objectiu principal
de demostrar que el català es pot utilitzar de manera normal i sense impediments a l’Administració
de justícia. Les oficines judicials s’inscriuen voluntàriament en el programa i adquireixen el
compromís que el català serà la llengua de tota la documentació que generin.

Aquest Pla va començar amb quaranta jutjats, però progressivament s’ha estès a altres oficines
judicials, de manera que, en data 31 de desembre de 2003, ja són cent vint les oficines que s’hi
han acollit. D’acord amb els requisits fixats per participar en el Pla, les oficines integrants han
utilitzat la llengua catalana en la documentació produïda, i han fet canviar d’aquesta manera les
inèrcies d’ús del castellà en l’àmbit judicial.

Cal destacar que l’increment progressiu del nombre d’oficines que participen en el Pla demostra
que els òrgans judicials estan preparats per treballar en català i que el personal que en forma
part té els coneixements necessaris per fer-ho. Actualment, tot i que aproximadament la meitat
d’oficines judicials inscrites al Pla (cinquanta-set oficines) continuen fent servir el traductor
automàtic i necessiten que el dinamitzador lingüístic els faci la postedició dels textos, l’objectiu
és aconseguir el funcionament autònom d’oficines judicials i fiscalies (sense el suport lingüístic
extern del dinamitzador) i que els titulars dels òrgans judicials redactin directament els documents
en català.

El nombre total de persones adscrites a aquest programa que actualment treballen com a
dinamitzadors lingüístics o coordinadors és de cinquanta. Com a assessors lingüístics dels
òrgans judicials inscrits al Pla, els dinamitzadors lingüístics treballen per promoure la participació
dels òrgans al Pla, proporcionen suport lingüístic al personal que hi participa i vetllen per la
qualitat lingüística dels documents que generen els òrgans inscrits. Els dinamitzadors fan també
d’interlocutors entre el Departament de Justícia i l’oficina en totes les qüestions administratives
que genera la participació en el Pla: són els responsables de fer arribar al Departament les
incidències que es produeixen en un òrgan judicial, d’exposar a l’oficina els canvis en l’orientació
del Pla, de recopilar els fulls d’inscripció o renovació i, molt especialment, els fulls de seguiment
que cada mes les oficines han de lliurar amb el recompte total de documentació emesa en
català i en castellà, etc.

Pel que fa al vessant lingüístic, són els encarregats de resoldre els dubtes de llengua que el
personal 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 estàndards de la base documental del Temis i els que cada jutjat ha
creat, i de posteditar les resolucions (sentències i interlocutòries) dels jutges que utilitzen el
sistema de traducció automàtica perquè redacten els seus escrits en castellà. Pel que fa a
aquesta funció, cal dir que atès que a l’Administració de justícia el nombre de jutges de fora de
Catalunya o amb pocs coneixements de català és elevat, molts dels jutges inscrits han de
recórrer als serveis lingüístics per obtenir la versió catalana de la sentència.

Els òrgans judicials inscrits al Pla de funcionament en català de les oficines judicials el 2003
són:

€ Trenta-tres a Barcelona ciutat
Deganat de Barcelona, Fiscalia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala Civil del
TSJC, Secretaria de Govern del TSJC, Secció Tercera de l’Audiència Provincial, Secció Tretzena
de l’Audiència Provincial, Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4, Jutjat Contenciós  Administratiu
núm. 12, Jutjat de Primera Instància núm. 1, Jutjat de Primera Instància núm. 32, Jutjat de
Primera Instància núm. 35, 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’Instrucció
núm. 9, Jutjat d’Instrucció núm. 20, Jutjat d’Instrucció núm. 23, Jutjat d’Instrucció núm. 26,
Jutjat d’Instrucció núm. 28, Jutjat de Menors núm. 1, Jutjat de Menors núm. 2,  Jutjat de Menors
núm. 3, Jutjat de Menors núm. 4, Jutjat de Menors núm. 5, Jutjat Penal núm. 3, Jutjat Social
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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.

€ Trenta-dos a les comarques de Barcelona
Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 1 de Berga, Jutjat de Primera Instància i Instrucció
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 de Primera Instància i
Instrucció núm. 1 d’Igualada, Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 2 d’Igualada, Jutjat
de Primera Instància i Instrucció núm. 3 d’Igualada, Jutjat de Primera Instància i Instrucció
núm. 1 de Manresa, Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 2 de Martorell, 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. 1 de Vic, Jutjat de Primera Instància i Instrucció
núm. 2 de Vic, Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 3 de Vilafranca del Penedès, Jutjat
de Primera Instància i Instrucció núm. 1 de Vilanova i la Geltrú, Jutjat de Primera Instància i
Instrucció núm. 4 de Vilanova i la Geltrú, Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 6 de
Vilanova i la Geltrú, Jutjat de Primera Instància núm. 2 de Mollet del Vallès, Jutjat Penal núm. 2
de Granollers, Jutjat Penal núm. 2 de Manresa, Jutjat Penal núm. 1 de Sabadell, Jutjat Penal
núm. 2 de Sabadell, Jutjat Penal núm. 1 de Vilanova i la Geltrú, Jutjat Social núm. 1 de Granollers,
Jutjat Social núm. 1 de Mataró, Jutjat Social núm. 2 de Mataró, Fiscalia d’Igualada, Fiscalia de
Manresa, Deganat de Vilanova i la Geltrú.

€ Vint-i-set a la ciutat i les comarques de Girona
Deganat de Girona, Secció Primera de l’Audiència Provincial, Jutjat Contenciós Administratiu

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 Instància 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.

€ Quinze a la ciutat i les comarques de Lleida
Deganat de Lleida, Fiscalia de Lleida, Secció Primera de l’Audiència Provincial, Secció Segona

de l’Audiència Provincial, Jutjat de Menors de Lleida, Jutjat de Primera Instància i Instrucció
núm. 2 de Lleida, Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 3 de Lleida, Jutjat de Primera
Instància i Instrucció núm. 5 de Lleida, Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 6 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 de Primera Instància i Instrucció núm. 2 de Balaguer, Jutjat de
Primera Instància i Instrucció de Solsona, Jutjat de Primera Instància i Instrucció de Tremp.

€ Onze a la ciutat i les comarques de Tarragona
Fiscalia de Tarragona, Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 4 de Tarragona, Jutjat

Penal núm. 2 de Tarragona, Deganat de Reus, Fiscalia de Reus, Jutjat de Primera Instància i
Instrucció núm. 6 de Reus, Jutjat Penal núm. 1 de Reus, Jutjat Social de Reus, Jutjat de Primera
Instància i Instrucció núm. 1 de Valls, Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 3 del Vendrell,
Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 5 del Vendrell.



IV. La justícia i el món del dret

79

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 2002, es pot observar un
increment notable pel que fa a les xifres absolutes.

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

El nombre de sentències dictades en català durant el 2003 a les oficines inscrites al Pla ha estat
de 35.005, xifra que representa el 84 % del total de les emeses per les oficines judicials que
formen part del Pla (un 1 % més que l’any 2002). 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. A més, 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 siste-
ma informàtic Temis. Pel que fa a les interlocutòries, 212.432 han estat redactades en català i
això significa un 90 % del total d’interlocutòries emeses a les oficines que formen part del Pla
(el 3 % més que l’any 2002).

Gràfic 15. Total de sentències dels jutjats del pla pilot, en català i castellà. 2001-2003

Gràfic 16. Total d’interlocutòries dels jutjats del pla pilot, en català i castellà. 2001-2003
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Taula 36. Pla de funcionament en català de les oficines judicials:
llengua de les sentències, per demarcacions. 2002-2003

2002 2003
Cat. Cast. % cat. % cast. Cat. Cast. % cat.  % cast.

Barcelona ciutat 8.085 1.632 83 17 10.608 1882 85 15

Barcelona   comarques 7.723 1.155 87 13 9.039 1.024 90 10

Girona 4.994 1.075  83 18 9.160 2.329 80 20

Lleida 3.365 921 79 21 4.388 1.126 80 20

Tarragona 1.748 669 72 28 1.599 335 83 17

Terres de l’Ebre    191     0 100 0 211 3 99 1

Total 26.106 5.452 83 17 35.005 6.699 84 16

Taula 37. Pla de funcionament en català de les oficines judicials:
llengua de les interlocutòries, per demarcacions.  2002-2003

2002 2003
Cat. Cast. % cat. % cast. Cat. Cast. % cat.  % cast.

Barcelona ciutat 39.951 4.517 90 10 50.000 3.697 93 7

Barcelona   comarques 46.752 6.469 88 12 67.977 7.978 89 11

Girona 46.265 6.403 88 12 67.222 6.828 91 9

Lleida 10.702 2.824 79 21 14.236 1.983 88 12

Tarragona 15.235 2.909 84 16 11.107 2.440 82 8

Terres de l’Ebre   2.007 163 92 8 1.890 797 70 30

Total 160.912 23.285 87 13 212.432 23.723 90 10

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 2003, 1.666.114 documents de tràmit,
és a dir, el 82 % del total que han redactat les oficines inscrites al Pla, s’han emès en català (un
11 % més que l’any 2002).

3. Les notaries i la documentació notarial

A partir de l’entrada en vigor 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.

Amb la Llei 55/1999, els antics corredors de comerç van quedar integrats en el notariat, per la
qual cosa des del 2002 el Col·legi de Notaris afegeix a la comunicació de les dades lingüísti-
ques dels documents notarials atorgats a Catalunya incorporats als protocols notarials la docu-
mentació mercantil que s’intervé.

Aquest fet ha permès evidenciar un increment notable en el percentatge del conjunt de docu-
ments autoritzats o intervinguts pels notaris catalans, que representa en total el 29,10 % dels
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Pel que fa a la documentació mercantil intervinguda pels notaris, de la qual es van tenir dades
per primer cop l’any 2002 per estimació, la taula 2 n’indica el nombre i el percentatge.

Taula 39. Documents intervinguts per notaris en català (nombre i percentatge). 2002-2003

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

2003 304.999 70,1 45.090 74,9 22.607 59,9 35.770 65,2 408.466 69,4

La presència elevada de la llengua catalana en la documentació simplement intervinguda es
deu bàsicament al pes que hi té la documentació financera i al fet que aquesta documentació
sigui impresa o redactada sobre condicions generals directament per les entitats financeres,
les quals, d’acord amb l’article 15 de la Llei de política lingüística i en aplicació dels convenis 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 usen molt sovint el català.

documents atorgats a Catalunya. A conseqüència d’aquesta integració estadística, l’any 2003
s’han atorgat a Catalunya 539.171 documents en català, dels quals 408.466 són documents
intervinguts i la resta, 130.705, documents autoritzats i incorporats al protocol.

Aquestes dades mostren que durant l’any 2003 hi ha hagut un increment en relació amb l’any
anterior de 23.171 documents notarials clàssics redactats en català, atès que s’ha passat de
107.534 l’any 2002 a 130.705 el 2003, cosa que representa un 21,5 %. La taula següent mostra
l’evolució de la documentació en català protocol·litzada en els darrers anys.

Taula 38. Documents notarials protocol·litzats en català (nombre i percentatge). 1998-2003

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

2003 84.068 8,9 31.087 25,2 7.845 12,4 7.705 5,9 130.705 10,3
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Taula 40. Evolució del català en la documentació notarial
a les comarques capdavanteres. 1999-2003

Comarca 1999 2000 2001 2002 2003

Osona 55,6 59,7 63,6 69,3 67,4

La Garrotxa 51,1 55,7 55,8 62,8 61,2

La Cerdanya i el Ripollès 63,2 71,1 65,0 62,6 67,9

L’Alt Urgell 40,9 42,0 45,4 50,4 49.0

El Berguedà * 40,3 43,5 54,2 51,2

L’Urgell, el Pla i la Segarra * * 32,3 48,5 49,1

El Gironès * 28,3 30,9 43,8 47,2

* Inferior al 25 %

Per tipologies documentals, la taula 3 mostra el nombre i el percentatge dels documents en
català.

Taula 41. Documents notarials en català (nombre i percentatge). 2003

Document Nombre Percentatge

Actes d’estat civil 255 10,4

Testaments 20.047 18,2

Capítols matrimonials 188 5,0

Contractes 34.450 10,81

Herències 4.517 12,3

Societats 4.768 10,2

Acords 1.391 3,1

Pòlisses 408.466 69,4

Préstecs 17.728 8,2

Novacions préstecs 612 3,5

Cancel·lacions 29.253 21,6

Poders 9.274 4,7

Protestos 1.007 49,0

Declaracions d’hereus 1.044 11,3

Actes 6.171 4,9
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4. Registres públics

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

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

Taula 42. Documents en català als registres de la propietat, en percentatge. 1999-2003 (*)

Registre % documentació en català
1999 2000 2001  2002 2003

Barcelona 2 12,8 9,2 8,4  8,36 8,1

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

Barcelona 17 7,0 8,3 14,6 11,14 13,2

Mataró 2 9,5 11,1 9,6 10,70 10,1

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

Berga 64,2 70,5   74,1 60,79 69,1

Vilanova — 3,2 4  4,38 4,0

Igualada 1 i 2 — 6,4 6,7 10,14 14,7

Girona 2 14,4 10 13,7 15,42 16,1

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

Lleida 1 3,9 3,2 3,6 4,57 6,7

Tremp 7,5 8,3 8,9  8,33 7,4

Tarragona 1 3,8 2,4 4,0 3,15 3,9

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

Valls 5,6 4,6 4,9 5,10 8,5

Manresa 1 i 2 — 18,1 19,2 20,82 20,0

Mercantil BCN — 3,6 3,9 4,02 5,6

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



IV. La justícia i el món del dret

84

De les dades anteriors es desprèn una tendència consolidada a l’alça, per bé que moderada.

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.

4.2. Els registres de la Generalitat
L’any 2003 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 43. Estatuts de fundacions en català i percentatge sobre el total presentat. 1999-2003

1999 2000 2001 2002 2003
nombre % nombre % nombre % nombre  %   nombre %

Català 9 87 115 86,5 80 82,4 114 89,6 140 78

Taula 44. Estatuts d’associacions en català i percentatge sobre el total. 1999-2003

1999 2000 2001 2002 2003
nombre % nombre % nombre % nombre  %   nombre %

Català 1.838 80 1.810 93,5 1.844 95 1.954 80 1.739 85

La constitució de cooperatives segons que hagin presentat la documentació en català i castellà
es recull en el quadre següent.

Taula 45. Estatuts de cooperatives, per llengües, nombre i percentatge. 1999-2003

1999 2000 2001 2002 2003
nombre % nombre % nombre % nombre  %   nombre %

Català 1.838 80 1.810 93,5 1.844 95 1.954 80 1.739 85

Castellà 153 29,8 145 33,5 152 35 82 19 77 33

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

Les societats laborals que han presentat els estatuts i altra documentació notarial per constituir-
se durant l’any 2003 han estat 529, de les quals 410 (77,50 %) han presentat els estatuts en
castellà i 119 (22,5 %) els han presentat en català.

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 persones
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.
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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.

D’acord amb la voluntat que els diversos sectors professionals relacionats amb l’àmbit jurídic i
judicial actuïn interconnectats entre ells a l’hora de promoure l’ús del català en la seva activitat,
des de l’any 2001 es reuneix trimestralment a Barcelona el Grup de Treball de l’Àmbit Jurídic i
Judicial, que té com a objectiu la coordinació d’organismes implicats en aquest sector per tal de
donar coherència a les actuacions que es porten a terme, rendibilitzar recursos i recollir, orientar
i prioritzar propostes de treball. Aquest Grup el componen representants del Departament de
Justícia, el Departament de Cultura (Direcció General de Política Lingüística, que coordina el
Grup, i Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions), el Consorci per a la Normalització
Lingüística, el Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya, l’Il·lustre Col·legi de
Procuradors dels Tribunals de Barcelona i la Universitat de Barcelona.

Tanmateix, l’ús del català en l’activitat professional dels advocats i dels procuradors encara és
baix, per bé que la realitat és diferent depenent de l’àmbit territorial.

Disposem de dades del Deganat dels Jutjats de Girona corresponents al 2003, que indiquen
que ja són quasi la meitat el nombre de demandes civils que els han estat presentades en
català. Concretament, es tracta de 2.075 demandes civils redactades en català sobre un total
de 4.534, la qual cosa suposa un 45,7 % d’implantació del català en els processos civils. Pel
que fa a l’àmbit processal social, el nombre de demandes redactades en català suposa un
33,22 %, xifra que se supera en les demandes contencioses, en què arriba al 38,1 % del total.
Això representa un increment molt notable respecte de l’any 2002.

En aquest sentit, cal destacar la tasca important que ha dut a terme el Grup de Treball de
l’Àmbit Jurídic i Judicial de Girona, en temes relacionats amb el foment de la llengua en aquest
sector. Aquest Grup, que treballa de manera paral·lela a l’abans esmentat circumscrivint el seu
àmbit d’acció a les comarques de Girona, i que té com a integrants representants de les
delegacions dels departaments de Cultura i Justícia, l’Audiència Provincial de Girona, el Consorci
per a la Normalització Lingüística, el Deganat autonòmic dels registradors de la propietat i
mercantils, els col·legis d’advocats, procuradors i notaris, la Universitat de Girona i la Universitat
Nacional a Distància, UNED, es reuneix periòdicament per tal d’intercanviar informació i tirar
endavant projectes de normalització lingüística.

Un altre avenç important el trobem en el marc jurídic de les entitats financeres. Segons dades
de les assessories jurídiques de les caixes, que 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 del català en les demandes. Per exemple,
durant l’any 2002 La Caixa de Pensions va presentar en català el 75 % de les demandes.
L’evolució és molt significativa, tenint en compte que l’any 2001 es van presentar en català
solament el 21’3 % de les demandes d’aquesta entitat financera. L’any passat, el 2002, aquesta
xifra havia augmentat fins al 69 %.

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.
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Pel que fa a actuacions amb el sector professional dels advocats, cal destacar la signatura, el
21 de gener de 2003, del conveni de col·laboració entre els departaments de Cultura i de
Justícia i Interior de la Generalitat de Catalunya i el despatx d’advocats J&Garrigues, SL per
fomentar l’ús del català en l’àmbit jurídic. Entre les accions més destacades a què es compromet
J&Garrigues podem destacar l’ús de manera habitual del català en les comunicacions
empresarials externes i internes, en la retolació i papereria de l’empresa, en l’atenció al públic,
en el web de l’empresa i en els escrits i documents que es presentin als jutjats i tribunals acollits
al Pla de funcionament en català de les oficines judicials. Aquest conveni és especialment
important per la repercussió social que té i pel fet que reforça un sector encara deficitari com és
el de l’Administració de justícia.

Cal destacar també dins d’aquest àmbit professional que el 28 de desembre de l’any 2000 es
va signar un nou acord de col·laboració entre els departaments de Cultura i de Justícia i el
Consell d’Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya (que agrupa els catorze col·legis d’advocats
de Catalunya) mitjançant el qual es va donar continuïtat a la Comissió de Llengua Catalana i al
Servei Lingüístic del Consell. Aquest Servei Lingüístic desenvolupa les seves activitats en dos
àmbits d’actuació: d’una banda, l’assessorament directe i l’atenció personalitzada, pel que fa a
temes relacionats amb la llengua, a tots els advocats i advocades; 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 5.600 advocats.

Al llarg del 2003, 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 activitats cal destacar la publicació
dels Formularis jurídics 2003 a Internet i 26.000 uni-
tats en CD-ROM, en què s’han adaptat els formula-
ris ja editats a la nova legislació i als nous criteris
lingüístics i terminològics, i s’han inclòs nous formu-
laris (formularis de la nova LEC, de successions,
fiscal, mercantil i laboral). També s’ha fet un cerca-
dor per als formularis inclosos en el CD-ROM i en el

web per tal de facilitar-ne la consulta. Com a novetat, enguany s’han incorporat els fitxers en
pdf de totes les lleis publicades en la col·lecció “Textos Legislatius” editada pel Parlament de
Catalunya. Els Formularis Jurídics 2003 s’han distribuït gratuïtament a tots els advocats de
Catalunya i a totes les facultats de dret dels Països Catalans. Pel que fa a la difusió de legisla-
ció oficial en català, des del Servei Lingüístic s’administren en el web del Consell (www.cicac.org)
les traduccions catalanes publicades pel BOE de la legislació de l’Estat i s’estableixen enllaços
a les pàgines web que contenen legislació en català.

Com a actuació destacada del Consell d’Advocats, cal esmentar el servei de traducció que des
del web del Consell s’ofereix de forma gratuïta a tots els col·legiats inscrits en el Programa per
a la normalització lingüística, i que el 2003, a banda de la traducció al parell de llengües castellà/
català, ha incorporat també la traducció anglès/català. Des del Servei Lingüístic s’han fet sessions
presencials de formació i informació sobre aquesta eina en totes les seus col·legials i en diferents
jutjats de Catalunya i se n’ha fet el seguiment i l’atenció de consultes.

Durant el 2003 s’ha dut a terme, també, la coordinació de la redacció del contrainforme sobre
l’aplicació a l’Estat espanyol dels articles 9 i 10 de la Carta europea de les llengües regionals o
minoritàries. El text definitiu es va aprovar el 16 de maig de 2003 i va ser presentat el 2 de
setembre a la seu del Consell d’Europa. En aquest contrainforme s’aporten informacions i
arguments al Comitè d’Experts de la Carta Europea en relació amb la llengua catalana a l’àmbit
de la justícia i l’administració, que s’han de considerar a l’hora de discutir el primer informe que
va presentar l’Estat espanyol el 2002.
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A banda de totes aquestes accions, el Servei Lingüístic del Consell ha mantingut permanent-
ment actualitzada la seva seu virtual, el web de la Comissió de Llengua Catalana del Consell,
per mitjà de la qual es difon informació sobre recursos lingüístics, bibliografia, actuacions del
Servei i s’edita quinzenalment el butlletí Notícies Electròniques de la Comissió.

D’altra banda, el Departament de Cultura ha continuat un any més treballant en el Programa de
normalització lingüística de l’Il·lustre Col·legi de Procuradors dels Tribunals de Barcelona, ori-
entat a l’extensió de l’ús del català als despatxos de procuradors. Durant el 2003, i després de
comprovar que des que es va crear el web de serveis lingüístics del Col·legi aquesta secció
(que aleshores es trobava dins l’àrea de serveis col·legials) era una de les que registrava més
accessos de tot el web i que el nombre de visites que rebia s’incrementava de manera espec-
tacular (va passar de 91.733 visites el 2002 a 189.816 el 2003), es va decidir potenciar l’espai
de serveis lingüístics i donar-li una àrea pròpia (http://www.icpb.es). Com a acció destacada, el
2003 s’ha dissenyat, amb la col·laboració de la Direcció General de Política Lingüística, un nou
espai per a aquests serveis, accessible des de la pàgina principal, on s’inclouen molts més
recursos lingüístics per treballar en català. D’aquesta manera, l’espai de serveis lingüístics ha
deixat d’estar a l’abast exclusivament dels col·legiats i s’ha convertit en accessible per a tota la
població, ja que està instal·lat dins l’àrea pública. També, al llarg del 2003, s’han dut a terme
tres sessions de formació sobre l’ús del català en l’àmbit jurídic i judicial (marc legal i eines de
suport lingüístic), dins el cicle de conferències sobre la professió de procurador dels tribunals

que s’imparteixen als nous col·legiats.

També s’ha col·laborat amb el Col·legi Oficial de Gestors Adminis-
tratius de Catalunya per al manteniment d’un servei lingüístic dedi-
cat 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 promoció de la llengua que ha dut a terme
aquest Servei, podem assenyalar la revisió dels articles dels cinc
números de la revista El Gestor que s’han publicat; la inclusió, dins
de cada número, de l’article Comentari lingüístic, que ha inclòs acla-
riments sobre dinou qüestions relacionades amb la llengua, i la co-
ordinació de dos articles sobre màrqueting lingüístic publicats a la
revista: “La llengua com a eina de servei” i “L’ús del català a les
gestories”.

Pel que fa a l’edició de material, des del Servei, amb la col·laboració
de la Direcció General de Política Lingüística i el TERMCAT, s’ha
elaborat, editat i difós entre els col·legiats el tríptic Prevenció de
riscos laborals. Terminologia bàsica, i s’ha editat i difós també el
disquet Recursos lingüístics en línia, elaborat per la Direcció Gene-

ral de Política Lingüística, que recull eines adreçades als gestors per treballar en català. D’altra
banda, s’han gestionat els cursos de català que s’han organitzat a la seu col·legial i s’ha col·-
laborat amb l’empresa DEP i l’Institut d’Estadística de Catalunya (entrevista i lliurament d’im-
presos) per a la realització d’una estadística sobre usos lingüístics a les institucions. Paral·-
lelament a aquestes accions, el Servei Lingüístic, mitjançant el correu electrònic o les trameses
per correu ordinari, ha mantingut permanentment informats els col·legiats sobre les novetats
referents a marc legal, productes informàtics, traductors, terminologia i materials lingüístics
d’utilitat per a aquest sector professional.

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

L’edició en català i en castellà del Diari Oficial de la Generalitat correspon a l’Entitat Autònoma
del Diari Oficial i de Publicacions (EADOP), que compta amb la Unitat de Lingüistes Correctors.
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L’any 2003 s’han editat 250 números del DOGC, amb una ocupació total de 26.039 pàgines i
l’edició de 28.616 disposicions. L’evolució des de l’any 1996 es reprodueix en la taula següent.

Taula 46. Dades de l’edició del DOGC. 1996-2003

DOGC  1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Números 152 248 248 254 248 252 248 250

Pàgines 13.916 15.610  16.552 16.752 17.052 20.180 23.2 26.039

Disposicions 18.906 20.807 22.855 22.845 23.486 27.139 29.291 28.616

Un altre aspecte que cal tenir en compte és la traducció al català de les normes amb rang legal
i disposicions de caràcter general d’àmbit estatal. Aquest aspecte té una importància cabdal en
la normalització dels procediments judicials en català.

Efectivament, la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, va regular per primera vegada la utilització
de les llengües oficials a cada comunitat autònoma en totes les actuacions judicials, si bé
imposant un límit de no-producció d’indefensió que ha deixat un marge a la discrecionalitat
considerable en els primers temps d’aplicació de la norma que ha comportat que la seva aplicació
hagi estat diversa en el territori i, en la major part dels casos, reduïda.

La Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, en el seu article 13 estableix amb tota
claredat i sense matisos la validesa de les actuacions judicials, tant orals com escrites, fetes en
qualsevol de les dues llengües oficials, sense necessitat de traducció. Igualment, reconeix el
dret dels ciutadans de relacionar-se oralment i per escrit amb els tribunals i a rebre les
testimoniances de les sentències i els actes resolutoris en català, i que això no els comporti cap
mena de retard. Igualment, la llei catalana estén aquesta regulació als tribunals eclesiàstics i
als arbitrals.

L’article 36 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, i els articles 9 i 10 de la Carta europea de les
llengües regionals o minoritàries, feta a Estrasburg el 5 de novembre de 1992 i ratificada per
Espanya (BOE núm. 222, de 15 de setembre del mateix any, en castellà, i, en català, al suplement
núm. 15, d’1 d’octubre de 2001), preveuen i reconeixen, igualment, el dret dels ciutadans de
triar la llengua oficial en la qual es tramitarà el procediment davant dels òrgans de l’Administració
general de l’Estat i de justícia ubicats a Catalunya.

Tanmateix, el dret que els procediments judicial i administratiu puguin ser seguits íntegrament
en català requereix que les normes jurídiques invocades tinguin una traducció oficial en aquesta
llengua. Per tant, més enllà de l’esforç que fa la Generalitat d’editar versions en català de tots
els textos legals (el 2003, per exemple, s’han editat i difós mil exemplars del Text refós de la Llei
de l’estatut dels treballadors, llei de referència obligada en els àmbits de la negociació col·lectiva
i de les relacions laborals en general), cal que des del BOE es publiqui la versió traduïda de les
normes legals perquè puguin ser invocades literalment en seu judicial.

El Reial decret 489/1997, de 14 d’abril, sobre publicació de les lleis en les llengües cooficials de
les comunitats autònomes, preveu la possibilitat que les lleis, reials decrets-llei i reials decrets
legislatius i altres normes de caràcter general, si així ho preveu el conveni corresponent, puguin
ser també publicades en la resta de llengües oficials diferents del castellà, amb la signatura
prèvia d’un conveni entre ambdues administracions. A l’empara d’aquesta possibilitat oberta
amb el Reial decret 489/1997 esmentat més amunt, Catalunya va subscriure un conveni amb
l’Administració de l’Estat publicat per Ordre de 21 d’abril de 1998.

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’Administració 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
possibilitat que l’Organisme Autònom del BOE publiqui, seguint el mateix sistema d’edició dels
suplements del BOE, la col·lecció “Textos Legals” en català. Els departaments de Justícia i de
Cultura es faran càrrec del cost de la traducció, que elaborarà l’EADOP, i el BOE, del cost de la
preparació dels textos i de l’edició. Això permetrà una major difusió de la legislació 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 47. Dades de l’edició del BOE en català. 1998-2003

BOE 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Números 10 17 12 17 22 16

Pàgines 428 1462 880 2.824 3200 3.177

Disposicions 8 190 110 289 420 361

Un altre aspecte a destacar és la traducció oficial al català de les disposicions amb rang legal
anteriors al conveni del 1998, pel qual es publiquen al BOE les noves normes legals en versió
catalana. En compliment de la Moció del Parlament de Catalunya de 27 d’octubre de 2000, que
fa referència 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 van 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.

L’any 2001 se’n va publicar el primer volum, corresponent a la jurisdicció contenciosa
administrativa. El 2002 no se n’ha publicat cap de nou, i no és fins a finals del 2003 que s’enllesteix
l’edició dels volums corresponents al codi civil i a les normes de procediment laboral, que no
ens arribaran fins al maig del 2004. El Govern de la Generalitat ha protestat davant la lentitud
d’aquests treballs en el si de la Comissió Mixta de Seguiment del Conveni de col·laboració
entre l’Administració General de l’Estat i la de la Generalitat de Catalunya, i en la sessió que va
tenir lloc el 29 de setembre de 2003 es va acordar que s’elaboraria un calendari per part de les
direccions del BOE i del DOGC per tal que en el termini d’un any s’elaboressin un mínim de vuit
volums d’aquesta col·lecció.
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V. L’ONOMÀSTICA

1. El nomenclàtor oficial

Des del 1983, amb la primera llei de política lingüística, va quedar establert que la forma oficial
dels topònims és la catalana, tret de la Vall d’Aran, en què ho és l’aranesa. Aquest principi es
manté amb l’actual regulació legal que en fa l’article 18 de la Llei de política lingüística.

La Resolució 563/V del Parlament de Catalunya, aprovada el 7 de maig de 1998, instava el
Govern a elaborar el nomenclàtor toponímic oficial de Catalunya, en col·laboració amb l’Institut
d’Estudis Catalans, sobre la base dels mapes de l’escala 1:150.000 de l’Institut Cartogràfic de
Catalunya. Tanmateix, s’ha anat més enllà d’aquest mandat parlamentari i s’ha ampliat el treball
prenent com a punt de partida mapes d’escala 1:50.000.

Els treballs els ha dut a terme una comissió creada el 12 de juny de 1998, presidida pel director
general de Política Lingüística, en què han participat els òrgans i departaments de la Generalitat
següents: departaments de Cultura, Governació i Relacions Institucionals i Política Territorial i
Obres Públiques, Institut Cartogràfic de Catalunya, Institut d’Estadística de Catalunya, Institut
d’Estudis Catalans, Federació de Municipis de Catalunya, Associació Catalana de Municipis i
Consorci per a la Normalització Lingüística. Posteriorment, mitjançant el Decret 59/2001, de 23
de gener, s’institucionalitza aquesta comissió i se li confereix caràcter permanent.

El nomenclàtor té una estructura basada en el municipi. Per això, un cop realitzats els treballs
tècnics, es va iniciar la fase d’informació i consulta als ajuntaments, ateses les seves
competències pel que fa a la denominació oficial dels noms dels municipis i dels nuclis de
població d’acord amb el procediment regulat pel Decret 60/2001, de 23 de gener.

La Comissió de Toponímia va acordar, també, que entre les dades informatives diverses cor-
responents a cada municipi i comarca que figuressin a l’edició oficial del nomenclàtor s’inclo-
gués l’etimologia, de forma concisa, del nom corresponent. Aquesta feina, realitzada per l’Ofi-
cina 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 me-
todològics, ja que s’ha partit de la forma documentada més
antiga —dada que sempre s’ha inclòs— i s’han tingut en
compte totes les propostes etimològiques aparegudes en
obres de caràcter científic, tant en els repertoris generals
com a l’Onomasticon Cataloniae de Joan Coromines.

Finalment, fruit del treball de la Comissió de Toponímia
d’aquests darrers cinc anys, el 29 d’octubre de 2003 es va
fer a la seu de l’Institut d’Estudis Catalans la presentació
del Nomenclàtor oficial de toponímia major de Catalunya.
El Nomenclàtor conté gairebé quaranta mil topònims
(39.661) amb la seva forma catalana i aranesa. Aquesta
obra, atès el seu caràcter oficial, ha de permetre a partir
d’aquest moment que la cartografia, les obres de referèn-
cia, la retolació, els llibres de text, etc., incorporin la topo-
nímia correcta en català.

2. La Comissió de Toponímia de Catalunya

Tal com ja s’ha indicat en l’apartat anterior, el Decret 59/2001, de 23 de gener, crea formalment
la Comissió de Toponímia amb l’encàrrec d’elaborar el nomenclàtor de toponímia de Catalunya.
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El 2 d’abril de 2001 es constitueix formalment i pren el relleu en els treballs d’elaboració del
nomenclàtor.

D’acord amb el decret esmentat, correspon presidir-la al director o directora general de Política
Lingüística. Les vicepresidències s’atorguen als 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. En són membres 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, i 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 Federació de Municipis de Catalunya i
del Consorci per a la Normalització Lingüística.

A més de la presentació del Nomenclàtor oficial de toponímia major de Catalunya, que va tenir
lloc el 29 d’octubre de 2003 com ja ha quedat indicat, la Comissió de Toponímia va organitzar
els dies 3, 4 i 5 de juliol de 2003 a Bellver de Cerdanya les Primeres Jornades sobre Toponímia
Catalana. Aquestes Jornades tenien com a finalitat informar, formar i sensibilitzar els professionals
de la llengua sobre la importància de la toponímia i la correcta utilització d’aquesta als mitjans
de comunicació, publicacions, retolació, usos públics, etc.

3. La retolació de les vies interurbanes

La toponímia catalana és l’oficial en la senyalització 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.
Pel que fa als topònims no catalans (els exotopònims) es designen en català quan hi tenen una
denominació tradicional. El català té, igualment, una presència destacada en la senyalització
informativa, si bé aquesta segueix la normativa internacional.

Amb relació a les vies urbanes, cal destacar igualment que durant l’any 2003 s’han expedit vint-
i-un certificats sobre la denominació antiga i l’actual de noms de carrers de poblacions catalanes
que han estat normalitzats des d’un punt de vista lingüístic. Aquests certificats han servit per
acreditar que la denominació antiga que consta en documentació oficial es correspon amb la
denominació actual.

4. La correcció lingüística de noms i cognoms

La formalització al Registre Civil de formes castellanitzades i incorrectes de noms i cognoms
catalans al llarg del darrer segle ha estat força estesa. L’article 19 de la Llei 1/1998, de 7 de
gener, de política lingüística, i el desplegament que en fa el Decret 208/1998, de 30 de juliol, pel
qual es regula l’acreditació de la correcció lingüística dels cognoms, estableixen un procediment
legal senzill al qual es poden acollir totes les persones que vulguin inscriure en el Registre el
seu cognom d’acord amb la grafia correcta.

Aquest procediment 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.

La legislació estatal s’ha adaptat a la catalana, cosa que permet l’aplicació dels mateixos criteris
als altres territoris de parla catalana. Així, la Llei estatal 40/1999, de 5 de novembre, sobre
noms i cognoms i el seu ordre, incorpora 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.
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Per la seva banda, 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. Per tant, aquesta regulació del Registre Civil fa possible l’adaptació
dels cognoms a la forma normativa, fins i tot sense el certificat, quan la forma normativa és
notòria, cosa que a la pràctica s’ha entès que es dóna quan en el mateix Registre ja s’ha
acreditat per a altres persones un mateix cognom.

Durant l’any 2003 s’han expedit 541 certificats acreditatius de la correcció lingüística dels noms
i cognoms: 136 de noms (un 106 % més que l’any anterior) i 405 de cognoms (un 31,1 % més
que l’any anterior), perquè les persones interessades puguin demanar al Registre Civil que els
modifiqui les formes incorrectes amb què consten inscrites.

Per donar màximes facilitats als ciutadans i ciutadanes que volen corregir els seus noms o
cognoms, s’han diversificat les vies de comunicació amb la Direcció General: es poden fer les
sol·licituds per telèfon, per correu electrònic i per mitjà del web de la Llengua catalana i CAT365.
També es poden fer a través de l’Institut d’Estudis Catalans.
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VI. L’ENSENYAMENT

1. L’ensenyament no universitari

1.1. El sistema escolar de conjunció lingüística
Amb la recuperació de les institucions d’autogovern catalanes, el català torna a ser present a
les escoles, primer com a matèria curricular, i progressivament com a llengua vehicular de
l’ensenyament. Gairebé un quart de segle després, el curs escolar 1999-2000, el percentatge
de centres d’ensenyament primari de Catalunya que feien ja tot l’ensenyament en català, llevat
de les assignatures de llengua i literatura castellana i les de llengua estrangera, era de quasi un
90 %.

Aquesta normalització del català en l’àmbit de l’ensenyament és la conseqüència de la voluntat
del Govern i del Parlament de Catalunya, materialitzada en les successives lleis de política
lingüística. Així la Llei de 1983 va suposar un impuls a la implantació del català a les escoles
molt important, i l’actual regulació continguda als articles 20 i 21 de la Llei de política lingüística
de 1998 vigent consolida aquest sistema de conjunció lingüística, que suposa la impossibilitat
de separar l’alumnat en classes o centres diferents per raó de la seva llengua habitual.

Aquesta mesura d’immersió lingüística de l’alumnat garanteix que, sigui quina sigui la seva
llengua habitual, assolirà el domini tant de la llengua catalana com de la castellana al final de
l’educació obligatòria, i que es complirà així el mandat estatutari que li imposa l’article 3 en el
sentit d’assegurar el coneixement d’ambdues llengües oficials.

D’altra banda, segons disposa l’article 24 de la Llei 1/1998, de política lingüística, el professorat
ha de conèixer les dues llengües oficials i ha d’estar en condicions de poder-ne fer ús en la
tasca docent. Segons el Decret 244/1991, de 28 d’octubre, sobre el coneixement de les llengües
oficials per a la provisió de llocs de treball docent dels centres públics d’ensenyament no
universitari de Catalunya dependents del Departament d’Ensenyament, en els concursos de
trasllat 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 procedent
de fora de Catalunya. Cal remarcar la importància decisiva d’aquest model per a l’ensenyament
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 creixement sostingut en els últims deu
anys: mentre que en el curs 1991-1992 hi havia 9.868 alumnes de nacionalitat estrangera
sobre una població escolar total d’1.218.879, xifra que representava el 0,8 %, en el curs 2003-
2004 hi ha hagut 74.491 alumnes de nacionalitat estrangera sobre un total d’1.037.000, amb un
percentatge del 7,2 %.1 El gruix d’aquest increment s’ha donat en els darrers quatre anys, tal
com es desprèn de la gràfica següent:

1 Font: Servei d’Estadística i Documentació (Departament d’Ensenyament). Les dades del curs 2003-2004 són
provisionals.
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La procedència dels alumnes de nacionalitat estrangera ha sofert un cert canvi. Així com en el
curs 1999-2000 els magrebins eren el col·lectiu més nombrós, en el curs 2003-2004 han estat
els centreamericans i sud-americans els més nombrosos. L’evolució del nombre d’alumnes
immigrants segons la seva procedència es pot apreciar en els gràfics 18 i 19.

Gràfic 18. Alumnes estrangers segons procedència. Curs 1998-1999

 Gràfic 17. Evolució de la matrícula de l’alumnat d’origen estranger. 1991-2003
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L’abast del fenomen migratori s’ha fet notar a tot Catalunya, amb una incidència especial a les
comarques metropolitanes i gironines.

En xifres globals, el percentatge d’alumnes estrangers continua sent inferior al d’altres estats
europeus, tot i que s’hi està acostant amb una gran rapidesa. Si se segueix aquest ritme, el
curs 2005-2006 podria arribar a ser del 10 %.

1.2. L’avaluació de la llengua catalana al sistema educatiu
Els estudis dels últims cursos han mostrat uns resultats sempre favorables i progressius refe-
rits a l’adquisició del coneixement i domini 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 per impartir la
matèria.

1.2.1. Les proves d’avaluació de les competències bàsiques al segon cicle d’educació primària
El curs 2002-2003 es van dur a terme, per tercer curs consecutiu, les proves de competències
bàsiques. Un total de 2.715 alumnes de quart curs d’educació primària de 150 centres diferents
van ser triats per formar part d’una mostra. Les proves tenien set àmbits: matemàtica, llengua
catalana, llengua castellana, socials i naturals, llengua anglesa i coneixement de les tecnologies
de la informació i la comunicació. El seu contingut es va dissenyar perquè fos equivalent a les
que es van passar dos cursos enrere, per tal de facilitar-ne la comparació i l’anàlisi de l’evolu-
ció.

Pel que fa a la llengua catalana, els resultats van ser els següents:

Gràfic 19. Alumnes estrangers segons procedència. Curs 2003-2004
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Curs 2000-2001 Curs 2002-2003

Llengua catalana. Part escrita

Comprendre un text escrit i interpretar-ne el missatge
a partir de la informació que conté i els coneixements
propis. (Comprensió textual inferencial/interpretativa) 73 75

Produir un text escrit adequat a la necessitat
comunicativa i al receptor, amb ordre i claredat
(Organització del text) 56 71

Produir un text mitjançant la correcta aplicació
dels coneixements lingüístics pel que fa a lèxic,
ortografia i estructures morfosintàctiques.
(Correcció lingüística) 71
- Ortografia dictat 86 -
- Correcció lingüística 36 -

Produir un text escrit amb grafia clara i llegible,
a partir de les pautes de presentació de treballs
escrits. (Presentació i grafia)
Manuscrit 78 90

   - Amb ordinador - 70

Curs 2000-2001 Curs 2002-2003

Llengua catalana. Part oral

Expressar-se oralment amb adequació a la
situació comunicativa i al receptor,
amb ordre i claredat. (Component discursiu) 90 89

Expressar-se oralment mitjançant la correcta
aplicació dels coneixements lingüístics pel
que fa a lèxic i estructures morfosintàctiques
(Component lingüístic)
- Competència lingüística 91 93

   - Lèxic 83 95

La distribució territorial dels resultats assenyala que els millors de català coincideixen amb les
poblacions petites i els millors de castellà corresponen a les poblacions grans.

1.3. El suport a l’alumnat d’incorporació tardana al sistema educatiu
Al llarg d’aquests anys s’han dut a terme diverses estratègies pedagògiques —adequades a les
circumstàncies canviants i 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 perme-
ten definir una línia pedagògica d’actuació sistemàtica, amb totes les adaptacions i excepcions
que calgui.

En aquest sentit, les instruccions d’inici del curs 2003-2004 han establert mesures d’actuació
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referides a l’acolliment i integració de l’alumnat d’incorporació tardana procedent de famílies
estrangeres, tot fixant les propostes d’actuació concretades en la distribució i gestió de recur-
sos de suport per a l’aprenentatge de la llengua en els centres, amb una referència explícita als
tallers d’adaptació escolar (TAE).

Les actuacions més rellevants corresponents al suport lingüístic adreçat a l’alumnat d’incorporació
tardana en el curs 2002-2003 van ser:

A primària:

• Vuitanta 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 124 centres més,
que han suposat l’atenció a 2.040 alumnes de centres de totes les delegacions territorials.

A secundària:

• Els tallers d’adaptació escolar (TAE): 51 aules que han atès el curs 2002-2003 uns 1.100
alumnes acabats d’incorporar al sistema educatiu.

• Cinquanta-un cursos intensius de 70 hores de durada i 108 tallers de suport de 6 hores
setmanals, que han atès 3.650 alumnes.

1.4. Actuacions destacades del Servei d’Ensenyament del Català (SEDEC)
El Servei d’Ensenyament del Català té atribuïdes les competències següents:

• Coordinar l’assessorament de l’ensenyament del català en els nivells educatius no universitaris.
• Proposar solucions organitzatives i didàctiques per a l’elaboració de projectes de normalització.
• Valorar els resultats assolits en els processos de normalització lingüística en l’àmbit escolar.
• Realitzar estudis sobre l’aprenentatge de la llengua, d’acord amb criteris sociolingüístics.
• Estimular l’elaboració de recursos didàctics i metodològics per a l’ensenyament del català.

En el curs 2002-2003, les activitats que més han destacat han estat:

Educació primària:

1. Activitats d’incentivació de l’ús de la llengua adreçades a l’alumnat
• Any Verdaguer. La programació d’activitats va començar el curs 2001-2002 i va acabar el
2002-2003:
• 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 ron-
dalles i les Orientacions didàctiques.
• Participació de més de dos-cents centres en el programa d’adaptació de llegendes de
Verdaguer, per part de l’alumnat, per a ser emeses radiofònicament.
• Cinc jornades de cloenda de les activitats de primària celebrades a Folgueroles, Montserrat
i Cuixà, amb més de tres mil participants.
• 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 cinc mil
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, amb motiu de la commemo-
ració de la Declaració 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 professors.
• A remarcar l’oferta de les Accions d’assessorament per a l’aprenentatge i l’ús de la llengua
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(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.

Educació secundària

1. Acció d’incentivació de la lectura
• Per a l’alumnat: s’han organitzat nombroses i variades activitats, amb més de 8.000 alum-
nes participants d’arreu del país. En destaca el concurs literari d’àmbit nacional “El gust per
la lectura”, amb una participació de 5.100 alumnes.
• Per al professorat: en el seminari “El gust per la lectura” han participat 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 quatre sessions impartides a vuit
punts del país per especialistes importants dels continguts del seminari.

2. L’ensenyament universitari

2.1. L’accés a la universitat
L’Oficina de Coordinació i d’Organització de les PAU de Catalunya, adscrita a la Secretaria del
Consell Interuniversitari de Catalunya, gestiona i organitza les proves d’accés a la universitat.

L’ús del català en les proves de selectivitat és creixent. Això vol dir que els alumnes que volen
accedir a la universitat tenen un elevat grau de competència en la llengua catalana i assumeixen
amb normalitat el català com a llengua vehicular en l’àmbit de l’ensenyament. Aquesta tendència
a l’alça valida el model de conjunció lingüística abans explicat en l’ensenyament no universitari.

De les proves d’accés dutes a terme l’any 2003, és a dir, les corresponents al curs 2002-2003,
72.758 exàmens s’han respost en llengua catalana, la qual cosa representa el 93,05 % del total
dels exàmens realitzats, 78.196. L’any 2002 (curs 2001-2002) de 78.563 exàmens fets, el 92,44 %
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 Baix Llobregat, on el 89,49 % de les proves han estat respostes en català;
el Barcelonès, amb el 88,39 %; l’Alta Ribagorça, amb el 75 % i la Vall d’Aran, amb el 65,85 %.

2.2. L’extensió del coneixement de la llengua catalana entre l’alumnat i el professorat
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. Per tant, totes les actuacions que es duen a terme des del Departament
d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació (DURSI) en aquest àmbit tenen com a objectiu
potenciar les polítiques universitàries que consolidin la presència del català com a llengua
pròpia de les universitats catalanes.

2.3. Coordinació i suport als serveis lingüístics
En aquesta línia, els serveis lingüístics universitaris són mitjans de gran importància per impulsar
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 serveis 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 uns quaranta tècnics i es coordinen
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entre ells per mitjà de l’Institut Joan Lluís Vives, i, amb el Govern de la Generalitat, per mitjà del
DURSI, que té un servei específicament encarregat d’aquesta tasca.

El Departament de Cultura, mitjançant la Resolució CLT/529/2003, publicada al DOGC núm.
3843 de data 14.3.2003, ha subvencionat els centres d’autoaprenentatge de sis universitat
catalanes, per un import de 99.997 euros, i ha donat suport didàctic als responsables d’aquests
centres. També ha col·laborat econòmicament amb 12.996 euros per al mateix concepte amb
les fundacions de les universitats següents: Balmes de la Universitat de Vic, Blanquerna de la
Ramon Llull i Universitat Oberta de Catalunya.

2.4. Actuacions de suport del català en l’àmbit universitari
2.4.1. Suport a projectes de normalització lingüística
L’any 2003, d’acord amb les bases establertes per la Resolució UNI/372/2003, de 17 de febrer,
del conseller d’Universitats, 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 concedits per un import total de 300.500 euros per la Resolució UNI/
2879/2003, de 9 de setembre.

2.4.2. Suport al llibre de text universitari
El DURSI, amb la col·laboració dels departaments de Cultura i de Justícia i Interior, va mantenir
una línia d’ajuts per a l’edició de manuals universitaris elaborats a Catalunya en llengua catalana.
Es van convocar, per concurs públic, d’acord amb la Resolució UNI/916/2003, de 10 d’abril, els
ajuts a l’edició i la difusió de llibres de text o manuals universitaris, en suport de paper o en
suport electrònic, escrits en llengua catalana per un import de 210.354 euros. El 2003 es van
subvencionar setanta-dos llibres.

Com en anys precedents, la Direcció General d’Universitats va editar un catàleg de manuals
universitaris en català per tal de contribuir a fer-ne la difusió. El 2003 el nombre de títols
inventariats va superar els cinc mil.

Així mateix, s’ha mantingut el suport a les exposicions de la mostra de llibres de temàtica
universitària que han tingut ajuts de la Generalitat per a la seva edició (mil dos-cents volums).

2.5. Creació i edició de materials
2.5.1. Programa Interc@t
Es tracta d’un programa d’autoaprenentatge del català a distància per a tot l’alumnat de fora de
l’àmbit lingüístic català que tingui prevista una estada a les universitats catalanes. L’any 2003
s’ha signat un conveni entre el DURSI i la Universitat de Girona per al seguiment, millora i
tutorització d’aquest programa. Durant l’any 2003 ha rebut més d’un milió de visites.

2.5.2. Guies de conversa
Pel que fa a les guies de conversa, l’any 2003 es va editar la guia català-francès i català-
portuguès-brasiler (penjades a Internet). La guia català-xinès està en curs de maquetació i la
japonesa en curs de traducció. La guia de conversa a l’italià ja ha estat traduïda i sortirà
properament.

2.5.3. El Catalán. Una Lengua de Europa para compartir
Així mateix s’ha presentat i distribuït el llibre El Catalán. Una Lengua de Europa para compartir,
adreçat al professorat de fora de l’àmbit català que s’incorpori a les universitats catalanes i
també a aquells alumnes que tinguin prevista una estada llarga a les universitats catalanes.

2.5.4. Parlem
En suport CD, el DURSI elabora i difon aquestes guies per a l’acollida d’alumnat estranger.
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2.5.5. Bcn. Jove
El DURSI coedita la guia Bcn.jove en castellà i en anglès, adreçada als universitaris que participen
en programes d’intercanvi a les nostres universitats. L’any 2003 han tingut una difusió de sis mil
exemplars en anglès i tres mil en castellà.

2.5.6. My Barcelona
El DURSI ha subvencionat amb 4.300 euros l’obra My Barcelona, un espectacle teatral de petit
format per a estudiants estrangers que neix de la iniciativa de la Universitat Politècnica de
Catalunya.

2.6. Actes de difusió del català
Primavera Amaziga
Jornada celebrada el 24 d’abril a la seu de la Facultat de Filologia de la Universitat de Barcelona.
Promoció de la llengua i la cultura amazigues.

Jornades sobre Mobilitat Estudiantil i Llengua
Jornades celebrades a Castelldefels els dies 3 i 4 de juny de 2003 amb l’objectiu de fer compatible
la creixent mobilitat universitària amb el manteniment de les característiques culturals de
Catalunya a la universitat i, en particular, de la llengua pròpia de les universitats catalanes,
incrementar els programes de mobilitat i preparar programes d’acollida per facilitar i fomentar la
integració acadèmica i cultural de l’alumnat procedent de programes d’intercanvi.

I Jornada sobre Estratègies de Multilingüisme a l’Empresa. Mètodes, tecnologia i recursos en la
internacionalització d’aplicacions informàtiques
Jornada promoguda i organitzada per la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la
Informació, el Col·legi Oficial d’Enginyeria Tècnica i Informàtica de Catalunya, la Fundació
Barcelona Digital, el CIDEM i la Direcció General de Política Lingüística. Aquesta jornada va
proporcionar la informació bàsica sobre mètodes, pràctiques provades, recursos tècnics i
lingüístics per avaluar els riscos i les oportunitats de la internacionalització d’aplicacions
informàtiques.

Catalonia loves, love Catalonia
Suport a l’organització de la festa d’acollida per als estudiants d’intercanvi, organitzat per la
Plataforma per la Llengua, el 14 d’octubre de 2003.

2.7. El Consell Interuniversitari de Catalunya
La Resolució UNI/1198/2003, de 25 d’abril, crea la Comissió de Política Lingüística del Consell
Interuniversitari de Catalunya, i n’estableix els objectius següents:

a) establir sistemes per promoure el coneixement suficient de la llengua catalana, tant entre els
estudiants com entre el professorat universitari, i
b) garantir que l’accés i la incorporació de nous membres a la comunitat universitària no alteri
els usos lingüístics docents normals i el procés de normalització lingüística de les universitats.

La composició i les funcions d’aquesta Comissió les preveu la Resolució UNI/2634/2003, de 2
de setembre, per la qual es regulen les comissions de caràcter permanent del CIC.

Al llarg de l’any 2003 la Comissió de Política Lingüística s’ha reunit dues vegades, concretament
els dies 7 i 15 de maig, i les accions més significatives que s’han desenvolupat han estat les
següents:

• Participar a les II Jornades sobre Mobilitat Estudiantil i Llengua.
• Consensuar una sèrie de recomanacions aplicables a tots els estudis, incloses en el docu-

ment El català i l’ordenació dels itineraris lingüístics, aprovat per la Junta del Consell
Interuniversitari de Catalunya a la sessió del 9 de maig de 2003.
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2.8. El suport a la recerca universitària en l’àmbit de la llengua
Durant l’any 2003 les actuacions del DURSI i de la Comissió Interdepartamental de Recerca i
Innovació Tecnològica (CIRIT), emmarcades dintre del III Pla de Recerca de Catalunya, han
finançat amb 415.000 euros la recerca relacionada amb la llengua catalana realitzada des de
les universitats i centres públics de recerca. Entre aquestes actuacions, s’ha de destacar el
suport a l’activitat de recerca de cinc professors-investigadors guardonats amb la Distinció de
la Generalitat de Catalunya per a la Promoció de la Recerca Universitària pel seu treball de
l’àrea de la filologia catalana, el finançament de catorze tesis doctorals relacionades amb la
llengua catalana i el suport a set grups de recerca consolidats dintre de la convocatòria d’ajuts
per donar suport als grups de recerca consolidats de Catalunya.

Així mateix, s’ha donat suport a la consolidació de dues xarxes temàtiques constituïdes per
grups de recerca de diferents institucions i a l’organització i la realització de tres congressos
relacionats amb el català.

3. La formació de les persones adultes

Segons la Llei 3/1991, de 18 de març, de formació d’adults, la competència en l’àmbit de la
formació d’adults correspon al Departament de Benestar i Família, que l’exerceix mitjançant la
Direcció General de Formació d’Adults.

D’acord amb la Llei de política lingüística, el Decret 213/2002, d’1 d’agost, pel qual s’estableix
l’ordenació del currículum de la formació bàsica de les persones adultes, disposa en el seu
article 5: “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 de
cicle d’educació secundària”. Aquesta norma ha permès avançar en la línia de progressiva
catalanització dels ensenyaments a les persones adultes iniciada, sobretot, a partir de la Llei de
política lingüística.

En el quadre següent es mostra l’evolució de l’ús del català2 als centres i aules de formació
d’adults.

Taula 48. Evolució de l’ús del català als centres i aules de formació d’adults (percentatge).
1998-2003

Any Tot en català % Tant en català com en castellà % Tot en castellà %

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 65,0 24,0 11,0
2003 77,4 15,8 6,8

Al llarg de l’any 2003 s’han intensificat les actuacions iniciades amb la nova etapa de la forma-
ció d’adults a partir de la implantació d’una nova oferta formativa i del graduat en educació
secundària, de forma generalitzada.

2. Llengua de comunicació al centre/aula, llengua de docència i llengua dels materials didàctics.
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Ensenyaments i programes Oferta formativa

Ensenyaments inicials Llengua oral
Llengua escrita
Iniciació a una llengua estrangera
Cicle de formació instrumental

Educació secundària Graduat  en educació secundària
Cicles formatius de grau mitjà

Preparació per a proves d’accés Cicles formatius de grau superior
Universitat, majors de vint-i-cinc anys

Programes de cultura i lleure Tallers de comunicació, d’expressió artística...

Aquesta nova oferta prioritza, de manera especial, l’aprenentatge de la llengua, amb cursos
específics de llengua oral i de llengua escrita adreçats a persones nouvingudes.

Al mateix temps, s’ha potenciat l’elaboració de materials didàctics específics de formació d’adults
per a l’aprenentatge de la llengua catalana i en llengua catalana, adequats als diversos programes
de la nova oferta formativa.

Les actuacions del programa d’alfabetització s’inclouen dins dels ensenyaments inicials. El
programa contribueix a fomentar l’aprenentatge del català en general i, especialment, entre les
persones procedents de la nova immigració.

4. La formació ocupacional

L’aplicació de les previsions de la Llei 1/1998, de política lingüística, afecta també la formació
professional. La normalització del català com a llengua vehicular en el camp de l’ensenyament
ha rebut un fort impuls en l’àmbit de la formació ocupacional des que l’Ordre de 9 d’octubre de
2000 va incorporar el requisit d’impartir en català almenys el 50 % de les accions de formació
ocupacional que es promouen des del Servei d’Ocupació de Catalunya del Departament de
Treball i Indústria.

Les bases reguladores de les subvencions que des de la Generalitat s’atorguen en el marc dels
programes de formació ocupacional s’ajusten al marc legal abans descrit, Per tant, resulta un
requisit necessari per accedir a aquestes línies d’ajut la presència del català en el programa de
formació, tant considerant-lo matèria curricular, amb la inclusió obligatòria d’un mòdul específic,
com utilitzant-lo com a llengua vehicular, amb l’establiment d’una quota mínima del 50 % de
cursos de formació ocupacional que hauran de ser impartits en català, tal com ha quedat establert.

L’any 2001 el Departament de Treball va editar els cinc volums de la publicació Mòdul de català
ocupacional, que pretén estandarditzar l’ús del català i fomentar-ne el coneixement i la difusió.
Inicialment, va ser distribuït a tots els centres col·laboradors del Departament, i des d’aleshores
cada any ha mantingut la seva difusió a partir de les sol·licituds rebudes.

Els vuit centres d’innovació i formació ocupacional (CIFO) que depenen directament del Servei
d’Ocupació de Catalunya apliquen el Mòdul de Català Ocupacional. En els 367 cursos organitzats
per aquests centres s’han impartit 4.625 hores de formació de llengua catalana a un total de
5.262 alumnes, amb una mitjana de 13,23 hores de català per curs. Actualment, als CIFO hi ha
nou lingüistes responsables de l’àrea de català, les quals depenen del Servei d’Ocupació de
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Catalunya i són coordinades per la coordinadora de català dels CIFO, amb el suport tècnic de
la Secció de Documentació i Publicacions. L’any 2003 aquest equip de lingüistes ha elaborat i
ha dut a terme els primers plans anuals de normalització lingüística de cada centre.

Igualment, l’any 2003 s’ha fet la revisió, comprovació i homogeneïtzació de la selecció dels
buidatges lèxics dels certificats de professionalitat. S’ha tancat l’edició de sis glossaris
ocupacionals, corresponents a les especialitats d’operari/ària d’instrumentació i control de central
elèctrica, operador/a de planta química, auxiliar d’ajuda a domicili, maquinista de confecció
industrial, impressor/a d’òfset en fulls i jardiner/a. Amb aquests, ja són vint-i-sis els glossaris
ocupacionals elaborats, als quals s’afegiran els corresponents a les especialitats següents, que
actualment es troben en procés d’impressió: preparador/a programador/a de màquines eina
amb control numèric, conductor/a d’autobús, mecànic/a de vehicles lleugers, pintor/a, instal·lador/
a de sistemes d’energia solar tèrmica i mecànic/a de litoral. Dels vint primers números dels
glossaris, se n’han distribuït ja mil dos-cents jocs, xifra similar a la que serà distribuïda dels
dotze glossaris abans esmentats.

Finalment, cal destacar que el 2003 s’ha efectuat la revisió del Diccionari de les ocupacions
elaborat pel TERMCAT, i actualment s’està imprimint. Igualment, es troben en procés d’edició
dels quals s’editaran dos mil i quatre mil exemplars respectivament.

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

5.1. L’organització del Consorci per a la Normalització Lingüística
Des de 1981 el Govern de la Generalitat promou els cursos de català per a adults per facilitar
l’aprenentatge de la llengua del país als ciutadans i ciutadanes que desitgen aprendre-la. Des
de 1989 l’oferta pública d’aquests cursos és assumida pel Consorci per a la Normalització
Lingüística, format per la Generalitat, vuitanta-un ajuntaments i trenta-set consells comarcals
de Catalunya, amb la col·laboració de les diputacions de Girona, que n’és membre fundador,
Lleida i Tarragona. Els òrgans centrals de gestió del Consorci són el Ple i el Consell
d’Administració, en els quals la Generalitat té el 51 % dels vots. Participen en el Ple tots els ens
consorciats i en el Consell d’Administració, que presideix el director general de Política Lingüística,
hi ha sis representants de la Generalitat i cinc dels ens locals.

El Consorci per a la Normalització Lingüística està organitzat territorialment en vint-i-dos centres
de normalització lingüística, distribuïts d’acord amb les necessitats sociolingüístiques del territori,
tal com disposa l’article 38 del la Llei de política lingüística. Els centres de normalització lingüística
tenen autonomia funcional i són governats per uns consells de centre que presideix un
representant de les corporacions locals consorciades, les quals tenen sempre majoria per formar
decisió a escala territorial. Segons la seva extensió territorial, els centres tenen adscrits serveis
comarcals o serveis locals de català, d’extensió territorial més reduïda. Aquests centres són:

Taula 49. Centres de normalització lingüística

CNL Alt Penedès - Garraf CNL Lleida
CNL Àrea de Reus “Miquel Ventura” CNL Maresme - Mataró
CNL Badalona - Sant Adrià CNL Montserrat
CNL Barcelona CNL Osona
CNL Ca n’Ametller CNL Roses
CNL Cornellà de Llobregat CNL Sabadell
CNL El Prat de Llobregat CNL Tarragona
CNL L’Heura CNL Terrassa - Rubí
CNL L’Hospitalet de Llobregat CNL Terres de l’Ebre
CNL Eramprunyà CNL Vallès Occidental 3
CNL Girona CNL Vallès Oriental
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El Consorci per a la Normalització Lingüística té una plantilla de 417 persones, 50 administra-
tius, 1 telefonista-recepcionista, 5 tècnics superiors especialitzats i 361 tècnics de normalitza-
ció lingüística; aproximadament la meitat dels tècnics de normalització es dediquen a l’ense-
nyament del català als adults i la resta, llevat del 12 % que fa tasques directives i de suport
administratiu, s’ocupa de funcions d’assessorament i dinamització lingüística, en proporció que
varia segons les necessitats sociolingüístiques del territori al qual serveixen.

El pressupost del Consorci l’any 2003 ha estat de 17.235.420,04 euros, aprovat pel Ple en la
sessió del 5 de juny de 2003.

5.2 Els cursos presencials
Durant el curs 2002-2003 el Consorci ha organitzat 2.476 cursos presencials de català. Hi ha
hagut un augment lleuger amb relació al curs anterior, període en què es van organitzar 2.096
cursos. Pel que fa al nombre d’alumnes inscrits als cursos presencials, s’ha passat de 39.576
el curs 2001-2002 a 47.348 el curs 2002-2003, la qual cosa suposa un augment d’un 20 %. Una
informació interessant de destacar és la referida a la procedència dels alumnes inscrits als
cursos de català; en aquest sentit convé assenyalar que durant el curs 2002-2003 s’ha
experimentat una major presència dels alumnes de països no comunitaris, com es pot obser-
var a la taula següent:

Taula 50. Procedència dels alumnes del Consorci per a la Normalització Lingüística.
2002-2003

País Inscrits Percentatge

Catalunya 22.067 41 %

Resta de l’Estat 11.741 22 %

Resta UE 2.337 4 %

Europa extracomunitària 1.126 2 %

Amèrica del Nord 388 0,7 %

Resta d’Amèrica 12.025 23 %

Nord d’Àfrica 1.710 3 %

Resta d’Àfrica 371 0,7 %

Àsia i Oceania 335 0,64 %

Sense dades 1.505        3 %

En relació amb el curs anterior el canvi més destacat és el referit als alumnes que provenen
d’Amèrica Llatina, que han passat del 16 % al 23 % dels inscrits.

Seguint la tendència dels darrers anys, durant el curs 2002-2003 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 298 tipus de cursos especials per a 4.836 alumnes
inscrits. També és important de destacar el volum de cursos de nivell bàsic, d’iniciació a la
comprensió i l’expressió orals; en total s’han organitzat 893 cursos de nivell bàsic (1, 2 i 3), amb
18.724 alumnes.

Per nivells, s’han organitzat 1.480 cursos destinats a l’aprenentatge de la llengua oral o nivell
llindar, als quals es van inscriure 28.617 persones, mentre que el curs 2001-2002 es van
organitzar 1.039 cursos amb 19.505 inscrits. S’han organitzat també 867 cursos de llengua
escrita o nivell de suficiència, als quals s’han inscrit 16.813 persones, mentre que el curs anterior
se’n van organitzar 964, amb 18.753 inscrits. Per completar l’oferta es van organitzar 83 cursos
complementaris i 46 de nivell superior i de llenguatges d’especialitat. Ha continuat, doncs, la
tendència a la disminució de la demanda de cursos de català per part de la població originària



VI. L’ensenyament

107

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 professional i socioeconòmic, que en els cursos immediats a l’aprovació de la Llei
de política lingüística van tenir un increment notable. Les taules següents mostren l’evolució
dels cursos de català organitzats pel Consorci per tipologies, per territoris i per sectors.

Taula 51. Cursos de català, per tipologies, organitzats pel Consorci per a la Normalització
Lingüística i alumnes inscrits. Cursos 2000-2001 a 2002-2003

Descripció 2000-2001 2001-2002 2002-2003
dels cursos cursos alumnes cursos alumnes cursos alumnes

Llengua oral 807 15.024 1.039 19.505 1.480 28.617

Llengua escrita 1.026 20.157 964 18.753 867 16.813

Complementaris 54 792 84 1.149 83 1.005

Superior i

ll. especialitat 11 207 9 169 46 913

TOTAL 1.898 36.180 2.096 39.576 2.476 47.348

Taula 52. Cursos de català, per àmbits territorials, organitzats pel Consorci per a la
Normalització Lingüística i alumnes inscrits. Cursos 2000-2001 a 2002-2003

Territori 2000-2001 2001-2002 2002-2003
cursos  alumnes  cursos alumnes  cursos alumnes

Barcelonès 577 11.726 724 14.332 947 18.233

Baix Llobregat 330 6.175 279 5.101 329 6.030

Vallès Occidental 244 4.718 262 5.132 302 6.048

Vallès Oriental 95 1.736 130 2.378 141 2.613

Resta
de Barcelona 236 4.088 267 4.723 291 5.400

Comarques
de Tarragona 168 2.971 167 2.879 159 3.036

Comarques
de Lleida 52 1.120 50 916 44 846

Comarques
de Girona 196 3.647 217 4.125 263 5.142

TOTAL 1.898 36.180 2.096 39.576 2.476 47.348
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Taula 53. Cursos de català, per sectors, organitzats pel Consorci per a la Normalització
Lingüística i alumnes inscrits. Cursos 2000-2001 a 2002-2003

Sectors 2000-2001  2001-2002 2002-2003
cursos  alumnes  cursos alumnes  cursos alumnes

Serveis
permanents 1.672 32.713 1.876 36.537 2.170 42.864

Adm. local
i món del dret 80 1.452 71 1.350 73 1.258

Món
socioeconòmic 33 333 44 391 39 489

Món sanitari
i assistencial 61 785 90 1.148 99 1.255

Altres 52 897 15 150 87 1.326

TOTAL 1.898 36.180 2.096 39.576 2.468 47.192

Pel que fa al tipus de matrícula, el 50 % 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 casos, 18 %.

5.3  Els centres d’autoaprenentatge i l’ensenyament a distància
El Consorci per a la Normalització Lingüística també té dotze centres d’autoaprenentatge (CAC)
en funcionament, que són els de Barcelona (dos), l’Hospitalet de Llobregat, Cornellà de Llo-
bregat, Gavà, Sant Vicenç dels Horts, Tarragona, Terrassa, Sant Cugat del Vallès, Sabadell,
Girona, i Martorell. S’han inscrit en aquests centres 1.373 alumnes (dades provisionals).
Complementàriament a l’oferta de centres oberts, hi ha una àmplia xarxa de serveis oberts que
disposen d’una selecció del material dels centres oberts i uns horaris de funcionament més
restringits. Durant el curs 2002-2003 han funcionat o s’han posat en funcionament serveis
oberts a: Flix, Igualada, Lleida, Manlleu, Montblanc, Móra d’Ebre, Olot, Ripoll, Roses, Salt,
Santa Coloma de Farners, Santa Perpètua de Mogoda, la Seu d’Urgell, Solsona, Tremp i Valls.
L’estancament dels alumnes que estudien d’una manera autònoma als centres oberts o centres
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’aprenentatge
de la llengua no ha parat de créixer fins al curs 2002-2003. En línies generals podem dir que
l’oferta de formació a distància ha tingut bona acollida i que l’oferta d’aquesta modalitat de
formació s’ha consolidat. A la taula següent es pot veure aquesta evolució.

Taula 54. Alumnes a distància del Consorci per a la Normalització Lingüística. 1998-2003

Curs Alumnes

1998-1999 1.338

1999-2000 3.680

2000-2001 5.764

2001-2002 7.076

2002-2003 6.423

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.
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5.4. L’assoliment de l’alumnat
El curs 2002-2003 el 79 % dels alumnes inscrits als cursos de català presencials i a distància
van finalitzar el curs que els corresponia. D’aquests, el 65 % van superar el curs mitjançant la
superació d’unes proves finals. Amb relació al curs anterior hi ha un lleuger increment de
l’assoliment. Els exàmens finals s’elaboren de manera automatitzada des dels serveis centrals
del Consorci mitjançant l’aplicació Provescat. Durant el curs 2002-2003 es van elaborar dos-
cents quaranta models diferents d’exàmens oficials.

És interessant d’assenyalar que el percentatge d’abandonament més destacat es produeix en
els cursos de nivell bàsic 1 (38 % d’abandonament), mentre que els cursos amb una fidelitat
més gran dels alumnes són els de nivell de suficiència (9 % d’abandonament). Pel que fa al
percentatge més alt d’alumnes que passen de curs, és també en els cursos de nivells més
avançats, intermedi i suficiència, on el percentatge d’alumnes que superen el curs és més
elevat (81 %).

5.5. L’organització de cursos de català en organitzacions de l’àmbit socioeconòmic i en entitats
privades sense finalitat de lucre
Durant l’any 2003 i mitjançant la Resolució CLT/338/2003, de 4 de febrer, publicada al DOGC
núm. 3825 de data 19.02.2003, la Direcció General de Política Lingüística ha organitzat cursos
de català en organitzacions de l’àmbit socioeconòmic i en entitats privades sense finalitat de
lucre. Comptant els cursos que van començar l’any acadèmic 2002 i que han finalitzat també el
juny de 2003, s’han atorgat ajuts per un import de 57.025 euros.

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

• Col·legi d’Advocats de Barcelona, Col·legi d’Advocats de Girona, Col·legi Oficial de Gestors
Administratius de Catalunya: 6 cursos de nivell de suficiència i de llenguatge jurídic. Hi han
assistit 100 professionals.

• Col·legi d’Arquitectes de Catalunya de Girona, Col·legi d’Educadors Socials de Barcelona i de
Girona: 3 cursos de nivell de suficiència i hi han assistit 46 alumnes.

• ACIDH, Càrites, Òmnium Cultural de Girona, Òmnium Cultural de l’Alguer, Òmnium Cultural
de Barcelona, Òmnium Cultural de la Catalunya del Nord* i Associació de Mestres Rosa Sensat:
37 cursos de nivells de suficiència, superior, llenguatge jurídic, correcció de textos, llenguatge
administratiu. S’hi han inscrit 570 alumnes.

• PROBENS (entitat que acull nous immigrants): 4 cursos de nivell bàsic amb una assistència
de 142 alumnes.

El 2002 la Direcció General de Política Lingüística també ha organitzat, mitjançant la formalització
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’aprenentatge.

6. L’acreditació dels coneixements de llengua catalana

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’ensenyament o que arriben
a Catalunya un cop ja els han acabat depèn de la Direcció General de Política Lingüística.

Durant l’any 2003 s’han administrat proves en els dos períodes habituals (maig-juny i novem-
bre-desembre). Hom constata una consolidació de la tendència a la baixa de les persones
inscrites (15,6 %) i presentades (21,7 %) a aquestes proves, a causa de l’aprenentatge a l’en-
senyament reglat, l’equivalència dels certificats del Consorci a l’efecte de la funció pública,
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l’absència de processos selectius a gran escala, així com de l’increment generalitzat del conei-
xement per part de la població.

Taula 55. Dades de les proves per obtenir els certificats
 de coneixements generals i específics de català. 2003

Tipus de certificats inscrits presentats % aptes %

Certificats generals
Nivell bàsic 288 191 66,32 129 67,54
Nivell elemental 246 176 71,54 143 81,25
Nivell intermedi 2.397 1.515 63,20 1.139 75,18
Nivell de suficiència 4.937 3.431 68,94 1.250 36,43
Nivell superior 1.827 988 54,08 327 33,10

Certificats específics
Llenguatge administratiu 237 148 62,45 105 70,95
Correcció de textos 550 382 69,45 128 33,51
Llenguatge comercial 26 19 73,08 10 52,63
Llenguatge jurídic 418 279 66,75 127 45,52

TOTAL 10.966 7.129 65,01 3.358 47,10

Cal remarcar que l’increment d’inscrits a la prova de nivell intermedi és degut al fet que aquest
certificat és el que s’adreça actualment als destinataris de l’antic certificat de coneixements
elementals orals i escrits (certificat B) de la Junta Permanent de Català, que es va administrar
per última vegada el 2002 d’acord amb el que estableix el Decret 152/2001, de 29 de maig,
d’avaluació i certificació de coneixements de català, en la disposició transitòria tercera.
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VII. LA RÀDIO I LA TELEVISIÓ

1. La televisió a Catalunya

1.1. Els canals de televisió de difusió terrestre que es reben a Catalunya
La difusió per ones terrestres és avui el sistema de recepció d’emissions de ràdio i televisió
més present a les llars catalanes. Aquesta realitat no sembla haver de canviar, atès que les
noves tecnologies digitals aprofiten les estacions d’emissions d’ones terrestres que ja utilitzen
les tecnologies analògiques.

Ara com ara, la presència de la tecnologia digital en les emissions de televisió és encara lluny
d’igualar tan sols l’analògica. Aquesta realitat haurà de canviar en molt poc temps. La normativa
estatal, seguint les previsions de la Unió Europea, té fixada la data límit per a les emissions en
tecnologia analògica per al proper 31.12.2011. A partir d’aquesta data, és a dir, a partir del 2012,
es produirà a l’espai europeu l’apagada analògica (coneguda com a switch off), i totes les
emissions hauran de tenir un suport tecnològic digital. Tanmateix, aquesta data límit es podria
avançar en la mesura en què el ritme de penetració de la xarxa digital terrestre ho permeti.

Des de l’any 2002 totes les cadenes d’àmbit general, tant les públiques estatals (La Primera i La
2 de TVE) i les públiques catalanes (TV3, K3/33 i recentment C-324) com les privades Telecinco,
Antena 3 i Canal Plus, ja emeten simultàniament amb tecnologia analògica i digital per ones
terrestres.

A més d’aquests canals d’àmbit general, durant el 2003 emeten a Catalunya 42 canals de
televisió local de gestió pública i 47 canals de televisió local de gestió privada. En total, doncs,
són 97 els canals de televisió terrestre que emeten a Catalunya durant el 2003, dels quals 8
són d’àmbit general (5 de públics: TVE-1, La 2, de RTVE, TV3, K3/33 i C-324, i 3 de privats:
Telecinco, Antena 3 i Canal Plus) i 89 són d’àmbit local. És previst que aquest augment de
canals de televisió local s’accentuï en els propers anys. De fet, l’opció estatal i europea per la
nova tecnologia digital terrestre ofereix nombrosos avantatges i obeeix principalment (a banda
de consideracions relatives a una millor qualitat de la imatge i la fidelitat del so) al fet que
permet diverses emissions en una sola banda o freqüència, la qual cosa suposa una
rendibilització de les freqüències que dóna cabuda al boom previst quant a l’àmbit de la televisió
local.

Durant la temporada del 2003 els canals d’àmbit general han emès a Catalunya un total de
1.176 hores setmanals de programació, de les quals 359,12 hores (un 30,5 %) eren en català.
Es tracta d’un percentatge lleugerament inferior al de la temporada del 2001, i molt poc per
damunt de la temporada del 2002. En general, i segons es desprèn de la taula següent, les
quotes de programació en català no han sofert canvis destacables durant el 2003 amb relació
al 2002, tret de La 2 de TVE, que la temporada del 2002 va minvar sensiblement la programació
en català i la temporada del 2003 n’ha iniciat la recuperació, per bé que encara és inferior a la
del 2001. Tanmateix, cal fer notar que les cadenes privades van reduir igualment el nombre
d’hores de programació en català durant el 2002, i que al llarg del 2003 no se’n constata una
recuperació, com en el cas anterior, sinó una consolidació de la tendència a la baixa. Finalment,
i pel que fa a la TVE-1, que contràriament a la resta va experimentar durant la temporada del
2002 un lleuger augment de dos dècimes en la seva oferta de programació en català, les ha
tornat a perdre durant la temporada del 2003.

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 d’àmbit general de
gestió privada i les de la televisió pública estatal continua essent residual i a la baixa. Aquest fet
resulta especialment significatiu en parlar de la televisió pública espanyola: TVE-1 emet un
2,1 % en català del total setmanal de programació i La 2, un 9,8 %. Conjuntament no arriben a
un 12 % del total de les hores setmanals emeses a Catalunya en català.
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Gairebé totes les hores de programació en català emeses per les cadenes de titularitat pública
estatal i les privades d’àmbit general a Catalunya es corresponen amb informatius de migdia.

Taula 56. Hores de programació de televisió en català de les cadenes terrestres generals
que es reben a Catalunya. 2001-2003

CADENA Hores setmanals Hores setmanals % de programació
de programació en català en català

2001 2002 2003 2001 2002 2003 2001 2002 2003

TV3 168 168 168 168 168 168 100 % 100 % 100 %
K3/Canal 33 168 168 168 168 168 168 100 % 100 % 100 %
La 2 168 168 168 23 10,9 16,5 13,7 % 6,5 %   9,8 %
TVE-1 168 168 168 3,5 3,7 3,5 2,1 % 2,2 %   2,1 %
Tele-5 168 168 168 6,5 0,75 0,6 3,9 % 0,4 %   0,4 %
Antena 3 168 168 168 2,5 2,9 2,5 1,5 % 1,7 %   1’5 %
Canal Plus 168 168 168 0 0  0  0 % 0 %      0 %

Total 1176 1176 1176 371,5   354,25 359,12 31,6 % 30,1 % 30,5 %

Font: Gabinet Tècnic del Conseller en Cap a partir de les dades de les mateixes  cadenes.

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 televisió institucional ca-
talana hagi optat des del primer moment per una progra-
mació generalista i competitiva han tingut un efecte clau
en el procés de recuperació de la llengua catalana, tant
pel que fa a adquirir-ne el coneixement per part de la ciuta-
dania com pel que fa a la seva presència i prestigi social.

El 2003 els dos canals de televisió de la CCRTV, TV3 i K3/33, han emès un total de 16.943
hores en català, de les quals 8.034 (el 47,41 %) corresponen a producció pròpia i 8.299 hores
(el 48,98 %) a producció aliena (les 610 hores restants corresponen a publicitat). Cal destacar,
a més, el fet que l’11 de setembre va iniciar les emissions en període de proves el nou canal
d’informació vint-i-quatre hores 3/24, que durant el 2003 ha emès un total de 2.604 hores en
català.

Pel que fa a la televisió per via satèl·lit, s’han emès 12.475 hores, de les quals 8.370 han estat
emeses des de TVC Internacional i 4.105 des de TVC SAT (aquest canal va deixar d’emetre el
21 de juliol de 2003).

L’audiència acumulada de les dues cadenes de la CCRTV el 2003 va ser del 27,9 %, amb la
qual cosa va mantenir el lideratge a Catalunya.
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Taula 57. Mitjana anual d’audiència a les cadenes de televisió terrestres
que es reben a Catalunya. 1999-2003

Cadena Mitjana 1999 Mitjana 2000 Mitjana 2001 Mitjana 2002 Mitjana 2003

TV3 22,1 21,2 21,8 21,4 21,1
K3/33 5,2 5,1 6,1 7,0   6,8
La 2 6,3 6,5 6,3 6,3    5,8
TVE-1 18,1 18,7 19,0 19,5 18,6
Antena 3 22,2 20,7 19,2 18,6 18,2
Telecinco 20,4 21,0 19,6 19,0 20,3
Canal + — 2,1 2,0 1,7   2,2
Altres — 4,7 6,0 6,5  7,1(*)

(*) Desagregació d’altres  (7,1)
C9 0,9
P. Digitals    3,5
City TV 1,4
Locals 1,3
Resta 0,7

Font: Sofres AM.

Taula 58. Programes de no-ficció més vistos a la televisió a Catalunya, per mesos. 2003

Mes Cadena Programa Espectadors

Gener TV3 Futbol. FC Barcelona - València 1.370.150

Febrer TVE-1 Futbol. Inter Milan - FC Barcelona 1.314.572

Març TV3 Afers exteriors (Cuba)    826.858

Abril TVE-1 Futbol. FC Barcelona - Juventus 1.612.679

Maig TVE-1 Eurovisión 1.8066.041

Juny TV3 Futbol. At. Madrid - R. Madrid     704.529

Juliol TV3 Amb llengua o sense    760.155

Agost TV3 Futbol. FC Barcelona - Boca Juniors    790.032

Setembre TV3 Piromusical Vint Anys TV3    875.019

Octubre TV3 Futbol. FC Barcelona - Dep. Corunya 1.212.744

Novembre TV3 Futbol. Vila-real - FC Barcelona 1.106.268

Desembre TV3 Futbol.  FC Barcelona - R. Madrid 1.753.965

Font: Sofres AM.

La ficció pròpia continua aportant les audiències més importants després de les retransmissions
esportives. Així, si el programa més vist de TV3 el 2003 ha estat el partit de la lliga estatal de
futbol entre el FC Barcelona i el R. Madrid, el segon més vist és el capítol 613 de la sèrie El cor
de la ciutat, emès el juliol i seguit per 1.122.00 espectadors. El tercer ha estat un partit de
bàsquet, però el quart, una altra sèrie de ficció de producció pròpia, Plats bruts (1.028.000); el
cinquè i el sisè, sengles partits de futbol, però el setè va ser un capítol del programa Afers
exteriors (987.000) del gener; el vuitè, un capítol de L’un per l’altre (965.000), el novè, La nit del
cor de la ciutat (963.000) i el desè, l’espectacle El piromusical dels Vint anys de TV3 (875.000).



VII. La ràdio i la televisió

114

Aquesta capacitat de lideratge de programes de temes ben diversos es va fer palesa amb
xifres d’audiència com les de l’obra de teatre Excuses! (841.000), el magazín Una altra cosa
(826.000), la minisèrie La Mari (798.000), Històries de Catalunya (792.000), la sèrie Jet Lag
(771.000), el programa d’humor Dinamita (758.000), la sèrie Majoria absoluta (757.000), els
documentals Vivint amb Michael Jackson (751.000) i Nfumu Ngui: el goril·la blanc (707.000), el
concurs Qui corre, vola (644.000) o els de nou format Veterinaris (738.000) o El cim (738.000).

Els informatius diaris han estat igualment líders d’audiència durant tot l’any i s’ha produït també
la consolidació definitiva de l’informatiu del 33 La nit al dia.

La capacitat de TV3 de donar resposta als principals esdeveniments amb l’emissió d’especials
informatius també ha suposat importants xifres d’audiència, com és el cas d’Un problema de
pes (791.000) o les Eleccions al Parlament de Catalunya (821.000).

La diversitat d’oferta també s’ha vist afavorida per l’audiència en casos com El meu avi (660.000)
o La gran pel·lícula: On hi hagi els diners (649.000).

Pel que fa al doblatge de produccions estrangeres al català, la CCRTV va adjudicar-ne el 2003
2.461,8 hores, distribuïdes entre:

Cinema 15,55 % (380,4 hores doblades)
Sèries 17,3 % (426 hores doblades)
Animació 34,6 % (853 hores doblades)
Documentals 32,6 % (801,9 hores doblades)

El cost d’aquests doblatges és de gairebé 8.024.934 euros (1.500 milions de pessetes). Cal
destacar que aquesta inversió, a més de tenir una influència molt positiva sobre l’oferta de
català, i per tant sobre el seu ús, també contribueix de manera fonamental a la indústria catalana
del doblatge i al sector de la interpretació i la traducció.

1.3. Les emissores d’abast estatal 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 de fer-ho en llengua
catalana. En general, es tracta de desconnexions al migdia per a programes informatius, previs
als informatius generals.

Concretament, TVE-1 fa una desconnexió de 30 minuts al migdia durant tota la setmana;
Telecinco emet en català 7,30 minuts diaris, de dilluns a divendres, a l’informatiu de migdia, i
Antena 3 emet en català també durant 30 minuts en l’informatiu migdia de dilluns a divendres,
si bé suspèn aquesta desconnexió en català els mesos de juliol i agost. Pel que fa al Canal
Plus, no emet res en català. Destaca la programació en català de La 2 de RTVE, que abasta
dues hores i mitja de dilluns a divendres, 3 hores el dissabte i 1 hora el diumenge. En tot cas,
cal tenir en compte que l’emissió en català dels canals públics estatals s’ha reduït any rere any
des del 1998, en què s’emetien 1.340 hores anuals, per bé que el 2003 s’ha trencat aquesta
tendència a la baixa i han augmentant lleugerament les 951 hores de l’any 2002, el més precari
en hores d’emissió en català de RTVE (TVE-1 i La 2).

Tal com ja mostra la taula 39 del començament d’aquest capítol, el 2003 les hores d’emissió
setmanals en català de La 2 han augmentat a 16,5, enfront de les 10,9 de l’any 2002, que
suposaven reduir a menys de la meitat les hores emeses en català el 2001, que van ser de 23.
Pel que fa a TVE-1, en canvi, perd dues dècimes respecte al 2002 i torna a la quota de 3,5
hores setmanals, la mateixa que va enregistrar el 2001.

Davant d’aquestes dades, i atès que es tracta de canals públics d’un estat que comparteix
l’oficialitat de la llengua castellana amb la llengua catalana, cal posar l’accent en la necessitat
de potenciar la presència del català en les seves emissions, i més si tenim en compte que
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RTVE disposa d’un centre de producció de programes a Sant Cugat del Vallès, la qual cosa li
dóna la infrastructura tècnica necessària per fer aquest salt endavant en la normalització de la
seva programació.

1.4. Les televisions locals
En relació amb la llengua, les televisions locals es regeixen pels articles 25 i 26 de la Llei 1/
1998, de 7 de gener, de política lingüística, que estableixen, d’una banda, que si són gestionades
directament per corporacions locals la llengua normalment emprada hi ha de ser la catalana i,
de l’altra, que com a mínim el 50 % dels programes de producció pròpia ha de ser en català.
Igualment, la Llei fa una referència expressa a la necessitat que es garanteixi una presència
significativa de l’aranès en les emissores que emeten o es distribueixen a la Vall d’Aran.

L’any 2003 se n’ha aprovat el desplegament reglamentari mitjançant el decret 15/2003, de 8 de
gener, pel qual es regula el règim jurídic transitori de les televisions locals per ones terrestres
(DOGC 3801, 16.01.03), que preveu en el seu article 6.f, “Drets i obligacions de la persona
titular d’una televisió local”, com a obligació usar la llengua catalana en les emissions d’acord
amb el que es disposa a la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística. L’article 7 de
l’esmentat decret, relatiu a la programació, estableix que la programació de les televisions
locals per ones terrestres se subjecta als límits i les condicions següents: b) Dedicar el cinquanta
per cent del temps de reserva destinat a la difusió d’obres europees a l’emissió d’obres
d’expressió originària en qualsevol llengua oficial de Catalunya. S’ha de garantir que, com a
mínim, el cinquanta per cent d’aquestes obres sigui en llengua catalana. Cal remarcar que el
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha anul·lat parcialment el decret, encara que els
articles invalidats no són els anteriorment esmentats. Malgrat que el decret 15/2003, de 8 de
gener, de règim transitori de les televisions locals, preveu un model de declaració de programació
i emissió de música catalana i aranesa, aquest no va arribar a formalitzar-se en el decurs de
l’exercici 2003.

Taula 59. Televisions locals representades a la Mesa de la Televisió Local de Catalunya. 2003

1 Segrià TV ( Alcarràs) 42 Masquefa TV
2 TV Amposta - Visió 3 43 TV Massos (Móra la Nova)
3 TV Argentona 44 Canal Mollet
4 Video Ascó TV 45 TV de Mollet
5 BTV (Barcelona) 46 Olot TV
6 Coordinadora Barcelona Comunicació 47 TV Palamós

(Televisions de districte) 48 Canal 4 Mallorca (Palma de Mallorca)
7 City TV (Barcelona) 49 M7-TV de Mallorca (Palma de Mallorca)
8 Flaix TV (Barcelona) 50 Paüls TV
9 TV Badalona 51 TV de Piera

10 TV Banyoles 52 TV de Premià
11 Canal 4 Berguedà (Berga) 53 Canal Reus TV
12 TVC Berguedà (Berga) 54 TV del Ripollès (Ripoll)
13 TV Blanes 55 Canal 21 Terres de l’Ebre (Roquetes)
14 TV Caldes (Caldes de Montbui) 56 Empordà TV (Roses)
15 Calella TV 57 Canal 50 Vallès (Rubí)
16 Calvià TV (Balears) 58 Canal 50 Vallès (Sabadell)
17 RTV Cardedeu 59 Mira’m TV (Sant Boi de Llobregat)
18 TV Costa Brava (Castell - Platja d’Aro) 60 TV Sant Cugat
19 TV Centelles 61 TV Sant Esteve Sesrovires
20 TV Cubelles 62 TV Sant Pere de Torelló
21 ETV Llobregat TV (Esplugues de Llobregat) 63 Tele Taxi TV (Santa Coloma de Gramenet)
22 TV Eivissa i Formentera ( Balears) 64 TV Santa Eulàlia de Ronçana
23 Canal Nord Catalunya TV (Figueres) 65 Canal Camp (la Selva del Camp)
24 Gavà TV 66 TV La Seu
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25 TV de Girona 67 Maricel TV (Sitges)
26 TV de la Granada del Penedès 68 Més TV Tarragona
27 Granollers TV 69 Canal Terrassa
28 TV Local de Godall 70 TV 20 (Terrassa)
29 TV de l’Hospitalet 71 Tortosa TV
30 25 TV (l’Hospitalet de Llobregat) 72 TV de Tossa
31 Anoia TV (Igualada) 73 TV Ulldecona
32 TV Igualada 74 TV Vallirana
33 TV de la Conca (Igualada) 75 TV Vandellòs
34 Lleida TV 76 El Vendrell TV
35 Canal 8 (Lloret de Mar) 77 TV Osona (Vic)
36 TV Maçanet 78 Viladecans TV
37 TV Manresa 79 Vilafranca TV
38 Canal Bages (Manresa) 80 Vilassar TV
39 RTV de Manresa 81 TV Vilanova del Camí
40 Matadepera TV 82 Canal Blau Informació (Vilanova i la Geltrú)
41 TV de Mataró

   
   

El 22 de gener de 2003 s’ha signat un conveni entre el Departament de Cultura i Televisió de
Catalunya (TVC) amb l’objectiu d’establir un marc de col·laboració per promoure la programació
en català a les televisions locals i l’emissió de productes audiovisuals en català, i per possibilitar
la difusió de programes produïts per TVC i de pel·lícules o sèries televisives que han estat
doblades al català per TVC en els àmbits territorials de les televisions locals.

D’acord amb aquest conveni, TVC posa a disposició de la Direcció General de Política Lingüística,
de forma gratuïta, i per tal que aquesta hi doni accés a aquelles emissores de televisió local que
ho sol·licitin. L’accés per part de les televisions locals serà, igualment, gratuït.

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
normalització 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 institucionals i que és la
llengua preferentment utilitzada per les empreses i les entitats que ofereixen serveis 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 la seva
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 establerts
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 radio-
difusió sonora en ones mètriques amb modulació de freqüència per a emissores comercials.



VII. La ràdio i la televisió

117

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 % el 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 2003
de dilluns a divendres va ser, segons l’Estudi General de Mitjans (EGM), de 1.733.000 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 reparteixen
de la manera que es pot veure a la taula següent.

Taula 60. Audiència mitjana de ràdio a Catalunya. 2003

Emissora Audiència mitjana laborables 2003

Catalunya Ràdio 607.000
SER 468.000
Onda Cero 269.000
COPE 117.000
RAC 1 107.000
COM Ràdio 91.000
Ona Catalana 67.000
Catalunya Cultura 7.000
Total convencional 1.733.000

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
aconseguits cada hora de programació en una onada de l’EGM concreta (en aquest cas, la
tercera del 2003) és la de la taula següent.

Taula 61. Audiència acumulada absoluta dels programes de les principals
emissores de ràdio generalista. Setembre-novembre de 2003, de dilluns a divendres

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

Catalunya Ràdio 1.734 29,8 %
SER 1.617 27,8 %
Onda Cero 1.105 19,0 %
RNE R1 ND ND
RAC 1 514 8,8 %
COPE 380 6,5 %
COM Ràdio 295 5,1 %
Ona Catalana 95 1,6 %
Catalunya Música 49 0,8 %
Catalunya Cultura 28 0,5 %

Audiència total acumulada 5.817 100 %

Font: Gabinet Tècnic de la Secretaria General del Conseller en Cap, a partir de les dades que provenen de la tercera
onada de l’EGM, sumades per franges horàries.
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Si es té en compte que hi ha emissores estatals que també emeten en català una part de la
programació, la relació català-castellà en el grup d’emissores generalistes és la que resulta de
la taula següent.

Taula 62. Audiència acumulada absoluta dels programes
en català de les principals emissores de ràdio generalista a Catalunya.

Setembre-novembre de 2003, 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 1.734 0 56,48 %
SER 204 1.413 6,64 %
Onda Cero 140 965 4,56 %
RAC 1 514 0 16,74 %
COPE 11 369 0,36 %
COM Ràdio 295 0 9,61 %
Ona Catalana 95 0 3,09 %
Catalunya Música 49 0 1,60 %
Catalunya Cultura 28 0 0,91 %

Audiència total 3.070 2.747 100 %
acumulada absoluta

Font: Gabinet Tècnic de la Secretaria General del Conseller en Cap, 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, per 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 2003 de les cadenes musicals va ser de 1.750.000
oients diaris (l’any 2001 havien estat 1.482.000 i el 2002, 1.494.000), dels quals 482.000 (el
27,5 %) 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 Back.

2.3. Les quatre emissores de Catalunya Ràdio
L’any 2003 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 764.000 oients diaris.
L’audiència ha augmentat amb relació a l’any 2002, tal com resulta de la taula següent.

Taula 63. Audiència mitjana de les emissores de Catalunya Ràdio. 2002-2003

Emissora Audiència 2002 Audiència 2003

Catalunya Ràdio 556.000 607.000
Catalunya Informació 101.000 119.000
Catalunya Música 32.000  31.000
Catalunya Cultura 10.000   7.000

Total 699.000        764.000

Font: EGM.

Catalunya Ràdio, per novè any consecutiu, és l’emissora més escoltada de Catalunya, amb
607.000 oients.
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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 una audiència en augment de 348.000
(290.000 oients l’any 2002). Catalunya Ràdio és manté líder d’audiència des de les 6 del matí
fins a les 9 del vespre, a excepció de la franja horària de les 4 a les 7 del vespre, en què ocupa
la segona posició. Pel que fa als informatius, tots són líders a la seva franja horària, excepte el
programa Catalunya nit, que és segon.

Les dades de la tercera onada de l’EGM de l’any 2003 atorguen 562.000 oients a Catalunya
Ràdio, 95.000 oients a Catalunya Informació, 16.000 oients a Catalunya Música i 8.000 oients a
Catalunya Cultura.

2.4. Les emissores municipals
El català és la llengua d’ús més habitual de les emissores locals. A finals de 2003 a Catalunya
hi havia 216 emissores municipals, de les quals 195 —dues menys que l’any anterior— emetien.
La majoria de les emissores emeten les 24 hores del dia. El 67 % de les emissores municipals
emeten exclusivament en català, mentre que un 31 % hi emeten entre el 51 % i el 99 % de la
programació. El percentatge és molt similar al del 2002 i superior als dels anys anteriors, si bé
cal dir que hi ha hagut 42 emissores que no han presentat declaració a la Direcció General de
Mitjans Audiovisuals. L’evolució de l’ús del català a les emissores municipals existents a Catalunya
entre 1998 i 2000 ha estat la de la taula següent.

 Taula 64. Programació en català a les emissores municipals. 1998-2003

Ús del català 1998 1999 2000 2001 2002 2003
  nombre  % nombre  % nombre  % nombre  % nombre  %  nombre %

100 % 116   118   115  118 57 121 66 103 67
50-99 % 2   4   2   57 28 60 32 48 31
Més del 50 % 176   179   166   175 85 181 98 151 99
Menys del 50% 3   6   4   3 1 3 2 2 1

Total 179 100 185 100 170 100 178 100 184 100 153 100

No emeten         24 12 19   21   21  
Sense dades 20 10 14 7 11 5 9   13   42

 Total 199 100 199 100 205 100 206   218  216 100

Font: Direcció General de Mitjans Audiovisuals.

D’altra banda, de les 74 emissores que declaren la programació musical que fan, el 59 % emet
més del 25 % de música interpretada en català o en aranès. El 28 % s’ajusta al 25 % i el 12 %
no arriba al 25 %.

Taula 65. Programació de música a emissores municipals. 2003

  Nombre % música català

Més del 25 % 44 59
25 % 21 28
Menys del 25 % 9 12

Total dades presentades 74 100

No emeten 21  
Sense dades 121

Total 216  

Font: Direcció General de Mitjans Audiovisuals.
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2.5. La radiodifusió privada i les noves cadenes de ràdio
A Catalunya hi ha noranta-quatre emissores de FM de caràcter comercial. El 64 % fa més del
50 % de programació en català i, d’aquestes, el 41 % 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 del 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 concessions,
regides pel Decret 269/1998, que recull els preceptes de la Llei 1/1998, de política lingüística,
pel que fa a l’ús del català, varen significar un augment considerable de l’ús del català en la
programació radiofònica malgrat que l’any 2003 ha patit un lleuger retrocés.

 Taula 66. Programació en català a la ràdio privada. 1998-2003

Català 1998 1999 2000 2001 2002 2003
  nombre  % nombre  % nombre  % nombre  % nombre  %  nombre %

100 % 20 27 37 44 45 48,5 45 48 45 48 38 41
50-99 % 9 12 19 23 22 22,5 22 23 21 22 22 23
Més del 50 % 29 39 56 67 67 71 67 71 66 70 60 64
Menys del 50% 32 44 28 33 27 29 27 29 28 30 17 18

  Sense dades 12 17 17 18

 Total 73 100 84 100 94 100 94 100 94 100 94 100

Font: Direcció General de Mitjans Audiovisuals.

Pel que fa a la música, de les noranta-quatre emissores, només trenta-quatre han declarat que,
de la música que emeten, el 25 % o més és interpretada en català o en aranès; tres han
declarat que no arriben al 25 % i la resta no es manifesta.

 Taula 67. Programació de música a emissores comercials. 2002-2003

Català o aranès 2000 2001 2002 2003
  Nombre  % cat. Nombre  % cat. Nombre  % cat. Nombre  % cat.

Més del 25 % 14 16 10 19 8 12 3 8%
25 % 64 75 39 75 39 70 31 84%
25 % o més 78 91 49 94 46 82 34 92%
Menys del 25 % 8 9 3 6 10 18 3 8%

Total dades presentades 86 100 52 100 56 100 37 100

Sense dades     37   47   57
 
Total 94   94   94   94  

Font: Direcció General de Mitjans Audiovisuals.
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VIII. LA PREMSA

1. La premsa diària a Catalunya

El fet més rellevant de l’any 2003 ha estat la presentació, el dia 26 de novembre, de la nova
edició del diari El Punt a Barcelona, fruit d’una iniciativa conjunta d’El Punt, Regió 7, El 9 Nou i
el diari electrònic VilaWeb. Així, cada dia uns 154.000 lectors reben alguna de les edicions
territorials de la capçalera: Comarques Gironines, Barcelonès Nord, Maresme, Camp de
Tarragona/Terres de l’Ebre, Garraf-Penedès, Barcelona i Vallès Occidental.

També convé destacar la publicació de la primera Guia de mitjans de comunicació en català, la
qual recull les dades bàsiques de mil publicacions, emissores
de ràdio, televisions, mitjans digitals i agències de notícies d’ar-
reu dels territoris de parla catalana. Editada per l’Associació
Catalana de Publicacions Periòdiques en Català (APPEC), ha
comptat amb el suport del Departament de Cultura.

A final de 2003 s’editaven a Catalunya quinze diaris de paga-
ment i s’hi distribuïen sis diaris més espanyols amb edició es-
pecial per a Catalunya, a més de tres de distribució gratuïta.

• Sis són en català: Avui, El Punt, Regió 7, El 9 Punt, Diari de
Girona i El 9 Esportiu de Catalunya. (Cal tenir en compte que
l’any 2001 el setmanari L’Hora del Garraf es va transformar
en diari, fruit de l’acord entre l’empresa editora Ben Plantada
Edicions, SA, Hermes Comunicacions, editora d’El Punt, i
Comit SA. Inicialment es va mantenir la capçalera de L’Hora,
però el febrer de 2003 va ser substituïda per El Punt, edició
Garraf, i el 9 d’abril del mateix any va ampliar la cobertura a
l’Alt i el Baix Penedès i va passar a anomenar-se El Punt,
edició Penedès.)

• 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 68. 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 2002 la difusió d’exemplars a Catalunya de tots els diaris de pagament d’informació general
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d’abast espanyol, català i comarcal, més els d’informa-
ció esportiva o econòmica va ser de 745.803 exemplars.
El 18,9 % del total, és a dir, 140.713 exemplars, eren en
català, una proporció lleugerament inferior a la de l’any
2001. L’any 2003, últim any controlat per l’Oficina de
Justificació de la Difusió (OJD), la difusió d’exemplars a
Catalunya ha estat de 783.889 exemplars, dels quals
146.908 exemplars són en català, xifra que representa
el 18,7 %, la qual cosa implica trencar la tendència a la
baixa dels dos darrers anys. Cal tenir en compte que
tant la difusió catalana com l’espanyola van pujar, des-
prés de dos anys de decréixer. L ‘espanyola va passar
de 745.803 a 783.889 exemplars, i la catalana de
140.713 a 146.908 exemplars. Tanmateix, la difusió es-
panyola va créixer més que no pas la catalana, la qual
cosa explica que, en percentatge, hi hagi un retrocés de
dues dècimes.

Si només es té en compte la premsa diària editada a Catalunya, sense comptar la premsa
esportiva ni especialitzada ni els diaris espanyols amb edició per a Catalunya, la participació de
la premsa en català sobre el total d’exemplars difosos passa al 25,9 %.

L’evolució recent de la difusió de la premsa editada a Catalunya, per llengües, es pot veure en
les tres 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 69. Evolució de la difusió dels diaris d’informació general d’àmbit català
a Catalunya. 1997-2003

Diari 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Avui 33.162 32.700 30.646 29.709 29.565 27.353 28.368

El Periódico (cat.) 108.398 81.364 76.000 70.690 64.834 66.337 69.356

El Periódico (cast.) 92.621 120.963 113.794 105.896 95.009 93.268 101.155

La Vanguardia 197.810 199.024 192.039 179.943 185.584 189.957 205.330

Total 431.991 434.051 412.479 386.238 374.992 376.915 404.209
% català/total 32,8 26,3 25,9 26,0 25,2 24,9 24,2

Taula 70. Evolució de l’audiència dels diaris d’informació general d’àmbit català. 1996-2003

Diari 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Avui 169 170 137 103 104 104 129 144

El Periódico (cat.) 547 397 369 331 338 318 317 352

El Periódico (cast.) 467 589 553 497 496 448 447 513

La Vanguardia 710 680 649 621 625 627 629 717

Total 1.893 1.836 1.708 1.552 1.563 1.497 1.522 1.726
% català/total 37,8 30,9 29,6 28,0 28,3 28,2 29,3 28,7

Dades de lectors/dia en milers.
Dades d’El Periódico: *estimacions de febrer a novembre de 2002.
*Període febrer a novembre de 2002.
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Taula 71. Evolució de la difusió dels diaris d’àmbit local, comarcal o intercomarcal
a Catalunya. 1996-2003

Diari 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Diari de Girona 5.395 5.915 6.075 6.589 6.864 7.834 7.705 8.161

El Punt 18.555 20.931 21.700 22.908 22.999 22.987 22.608 23.843

Regió 7 8.500 8.543 9.017 9.205 9.212 8.928 8.488 8.922

El 9 Punt* 2.105 2.110 2.116 2.229 2.288 2.474 2.703 2.393

Segre (català)** 4.542 4.947 5.248 5.667 5.813 5.519 5.866

Segre (castellà) 12.254 7.675 7.873 7.754 7.770 7.366 6.713 7.209

La Mañana 5.762 5.918 5.807 5.209 5.606 5.418 4.922 5.732

Diari de Sabadell 6.558 6.236 6.223 6.087 6.151 5.920 5.815 5.685

Diari de Tarragona 12.982 12.956 13.523 13.709 14.069 14.251 14.447 15.031

Diari de Terrassa 5.559 5.447 5.263 5.324 5.435 5.449 5.323 5.611

Total 77.670 80.273 82.544 84.262 86.061 86.440 84.243 88.453
% català/total 44,5 52,4 53,1 54,8 54,6 55,6 55,8 55,6

* 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 vuitanta mil 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 següent presenta l’evolució de la difusió comprovada amb dades de l’OJD els darrers
anys.

Taula 72. Evolució de la difusió de setmanaris locals i comarcals amb control
de l’OJD. 1996-2003

Setmanari 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

L’Alt Empordà 2.483 2.740 3.110 3.379 3.433 3.578 3.546 3.901

Àncora 1.081 1.127 1.153 1.181 1.284 1.319 1.239 1.280

La Comarca d’Olot 3.039 3.153 3.213 3.367 3.489 3.499 3.370 3.402

Diari de Vilanova 5.508 5.848 5.953 5.939 6.120 6.244 6.231 6.530

L’Eco de Sitges 2.115 2.024 1.591 1.772 1.886 1.989 2.006 2.002

Forja 1.144 1.129 1.161 1.144 1.111 1.093 1.072 1.000

Hora Nova 2.368 2.369 2.346 2.315 2.330 2.274 2.231 2.231

* El 9 Nou - Osona i Ripollès 9.104 9.230 9.252 9.326 9.337 9.002 9.001 9.060

El 9 Nou Vallès Oriental 4.005 4.162 3.945 4.257 4.313 4.357 4.389 4.405

Nova Tàrrega 1.346 1.347 1.359 1.366 1.367 1.350 1.230 1.230

* Montbui 903 874 848 864 911 891 877

El 3 de Vuit 6.117 6.009 6.007 6.035 5.963 5.954 5.505 5.312

La Veu de l’Anoia 4.766 4.741 4.816 5.240 5.604 5.309 4.858 4.301

Difusió total 43.979 44.753 44.754 46.185 47.148 45.968 45.569 45.531
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Més de dues-centes cinquanta publicacions locals i comarcals més, algunes de setmanals sense
control de l’OJD, i la major part amb una altra periodicitat, des de quinzenal a trimestral, escrites
majoritàriament en català, completen el panorama de l’anomenada premsa comarcal catalana. Molts
d’aquests periòdics s’agrupen, des de fa anys, en l’Associació Catalana de Premsa Comarcal (http://
www.premsa-comarcal.com), que actua com a agrupació empresarial i també procura la contractació
conjunta de publicitat.

2.2. La premsa periòdica d’abast nacional
Hi ha hagut també altres novetats pel que fa a la premsa l’any 2003:

• Dues publicacions han editat el número 1000: la revista infantil
Cavall Fort i el setmanari d’informació general El Temps.

• Diverses publicacions i entitats han celebrat aniversari. Desta-
quen els vint-i-cinc anys del diari Regió 7 i del setmanari
Catalunya Cristiana i els vint anys de l’Associació de Publicaci-
ons Periòdiques en Català (APPEC), a la qual s’ha concedit la
Creu de Sant Jordi.

• La sortida al mercat de noves publicacions: Club Moto, Jaç,
Esports d’Hivern i Bouquet.

Hi ha quatre setmanaris que s’editen en català: Catalunya Cris-
tiana, d’informació religiosa i editat pels bisbats catalans, que
va ser la primera publicació periòdica amb doble edició catala-
na i castellana; Dossier Econòmic, d’informació econòmica, que va aparèixer el 1997 i ha man-
tingut quotes d’interès remarcable i una tirada d’aproximadament vuitanta-quatre mil exem-
plars, tant per subscripcions, encartament en la premsa comarcal i a través de venda en qui-
osc; 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 distri-
bueix als quioscs de tot el domini lingüístic, i El Triangle, igualment d’informació general i expo-
nent de la premsa de denúncia. Cal afegir-hi El Punt del País Valencià, que es distribueix
sobretot a terres valencianes.

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 prop dels vuit-cents mil 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. Un dels problemes per resoldre és la presència en els
quioscs. En aquest sentit, l’any 2003 s’ha presentat el G10, grup format per les catorze capça-
leres en català especialitzades més importants del mercat, amb més de tres-cents mil exem-
plars de tiratge conjunt, totes adherides a l’Associació de Publicacions Periòdiques en Català,
amb l’objectiu d’augmentar-ne el nivell de coneixement per part del lector i dels prescriptors
publicitaris, amb accions adreçades a augmentar la presència en el punt de venda, aconseguir
una major penetració en les agències publicitàries i les centrals de mitjans, potenciar les subs-
cripcions en biblioteques i clients directes, i fer una estratègia de publicitat i de comunicació
comuna. Les publicacions que s’apleguen al Grup 10 són: Descobrir Catalunya, Descobrir
Cuina, La Revista dels Súpers, El Temps, Enderrock, El Triangle, Eben, Club Moto, Illacrua,
Sàpiens, L’Avenç, Cucafera, Tiro Liro i Bonart.
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Taula 73. Revistes de periodicitat mensual en català

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

Trenta-sis de les revistes esmentades s’agrupen en l’Associació de Publicacions Periòdiques
en Català (APPEC, <www.appec.net>), que procura establir sistemes comuns de captació de
subscripcions i de publicitat i que organitza de manera periòdica i itinerant, amb el suport de la
Generalitat, el SupermerCAT, una mostra itinerant de revistes en català, important operació
d’imatge, difusió i ampliació de quota de mercat. La primera edició va tenir lloc a Barcelona
l’any 1994 i el 2003 ha permès promocionar les capçaleres associades en tretze ciutats del
territori lingüístic català. El desembre de 2003 l’APPEC ha presentat la tercera edició de la
Revista de les revistes o Anuari de la comunicació, dedicada a l’espai català de 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. Ateses
les dificultats que encara hi ha per al desenvolupament de la premsa en català i en aranès en el
conjunt de la premsa que s’edita i comercialitza a Catalunya, es fa una política de foment a
través de la concessió de subvencions a les quals poden optar empreses i entitats editores de
premsa. Així, es va aprovar la Resolució CLT/34/2003, de 10 de gener, per la qual es convoca
el concurs públic per a la concessió de subvencions a la premsa escrita en català o en aranès
corresponent a l’any 2003.

La línia més important ha estat la d’ajuts automàtics a l’edició i comercialització de publicacions
periòdiques en català o en aranès. Per aquest concepte s’han atorgat ajuts a 279 publicacions
per un import de 2.987.300,06 euros. La segona línia té per finalitat donar suport econòmic a
projectes adreçats a la consolidació d’empreses periodístiques i a l’extensió de la premsa en
català o en aranès. El 2003 s’han atorgat ajuts a 27 projectes per un import de 2.422.683,65
euros.

Les subvencions han estat gestionades per la Direcció General de Promoció Cultural del
Departament de Cultura, però a partir de l’any 2004, d’acord amb el Decret 241/2003, de 8
d’octubre, les funcions seran assumides per l’Àrea de Mitjans de Comunicació de l’Institut
Català de les Indústries Culturals, el qual, per la seva naturalesa i règim jurídic, té més agilitat
en la gestió.

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
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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.

Els ajuts concedits l’any 2003 en el marc de les convocatòries han estat els de la taula següent.

Taula 74. Ajuts a la premsa escrita en català. 2003

Ajuts a l’edició Altres ajuts TOTAL

Diaris 1.895.005,95 2.306.997,00 4.202.002,95
Setmanaris 394.002,17 31.000,00 425.002,17
Revistes 698.291,94 84.686,65 782.978,59

Total 2.987.300,06 2.422.683,65 5.409.983,71

4. La premsa gratuïta
La premsa diària de caràcter gratuït va aparèixer a Barcelona a partir del 2000. Concretament
20 minutos de Barcelona y m@s va néixer al darrer trimestre del 2000, i Metro Directo (que va
catalanitzar la capçalera i actualment es diu Metro Directe), al març del 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 coincideixen 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 metropolitanes els dies laborables.

Amb el temps, la premsa gratuïta ha anat adquirint presència, sobretot en els àmbits comarcals
i locals, i la presència del català en auestes publicacions és força significativa. Actualment,
segons dades de l’Associació Catalana de Premsa Gratuïta, agrupa més de 40 capçaleres
controlades per l’OJD o l’EGM, arriba a 4 milions de lectors i la tirada per a cada edició del
conjunt d’aquestes capçaleres és d1’6 milions d’exemplars.

D’acord amb les dades de l’OJD, les 40 capçaleres que integren l’Associació Catalana de
Premsa Gratuïta, comptabilitzades com una única categoria de premsa gratuïta catalana, van
tenir el següent nombre de visites al seu web http:/wwww.premsagratuita.com durant el 2003

Taula 75. Premsa gratuïta catalana: nombre de visites i pàgines. 2003

2003 Visites Pàgines

Gener 1.278,00 3.639,00

Febrer 1.189,00 3.862,00

Març 1.309,00 3.901,00

Abril 1.331,00 3.944,00

Maig 1.258,00 4.296,00

Juny 709,00 3.627,00

Juliol 976,00 4.167,00

Agost 687,00 2.923,00

Setembre 925,00 3.843,00

Octubre 1.247,00 6.552,00

Novembre 1.045,00 5.882,00

Desembre 901,00 4.192,00

Total 2003 12.855,00 50.828,00
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Pel que fa a la difusió i el tiratge d’aquestes publicacions gratuïtes, en la taula següent es
mostren les dades facil.litades per l’OJD, per bé que cal tenir en compte que les dades de
tiratge es refereixen als exemplars que surten per a ser distribuïts, ja que en ser gratuïts, no
poden ser tingudes en compte les devolucions a l’empresa editora, tal com es fa amb els diaris
i publicacions de pagament.

En aquesta taula, es mostra també, el percentatge del contingut redactat en català, i en el cas
de les publicacions més històriques, aquesta mateixa dada referida a l’any 2002. Aquesta dada
serveix per observatr que la tendència des del 2001 fins ara és d’augmentar el contingut en
català d’aquestes publicacions, de la mateixa manera que augmenten les publicacions noves
íntegrament en català.

Taula 76. Premsa gratuïta. Periodicitat, tiratge per edició i percentatge
de redacció en català. 2003*

Capçalera Periodicitat % redacció % català % català Tiratge
2001 2003

Metro de dilluns a divendres 80 % 25% 40-50% 164.738

  20 minutos de dilluns a divendres 70 %  50 % 50% 150.000

Aquí setmanal 50 %  50 % 50% 75.000

Capgròs de setmanal 35% 25% 100% 32.147
Mataró i Maresme

Claxon Garraf, setmanal 60% 100% 30.031
Penedès

Claxon setmanal 60% 100% 48.030
Lleida

Claxon quinzenal 60% 100% 40.019
Manresa

Claxon setmanal 60 % 100 % 100% 50.039
Tarragona

Els colors Mensual 30% 100% 5.986

El mercat setmanal 25% 100% 100% 41.000
de Girona

El Mercat setmanal 45 %  90 % 90% 41.401
de Lleida

El Mercat setmanal 30 %  90 % 90% 35.609
Terrassa

El Pregó setmanal 30% 20% 21.030
de Terrassa

El pregó setmanal 30% 20% 20.578
del Vallès

El Sac setmanal 30% 100% 12.669
comercial

El Tot Mataró setmanal 40% 95% 100% 32.100
i Maresme

El Tot setmanal 40% 98% 15.000
Granollers i Vallès Or.
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Capçalera Periodicitat % redacció % català % català Tiratge
2001 2003

Espais 7 setmanal 60 % 100 % 100% 173.651

Freqüència mensual 35% 100% 52.250

La Fura setmanal 55 % 100 % 25.645

La Guia flash mensual 35% 75% 50.000
habitatge

La Revista mensual 30% 70% 33.600
de Barcelona

L’Enllaç dels setmanal 80% 100% 10.000
anoiencs

L’ham mensual 40% 100%  7.155

L’hiperbòlic mensual 70% 100% 20.000

Mataró Report mensual 70% 100% 7.000

Més! Osona setmanal 30% 100% 17.992

Pànxing Tot mensual 50% 100% 13.212
Berguedà

Pànxing Tot mensual 45% 100% 16.686
Cerdanya

Pànxing Selva mensual 50% 100% 30.000

Punt de Venda setmanal 30% 100% 47.000
(Alt i Baix Empordà i Garrotxa)

Punt de Venda setmanal 30% 100% 53.000
(Gironès, Pla d’Estany i Selva)

Reclam mensual 30% 100% 16.773
La Cerdanya

Reclam setmanal 30% 100% 23.012
Osona, Ripollès, Selva

Revenda setmanal 60 % 100 % 100% 59.338

Secundèria mensual 70% 100% 30.350

Setdies setmanal 70%  10% 32.000

Teatre BCN mensual 70% 100% 70.549

Terrassa mensual 50% 50% 50.000
Societat

Tot Cerdanyola setmanal 40% 70% 9.975

Tot Sant Cugat setmanal 50% 100% 17.993

Viari quinzenal 65% 100% 25.378

Font: Associació Catalana de Premsa Gratuita
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5. La premsa digital

La major part 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 altres publicacions d’altra periodicitat com 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 va ser el primer de néixer
i és el de més impacte en termes d’audiència. També hi ha dues publicacions més exclusiva-
ment digitals: Diari de Barcelona i e-notícies.com: El Diari en Línia, aquesta darrera sense
control de l’OJD.

La taula següent mostra les dades de l’OJD referides a aquestes publicacions en català, al llarg
del 2003.

Taula 77. Publicacions electròniques amb control de l’OJD. 2003

Publicació Mesos 2003 Visites Pàgines visitades

Avui Gener 331.033 5.370.446
Febrer 310.340 5.196.455

Març 352.843 5.855.635
Abril 327.498 3.801.067
Maig 382.176 4.459.145
Juny 322.595 4.018.204
Juliol 287.600 4.153.268
Agost 170.351 3.048.915

Setembre 268.335 4.357.861
Octubre 353.624 5.953.929

Novembre 357.286 4.991.865
Desembre 334.462 4.818.772

Total Avui 2003 3798143 56025562

Diari de Barcelona Gener 28.133 50.862
Febrer 27.662 50.264

Març 31.193 57.901
Abril 26.479 50.837
Maig 30.096 59.096
Juny 27.617 55.874
Juliol 25.169 49.759
Agost 19.291 38.291

Setembre 28.289 53.329
Octubre 28.242 58.687

Novembre 26.269 55.036
Desembre 23.436 44.964

Total Diari de Barcelona 2003 321876 624900

El Periódico On line Gener 1.26.827 6.695.889
Febrer 1.171.743 8.470.621

Març 1.487.573 10.937.370
Abril 1.434.718 10.360.024
Maig 1.416.786 9.822.318
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Juny 1.227.093 7.544.593
Juliol 1.073.963 8.161.835
Agost 1.005.945 8.016.714

Setembre 1.204.209 9.260.129
Octubre 1.410.545 10.585.973

Novembre 1.527.232 12.426.628
Desembre 2.154.036 21.088.328

Total El Periódico on line 2003 15113843 123370422

Vilaweb Gener 663.421 2.445.178
Febrer 850.449 2.444.164

Març 970.219 3.134.336
Abril 912.866 3.413.977
Maig 985.519 3.685.230
Juny 886.884 3.162.683
Juliol 879.407 3.094.624
Agost 687.911 2.803.668

Setembre 914.638 3.656.001
Octubre 988.983 4.273.276

Novembre 1.049.131 4.037.604
Desembre 1.029.690 4.142.190

Total Vilaweb 2003 10819118 40292931

L’audiència aconseguida és considerable i continua augmentant. Una altra cosa és si es com-
paren aquestes dades amb el nombre de visites i de pàgines vistes dels mitjans estrictament
catalans i en català amb els diaris d’implantació perquè llavors la conclusió obligada és que la
situació és força  desfavorable als primers.
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IX. EL LLIBRE I LA PRODUCCIÓ LITERÀRIA EN CATALÀ

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

Les dades més recents de què es disposa fan referència al 2002. Segons la publicació Comercio
interior del libro en España 2002, elaborat per la Federació de Gremis d’Editors d’Espanya, la
facturació de les editorials privades i agremiades de Catalunya l’any 2002, a preu de tapa i IVA
inclòs, va ser d’1.426.223 milers d’euros. La facturació exclusivament en llengua catalana va
ser de 228.014 milers d’euros.

Segons aquest informe, el llibre en català en el conjunt del sector editorial de Catalunya representa
el 31,2 % dels títols editats, el 21,4 % dels exemplars produïts i el 16 % de la facturació total.
Les empreses editorials de Catalunya han editat 26.214 títols el 2002, cosa que representa un
augment del 2,3 % respecte a l’any anterior. El nombre de títols editats en català també s’ha
incrementat un 2,1 % respecte al 2001.

El creixement de títols en català ha estat, en proporció, aproximadament el mateix que per a
l’edició total (2,1 %), mentre que el nombre d’exemplars ha disminuït lleugerament respecte al
2001 (–0,1 %). La tirada mitjana, per tant, ha baixat de 3.026 exemplars a 2.960 (66 exemplars
menys per títol).

En la taula següent s’aprecia l’evolució d’aquest sector a Catalunya des del 1998 fins al 2002.

Taula 78. Evolució del sector del llibre a Catalunya. 1998-2002

1998 1999 2000       2001  2002

Títols editats a Catalunya 23.210 23.723 25.467 25.628 26.214

Títols editats en català 7.028 7.261 7.795 8.015 8.183

% editat en català/editat 30,3 % 30,6 % 30,6 % 31,3 % 31,2 %

Exemplars editats 129.599.862 123.258.815 117.608.628 107.934.638 113.338.968

Ex. editats en català 26.864.983 25.493.935 22.282.438 24.156.380 24.225.154

% ex. en català/exemplars 20,7 % 20,7 % 18,9 % 22,4 % 21,4 %

Facturació Catalunya (milers €) 1.396.145 1.422.590 1.450.957 1.445.670 1.426.223

Facturació en català (milers €) 204.356 213.738 205.606 216.757 228.014

Facturació en % català/Catalunya 14,6 % 15,0 % 14,2 % 15 % 16 %

L’any 2002 les editorials privades catalanes tenien en catàleg 43.925 títols en català, que repre-
senten el 36,3 % dels títols en catàleg, un 3,5 % inferior que l’oferta de l’any 2001. La taula 79,
extreta de l’estudi Comercio interior del libro en Espanya 2002, elaborat pel Gremi d’Editors de
Catalunya, mostra els percentatges de títols en catàleg, per tipus de llibre.

D’aquesta taula 79 es desprèn un dèficit remarcable als apartats de llibre universitari, tècnic i
científic, llibre pràctic i de divulgació general i una consegüent sobredimensió relativa al llibre
infantil i juvenil. L’apartat de llibre de text no universitari recull una de les conseqüències que el
català sigui una llengua d’aprenentatge del sistema educatiu de Catalunya, fet que impulsa
l’edició de la quarta part dels llibres editats en català.
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        Taula 79. Títols en catàleg d’editorials catalanes, en percentatge sobre el total. 2002

Total En català

Nombre total en catàleg 121.127 43.925
Literatura 23.6 % 22,1 %
Infantil i juvenil 16 % 25,7 %
Text no universitari 14,1 % 25,5 %
Universitari, tècnic i científic 13,1 % 5,1 %
Ciències socials 12,9 % 10,2 %
Llibres pràctics 5,5 % 2,2 %
Divulgació general 9,2 % 5,4 %
Diccionaris i enciclopèdies 2,2 % 2,3 %
Còmics 1,3 % 0,7 %
Altres 2 % 0,7 %

Cal dir, però, que en general les dades exposades confirmen el ressorgiment i la consolidació
del català en el mercat del llibre, que es produeix sobretot a partir de l’any 1975. Cal no oblidar,
però, que abans d’aquesta data, en la dècada dels seixanta, dues editorials publicaven llibres
en català: Edicions 62 i Enciclopèdia Catalana, que encara avui continuen essent presents
entre els grups editorials que més publiquen. 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 són Quaderns Crema, La Magrana i Columna, entre d’altres.

D’altra banda, 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, no solament per
l’efecte directe quant al consum de llibres entre l’alumnat, sinó també per l’efecte diferit de
l’extensió de la capacitat lectora en català entre la població.

Finalment, sense desmerèixer la importància de la tasca duta a terme pel sector privat editorial,
que ha estat decisiu, cal fer esment també del suport donat des de la Generalitat de Catalunya,
mitjançant la Institució de les Lletres Catalanes, que ha treballat per difondre la literatura catalana
tant en el seu àmbit territorial com a l’exterior, i amb les mesures de suport més genèric
impulsades pel Departament de Cultura. Així, l’Administració de la Generalitat assegura
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.

2. El suport de la Generalitat

2.1. El suport genèric
L’article 28 de la Llei de política lingüística disposa que la Generalitat ha de fomentar l’edició, la
distribució i la difusió de llibres en català. L’aplicació pràctica d’aquest mandat la fa el Departament
de Cultura per mitjà del suport genèric a l’edició en català, regulat actualment per l’Ordre de 5
de desembre de 1994, per la qual s’aproven les bases que han de regir la concessió d’ajuts a la
producció editorial en català i en aranès. D’acord amb aquesta norma, el Departament de
Cultura adquireix 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 2003 el Departament de Cultura va aprovar l’aportació d’un total d’1.952.935,88
euros a la producció editorial en català i aranès pel procediment del suport genèric (la xifra dels
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dos anys anteriors va ser d’1.802.935 i d’1.625.224,17 euros, respectivament). Els ajuts van
beneficiar 1.484 títols.

2.2. Altres suports al llibre
A banda del suport genèric, l’any 2003 el Departament de Cultura ha concedit ajuts a edicions
en llengua catalana d’especial interès cultural per un import de 150.000 euros. També s’han
concedit subvencions a entitats per a activitats relacionades amb el llibre per un import de
167.000 euros i s’ha col·laborat en l’organització del LIBER a Madrid amb 21.971,40 euros. Així
mateix, s’han atorgat 12.000 euros al Patronat Ramon Llull per a l’edició de l’obra completa de
Ramon Llull.

D’altra banda, cal destacar que el llibre de text universitari rep el suport mitjançant una
convocatòria que gestiona el Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació
amb la col·laboració dels departaments de Cultura i de Justícia i Interior. L’import total concedit
en el marc de la Resolució de 10 d’abril de 2003 (DOGC núm. 3866, de 16.4.2003), per la qual
es van convocar els ajuts a l’edició i la difusió de llibres de text o manuals universitaris, en
suport paper o en suport electrònic, escrit en llengua catalana, era de 195.387,38 euros. D’aquest
import total el Departament de Cultura va aportar 48.000 euros del seu pressupost i el
Departament de Justícia i Interior 30.050,61 euros. D’acord amb aquesta convocatòria, reben
ajuts per a l’edició els llibres de text universitaris redactats originàriament en llengua catalana,
llevat dels llibres de dret que també poden ser traduccions de manuals redactats inicialment en
altres llengües. Mitjançant aquests ajuts a l’edició i difusió de llibres de text i manuals universitaris
l’any 2003 s’han editat més de mig centenar d’obres de temàtica diversa com són: El pensament
i l’activitat literària del set-cents català. Manifestacions literàries en llengua catalana (Edicions
de la Universitat de Barcelona), Tipologia de la vegetació (Edicions de la Universitat de Barcelona),
Les portes de l’escola. L’heterogeneïtat de les persones i les seves relacions (Edicions de la
Universitat Autònoma de Barcelona), Comportament dinàmic de màquines hidràuliques (Edicions
EPC), Etnografia (Editorial UOC), Tractat elemental de química (Eumo), La publicitat i la
propaganda impreses (Eumo) o Assaig de geografia de Catalunya (Enciclopèdia Catalana,
SA). La relació completa de títols que han rebut l’ajut  s’ha publicat en el DOGC núm. 3997, de
28 d’octubre de 2003.

El Consorci Català per a la Promoció Exterior de la Cultura (COPEC) ofereix suport a la promoció
exterior del llibre i la literatura catalana. Cal destacar el suport donat a la participació d’editors
catalans a la Fira de Frankfurt i a la de Bolonya. També ha col·laborat amb l’Institut d’Estudis
Catalans en la convocatòria i la concessió de les borses d’estudi Generalitat de Catalunya per
a catalanòfils.

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 Salvador
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
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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 altres
llengües o d’obres escrites en altres llengües al català i per al suport a les associacions d’es-
criptors 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 2003, el pressupost aportat per la Institució de les Lletres Catalanes per a la promoció de
la literatura catalana ha estat d’1.263.952,28 euros, i va concedir 463.236,52 euros per a sub-
vencions per a activitats literàries. Algunes de les entitats que van rebre aquests ajuts són
l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana, l’Associació Internacional de Llengua i Literatu-
ra Catalanes, el Centre Català del PEN Club, l’Associació Col·legial d’Escriptors de Catalunya,
l’Ateneu Barcelonès, l’Aula de Poesia i la Fundació Joan Brossa.

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

3.2. Els premis literaris 
En l’àmbit de la literatura catalana hi ha quasi dos 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 1.895, 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 2003, per ordre cronològic, cal esmentar-ne els
següents:

€ Hèctor Bofill ha guanyat el Josep Pla amb L’últim evangeli;
€ Neus Canyelles, el Ciutat de Palma amb Cap d’Hornos;
€ Gemma Lienas, el Ramon Llull amb El final del joc;
€ Yannick García, amb De dalt i de baix,

ha guanyat el Premi Gabriel Ferrater
de poesia;

€ Sebastià Alzamora, Carles Solé, Lena
Paüls i Pep Rosanes-Creus han gua-
nyat els Jocs Florals de Barcelona;

€ el Premi Internacional de Poesia
Laureà Mela ha estat per a Màrius
Sampere, amb Jerarquies;

€ Julià de Jòdar ha obtingut el Bertrana
amb L’home que va estimar Natàlia
Vidal;

€ Vidal Vidal, el premi El Lector de l’Odis-
sea amb Com és que el cel no cau;

€ Antoni Cucarella, l’Andròmina de Va-
lència amb Quina lenta agonia la dels
ametllers perduts;

€ el Documenta per a autors de menys
de trenta-cinc anys ha estat desert;

€ Albert Villaró, el Nèstor Luján de novel·-
la històrica amb L’any dels francs;

 A la Nit de Santa Llúcia, la festa més important de les lletres catalanes, els premis han estat per
a Carme Riera, que amb La meitat de l’anima ha guanyat el Sant Jordi de novel·la; Manuel
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Forcano, que amb El tren de Bagdad ha obtingut el Carles Riba de poesia, i Joan Rendé, que
amb Una pedra a la sabata ha estat guardonat amb el Mercè Rodoreda de contes.

En el capítol de premis a obres ja publicades, Montserrat Abelló ha obtingut La Lletra d’Or amb
Al cor de les paraules i Ferran Torrent, el Creixells amb Societat limitada.

El mateix Ferran Torrent, Miquel de Palol, Damià Pons, Àngel Burgas, Teresa Pascual, Joaquim
Sala-Sanahuja, Santi Cortés, Albert Mestres i Xavier Carrasco han guanyat sengles premis de
la Crítica Serra d’Or.

Finalment, cal destacar que els premis de la Crítica Catalana de narrativa i de poesia han estat
atorgats a Ferran Torrent, amb Societat limitada, i Màrius Sampere, amb Les imminències,
respectivament.

3.3. Nous diccionaris de llengua catalana
Pel que fa a diccionaris catalans, el 2003 s’han editat els següents:

• Diccionari de la Llengua Catalana. Enciclopèdia Catalana (2a. edició, modificada el 9/6/2003)
€ Alcover, Antoni Maria, Diccionari de la llengua catalana: lletra de convit que a tots els amics

d’aquesta llengua envia Mossèn Antoni M. Alcover, Pre. Vicari General de Mallorca. Moll, SL.

El TERMCAT ha intervingut en més de quaranta projectes terminològics de diferents àrees
d’especialitat i materials de divulgació de terminologia, amb el suport i la col·laboració dels
departaments de la Generalitat, del Consorci per a la Normalització Lingüística i d’altres orga-
nismes tant de l’àmbit públic com del privat.

D’entre aquests projectes, agrupats per sectors d’activitat, en destaquen:

€ Economia i indústria: Diccionari d’ocupacions, Diccionari de la
indústria, Terminologia de fires i congressos, Terminologia dels
recursos humans, Diccionari d’enginyeria civil, Vocabulari de Fi-
res, Vocabulari de Congressos, Glossari de logística.

€ Tecnologia: Diccionari de la societat de la informació, Lexique de
l’Internet en langues de France, Vocabulari d’Internet, Vocabulari
de telefonia mòbil, Terminologia del comerç electrònic, Diccionari
d’informàtica.

€ Ciències de la vida i la salut: Diccionari d’homeopatia, Diccionari
d’immunologia, Diccionari de psiquiatria, Terminologia de la SIDA,
Diccionari de podologia, Glossari de ginecologia, Diccionari de
biologia per a l’ensenyament, Vocabulari de sinologia, Lèxic de
medi ambient de l’Agenda 21.

€ Ciències humanes i socials: Diccionari de geografia física, Dicci-
onari de fusteria, Diccionari de  les arts, Diccionari de l’esport,
Tríptics d’esports, Vocabulari bitllaire, Lèxic de transport turístic,
Terminologia de l’accessibilitat i el voluntariat, Vocabulari de ter-
mes religiosos per a professionals dels mitjans de comunicació.

€ Ciències jurídiques: Diccionari de dret civil, Terminologia notarial.

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 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’es-
criptor i publicista Víctor Batallé, ha comptat amb la implicació de diferents institucions i enti-
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tats, com ara la Biblioteca de Catalunya, la Institució de les Lletres Catalanes, l’Ajuntament de
Barcelona i 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’activitats 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: confe-
rències, recitals i exposicions. Hi han participat crítics literaris i creadors, com ara Narcís Garo-
lera, Víctor Sunyol i Gerard Quintana.

L’Any Verdaguer ha comportat l’organització de més de mil tres-cents actes, entre conferències,
lectures, jornades, itineraris literaris i exposicions, i s’han editat prop de cent publicacions
relacionades amb l’autor. Atesa la resposta del públic, la commemoració s’ha allargat fins al
2003.
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X. LA CINEMATOGRAFIA I ELS VIDEOJOCS

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 2003 va ser de 29.301.956, un
4,18 % menys que l’any anterior, en què va ser de 30.579.980. La recaptació, però, que va
arribar a 148.065.813,66 euros, va ser lleugerament superior a la de l’any 2002, en què es van
recaptar 147.648.687 euros.

L’any 2003, en contrast amb la disminució del 4,18 % del conjunt d’espectadors de cinema a
Catalunya, els espectadors de cinema en català van superar per primera vegada el milió,
1.073.898 (el 3,66 % del total d’espectadors a Catalunya). Això representa un increment  del
18,51 % respecte al 2002.

El 2003 l’oferta de títols exhibits en català va passar dels 92 de l’any 2002 a 103, dels quals 23
s’han projectat en versió original en català, 74  en versió doblada i 7 en versió subtitulada.
D’aquests 103 títols, 46 van ser d’estrena, 8 en versió original catalana, 33 en versió doblada i
6 en versió subtitulada.

El total d’espectadors en català es distribueixen de la manera següent: 145.547 corresponen a
la versió original en català, 918.539 corresponen a la versió doblada i 9.812 a la versió subtitu-
lada.

L’assistència de públic a les versions originals ha augmentat un 73 %, ja que s’ha passat de
84.020 espectadors l’any 2002 a 145.547. Pel que fa a les pel·lícules doblades al català, hi ha
hagut un increment del 13 %, donat que de 806.602 espectadors el  2002 s’ha passat a 918.539.
El nombre d’espectadors de les versions subtitulades, en canvi, ha sofert una disminució
d’un 36 %.

La pel·lícula més vista en català va ser Shin Chan, a la
recerca de les boles perdudes, amb 191.784 espectadors,
seguida de Doraemon i l’imperi maia, amb 91.381 espec-
tadors. De les pel·lícules produïdes a Catalunya en versió
original catalana, les més vistes en català van ser Excu-
ses!, amb 51.680 espectadors, i Les maletes de Tulse
Luper, amb 36.440 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 sig-
nificativa de la llengua catalana en l’oferta cinematogràfi-
ca, especialment a les pel·lícules doblades, atesa la pri-
macia del cinema nord-americà a les pantalles europees i
catalanes, que alguns anys supera 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 de FEDICINE de 8 de maig
de 2000, va aconseguir implicar les cinc grans distribuïdores americanes en la política del
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.

Malgrat la preponderància declarada del consum de cinema de producció nord-americana, la
subtitulació de pel·lícules d’àmbit més minoritari i produïdes a diversos països és també una
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línia del Govern en matèria de normalització del català en el cinema. En aquest sentit s’ha
iniciat una actuació conjuntament amb el cinema Truffaut de Girona per subtitular i exhibir
alguns títols, amb la intenció de dotar també de material fílmic en català els cineclubs i altres
circuits comercials reduïts.

1.3. Els títols més importants del 2003
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 català
(Doraemon i l’imperi maia; Buscant en Nemo; Simbad: la llegenda dels set mars; El llibre de la
selva 2). La pel·lícula Shin Chan, a la recerca de les boles perdudes s’ha estrenat amb 67
còpies en català a tot Catalunya. Amb aquests doblatges es garanteix en gairebé tots els casos,
la posterior comercialització en vídeo i DVD.

També cal destacar l’oferta de títols importants dirigits al públic juvenil: El senyor dels anells: el
retorn del rei,  Terminator  3 i Els àngels de Charlie 2. Dels llargmetratges per al públic adult
estrenats en versió doblada al  català el 2003 cal destacar, “Evelyn”,  Confidence i les pel·lícules
subtitulades Son frere, La fleur du mal, Mystic river, Dreamers i Anything else.

1.4. L’exhibició en català
Les còpies catalanes s’han distribuït en els circuits habituals d’exhibició de Catalunya.
Normalment se n’estrenen una o dues còpies a la ciutat de Barcelona, però mai en les mateixes
condicions que les versions castellanes, que se solen estrenar amb un nombre d’entre sis i vuit
còpies. Altres poblacions on es distribueixen sovint les versions catalanes són Girona, Lleida,
Tarragona, Vic, Vilafranca del Penedès, Granollers, Manresa, Terrassa, Sabadell, Sant Cugat,
Igualada, Figueres, Palamós, Olot. Les pel·lícules infantils de Shin Chan i de Doraemon han
sortit amb més de seixanta còpies cada una en català, fet que ha permès que moltes poblacions,
com ara Amposta, Arenys, Mollet, Mataró, Sitges, Reus, Tortosa, Cerdanyola, Castelldefels i
moltes més, on no s’estrenen habitualment les pel·lícules en català, poguessin estrenar-les
simultàniament.

Per iniciativa d’alguns exhibidors, i amb la col·laboració dels serveis territorials del Departament
de Cultura i de la Direcció General de Política Lingüística, s’han organitzat cicles de cinema
infantil a les comarques de Lleida, concretament a Lleida, Mollerussa, Balaguer, Tàrrega, Cervera,
Ponts i la Seu d’Urgell. També s’han organitzat cicles a Girona, Berga i Olot.

Atenent-se a 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 subtitulats
en llengua catalana, segons la qual les empreses d’exhibició catalanes  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,  s’han presentat trenta empreses d’exhibició. L’import total atorgat ha
estat de 119.021,25 euros. L’augment del nombre d’empreses presentades i de la quantitat
esmerçada respecte a l’any anterior ha estat considerable.

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

La Llei 20/2000, de 29 de desembre, de creació de l’Institut Català de les Indústries Culturals
(ICIC), va constituir aquest nou organisme com a entitat de dret públic, amb personalitat jurídica
pròpia, la finalitat del qual és impulsar el desenvolupament de les indústries culturals a Catalunya
i l’àmbit d’actuació del qual és el del sector audiovisual, l’editorial, el de la premsa, el multimèdia,
el discogràfic i musical i el de les arts escèniques i visuals. El Decret 100/2001, de 3 d’abril, va
aprovar-ne el reglament. El pressupost de l’Institut l’any 2003 va ser de 14.066.245,38 €.

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

L’Institut representa un impuls renovat al suport de la Generalitat al cinema produït a Catalunya
que permet, més enllà de la subvenció a fons perdut, la participació en projectes concrets
comercialment viables. L’ICIC pot formalitzar convenis amb altres entitats, públiques i privades,
constituir societats mercantils o participar-hi, prendre part en operacions de capital de risc,
concedir subvencions i facilitar l’accés de les empreses a línies especials de crèdit.

Els òrgans de govern de l’ICIC són el Consell General, el Consell d’Administració i la Direcció.
El primer, amb vint-i-cinc membres, el presideix el conseller de Cultura, i el Consell
d’Administració, format per tretze membres, el presideix el director general de Promoció Cultural.
Tots dos òrgans integren representants dels departaments de la Generalitat implicats, de la
Corporació Catalana de Ràdio i Televisió i dels diversos sectors de les indústries culturals.

Per tal 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, d’acord
amb el mandat del  Parlament de Catalunya, el mes d’octubre del 2002, el Llibre blanc de les
Indústries Culturals a Catalunya.

Els ajuts directes a la indústria cinematogràfica catalana executats l’any 2003 pel Departament
de Cultura, per mitjà de l’ICIC, van ser de 8.014.829,71 euros, incloent-hi l’aportació del
Departament al Festival Internacional de Cinema a Catalunya. A més d’aquestes subvencions,
l’ICIC, com a ens públic del Govern responsable de la promoció de les indústries culturals, ha
contribuït a la realització de projectes cinematogràfics i audiovisuals mitjançant una línia de
crèdit de fins a 150.000 milions d’euros, dels quals s’han formalitzat trenta-quatre operacions
per un import de 20.882.000 euros, oberta per l’Institut Català de Finances i les dues associacions
professionals representatives del sector, i, per mitjà de Catalan Films & TV i Media Antena
Catalunya, ha facilitat 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 2003 el cinema català ha estat present als principals festivals internacionals de
cinema d’arreu del món.  Aquest any es comptabilitzen 606 projeccions de films catalans a 270
festivals i mostres internacionals de cinema, entre els quals cal destacar:

€ La Berlinale, on va ser seleccionat Comandante, d’Oliver Stone, per a la secció Panorama.

€ Festival du Films de Cannes, on van ser projectats Les maletes de Tulse Luper, de Peter
Greenaway, Les mans buides, de Marc Recha, Las horas del día, de Jaime Rosales, i el curt
Alícia retratada, de Pablo García.

€ Festival de Karlovy Vary, on es van presentar Aro Tolbukhin, d’Agustí Villaronga, Lydia
Zimmermann i Isaac P. Racine, Los lunes al sol, de Fernando León de Aranoa, i Viaje a
Narragonia, de Germán Berger.

€ Festival de Venècia, on es va presentar Pequeña Paloma Blanca, de Christian Berger.

€ Festival de San Sebastián, on vàrem poder veure A la ciutat, de Cesc Gay; Excuses, de Joel
Joan, i Nicotina, d’Hugo Rodríguez.

€ Festival Internacional de Cinema de Catalunya, Sitges 03, on, a banda de la secció dedicada
a l’audiovisual català, es van projectar els films Ouija, de Juan Pedro Ortega, Antwerp, de
Peter Greenaway, El Cid, la leyenda, de Josep Pozo, i Cámara oscura, de Pau Freixas.

A més, es van organitzar la Mostra d’Animació Catalana a Corea, conjuntament amb l’Ambaixada
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Espanyola i l’Ajuntament de Seül; la Mostra de Cinema Català a Moscou i Sant Petersburg,
conjuntament amb l’Institut  Ramon Llull; la Mostra de Cinema Català a Itàlia, amb una gira per
Pisa, l’Alguer i Milà, i una gira per Anglaterra organitzada per Viva! Spanish Film Festival de
Manchester;  retrospectives de la trajectòria de Ventura Pons a Tel-Aviv, Varsòvia i Valdivia
(Xile).

El total executat de 8.014.829,71 euros esmentat abans es distribueix principalment en
1.406157,03 euros relatius als pagaments corresponents a subvencions atorgades a empreses
de televisió durant els anys 2000 i 2001; 595.134,25 euros destinats a empreses de producció
independents per a la realització de llargmetratges televisius;  318.916,40 euros destinats a
empreses de producció independents per al desenvolupament de sèries d’animació televisives;
100.000 euros destinats a empreses de producció independents per a la realització de
documentals televisius; 3.337.307,61 euros per a l’estrena i explotació de llargmetratges
cinematogràfics; 766.030,36 euros per a producció de llargmetratges dirigits per nous realitzadors
i obres de contingut artístic i cultural; 135.000,00 euros per a preparació de projectes
cinematogràfics; 80.000,00 euros per a producció de curtmetratges; 40.000,00 euros de suport
a l’exhibició de versions en català de pel·lícules produïdes a Catalunya; 116.706,50 euros per a
la participació i promoció de pel·lícules catalanes seleccionades en festivals internacionals;
198.800,00 euros més per a activitats culturals audiovisuals de caràcter professional dutes a
terme per associacions, entitats i empreses del sector; 796.776,37 euros en activitats de
dinamització del cinema; 57.600,00 euros per a la creació de guions audiovisuals; 20.998,20
euros per a la distribució en versió catalana de llargmetratges produïts a Catalunya, i 45.400,00
euros per a beques d’estudis o perfeccionament en el camp de l’audiovisual.

L’any 2003 l’Institut Català de les Indústries Culturals va aportar al Festival Internacional de
Cinema de Catalunya. Sitges 2003 la quantitat de 410.000,00 euros. El festival de Sitges, que
organitza l’Ajuntament de la vila amb el suport de la Generalitat, continua essent el festival de
cinema de Catalunya que fa la funció de festival de referència del país i punt de trobada de la
indústria de l’audiovisual.

Dels disset llargmetratges catalans estrenats el 2003, sis ho han estat en versió original catalana
i són, per ordre d’estrena, els que conté la taula següent.

Taula 80. Estrenes de pel·lícules en versió original catalana. 2003

Títol Productora Data Espectadors
d’estrena en sales de

Catalunya

El gran Gato Els Films de la Rambla, SA 17/01/03   27.952

Les hores del dia Fresdeval Films - Vitro Films 06/06/03 227

L’apropiació del descobriment
d’Amèrica. Una conspiració
d’Estat? Pilar Montoliu, PC 13/06/03 4.100

Elena Dimitrievna
Diakonova Gala Ovideo TV, SA 04/07/03 3.398

Excuses! Arriska, SL - Imposible Films, SL 14/11/03 51.680

El Cid, la llegenda Castelao Produccions, SA 19/12/03 6.709
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3. El foment del doblatge al català

L’aportació del Govern per al doblatge i les còpies ha passat d’1.869.512,43 euros l’any 2002 a
1.353.952,77 euros el 2003. Aquesta reducció es deu al fet que les despeses generades per les
pel·lícules estrenades a partir del mes de desembre passen al pressupost de l’exercici següent
per motius de caràcter administratiu. Tot i això, el Departament de Cultura ha observat una
repercussió positiva de la política dels doblatges, que representa un suport evident 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 major part de les pel·lícules doblades al català s’exhibeixen a les Illes. El Govern de
les Illes Balears es fa càrrec de les despeses de la còpia corresponent.

Taula 81. Estrenes de pel·lícules doblades en català. 2003

Títol pel·lícula  Distribuïdora  Data d’estrena  Espectadors

Amor amb previ avís Warner 21.2.03 14.735

Nudos Ovideo, TV 7.3.03 11.374

Caballé més enllà de la música Morena Films, SL / Ibits
Productions, SL 14.3.03 6.900

Evelyn Aliabit 4.4.03   7.644

Els Thornberrys, la pel·lícula UIP 4.4.03 7.100

El llibre de la selva 2 Walt Disney 11.4.03 25.883

L’apropiació del descobriment
d’Amèrica Pilar Montoliu, PC 13.6.03 4.100
El gat sense por Ass. Cult. Cavall

Fort-Drac Màgic-Rialles 20.6.03 1.652
Shin Chan, a la recerca
de les boles perdudes Luk International 27.6.03 191.784

La màgia del Sud Filmax 4.7.03 5.588

Els Àngels de Charlie 2 Columbia 11.7.03 9.016

Simbad, la llegenda dels set mars UIP 18.7.03 40.505

Terminator 3 Columbia 1.8.03 17.002

Rugrats, vacances salvatges UIP 8.8.03 11.856

Doraemon i l’imperi maia Luk International 29.8.03 91.381

La lliga dels homes extraordinaris Fox 5.9. 03 14.478

Confidence DeAPlaneta 19.9. 03 9.972

Son Frêre  (VOSC) Vertigo Films SL 3.10.03 234

La fleur du mal (VOSC) Wanda Visión SA 17.10.03 290

Dreamers (VOSC) Laurenfilms SA 17.10.03 950

Mystic River (VOSC) Warner Sogefilms AIE 24.10.03 1.966

A la ciutat  Messidor Films, SL 7.11.03 19.476

Lo mejor que le puede
pasar a un cruasán Ovideo TV, SA 21.11.03 8.768

Karlsson de les teulades Ass. Cult. Cavall Fort -
Drac Màgic - Rialles 23.11.03 613

Buscant en Nemo (Pixar) Walt Disney 28.11.03 64.824

Looney tunes: de nou en acció Warner 5.12. 2003 9.920

Qualsevol altra cosa
(Woody Allen) (VC / VOSC) Lauren 5.12.03 22.188

Deep Blue, la pel·lícula de Planeta Blau Wanda Films 5.12.03 1.968

El senyor dels anells. El retorn del rei Aurum 17.12.03 51.087

Sakura Wars, la pel·lícula Orson films 19.12.03 2003 1.098



X. La cinematografia i els videojocs

142

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.

La major part de les pel·lícules doblades al català per a la gran
pantalla tenen versió en vídeo i en DVD, Alguns dels títols més
importants que han aparegut en aquest mercat durant el 2003
han estat: El senyor dels anells, les dues torres, la trilogia d’Indi-
ana Jones, El viatge de Chihiro, Shin Chan,  Doraemon,  etc.

El Departament de Cultura ha continuat la seva política d’ajuts
a la distribució de pel·lícules en vídeo i en DVD, que ha concre-
tat en les despeses de doblatge de dues pel·lícules infantils El
viatge de Chihiro i El turó del drac, d’edició de còpies mestres, i
en altres despeses derivades de la promoció dels productes.

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 catàleg
Vídeos en català, que recull tots els títols que es poden trobar al
mercat i, de manera especial, les novetats.

Taula 82. Títols de vídeo i DVD en català. 2003

Títol de la pel·lícula Empresa

El senyor dels anells les dues torres Aurum

Cravan vs Cravan Benecé produccions SL
Family Album (subtitulada)  
Intimate stranger (subtitulada)  
La nostra nau  
Nobody’s business (subtitulada)  
The sweetest sound (subtitulada)

 Els Gaudins (3DVD) Divisa Red SA

Les aventures del pirata Barbamec Gran Enciclopèdia Catalana
Les aventures dels bandolers  
Rovelló  
Veterinaris

 L’escola de màgia Lambert Paul Olde Wolbers

Aro Tolbukhin Lauren Video
Balseros  
Coses a fer a Denver  
El final de la violència  
El meu desconegut amic  
Faust, 5.0  
Gat negre, gat blanc  
Halloween  
Kids  
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La trama  
L’altre costat de la vida  
Laura està sola  
Les maletes de Tulse Luper  
Lisistrata  
L’ombra de la nit  
Llaços ardents  
Sa majestat Mrs.Brown  
Scary movie 2  
Sugar hill  
Tu assassina que nosaltres netegem la sang  
Un final made in Hollywood  
Un mes al llac  
Un món a la seva mida  
Velvet goldmine  
Volverás

 Doraemon i el tren del temps Luk Internacional
Doraemon i els pirates del mar del sud  
Shin Chan a la recerca de les boles perdudes

 Els Thornberrys Paramount
Jimmy Neutró 

 Trilogia d’Indiana Jones 

Els nòmades del vent SAV

El turó del drac Universal Pictures
Kirikú i la bruixa  
Parc Juràssic 3  
Spirit, el cavall indomable

 El viaje de Chihiro Vértigo Films

5. Difusió del cinema en català

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 129.200 euros.
Les pel·lícules de gran format 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, Agenda de cinema, abans del telenotícies del vespre, que anuncia
cada dia una de les pel·lícules que s’exhibeixen en català.

S’ha continuat publicant una secció de cinema en català a les cartelleres cinematogràfiques de
La Vanguardia, l’Avui i El Periódico 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.

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.
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6. Els videojocs

Els videojocs, en qualsevol dels seus diversos suports i destinats a qualsevol de les nombroses
plataformes existents al mercat, s’han erigit en una de les vies de lleure més importants entre el
públic juvenil i infantil. La seva funció és eminentment lúdica, i en molts casos també educativa,
i per a un gran nombre d’usuaris resulta la primera via d’alfabetització digital. Tot i això, els
videojocs constitueixen un àmbit en què la presència del català és molt escassa.

El 2003 dues empreses han publicat títols nous en format CD-
ROM. Barcelona Multimèdia ha publicat i distribuït deu títols nous,
entre els quals hi ha Dalí o el somni de la mosca, La màquina
dels jocs de l’oncle Albert, Bioscòpia i Montserrat portes endins.
Amb aquests, Barcelona Multimèdia, que el 2003 ha rebut un
ajut de la Direcció General de Política Lingüística, ja té un catà-
leg de trenta-tres títols publicats. D’altra banda, Zeta Multimèdia
ha publicat tres números de la col·lecció A tot clic.

El videojoc en format DVD-vídeo ha estat l’utilitzat per dues
empreses: d’una banda, Barcelona Multimèdia s’ha estrenat en
aquest format amb el joc Dalí per Dalí; de l’altra, Newsoft ha
publicat Les meves primeres paraules, adreçat a nens de 0 a 5
anys.

El 2003 ha estat l’any de la sortida al mercat del primer videojoc
en català per a consola (PlayStation 2 i X-Box): FC Barcelona,
de l’empresa Codemasters.
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XI. LA CANÇÓ I LES ARTS DE L’ESPECTACLE

1. La música cantada en català

El mercat de la indústria musical a Catalunya factura gairebé seixanta milions d’euros de mitja-
na a l’any i representa un 36 % del volum de l’Estat espanyol. Les discogràfiques catalanes
resisteixen els embats de les crisis del sector, caracteritzat per un augment de la pirateria, la
davallada de prop del 8 % en les vendes durant el 2003 i l’acaparament del mercat per part de
les multinacionals.

Taula 83. Evolució dels fonogrames editats amb algun o tots els temes en català. 2002-2003

Any 2000 2001 2002 2003

Discs 150 (*) 286 352 Pendent

(*) 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 des de Política Lingüística es van
utilitzar en anys anteriors, no estan disponibles per a l’any 2002.

Segons l’anuari 2004 de la revista L’espectacle, el rànquing de vendes de fonogrames en cata-
là editats o distribuïts durant l’any 2003 és el següent:

Taula 84. Fonogrames en català més venuts. 2003

Grup / intèrpret Fonograma Exemplars

Sau Un grapat de cançons... (3 CD) 40.000
Lluís Llach Jocs 35.000
Sopa de Cabra El llarg viatge 22.500
Dusminguet Go 20.000
Lax’n’Busto Morfina 18.000
Diversos intèrprets Superclubitresifiu! 17.500
Lluís Llach i Josep Carreras Junts 15.000
Gossos El jardí del temps 12.500
Obrint pas Terra 12.000
Gerard Quintana Senyals de fum 10.000
Raimon Salvador Espriu. Poesia cantada 10.000
Macedònia Macedònia 10.000
Ja T’ho Diré Història d’un viatge 7.500
Berta Tan al límit 7.000
Raimon Clàssics i no 7.000

En l’àmbit del suport a l’edició i la promoció de fonogrames, el Departament de Cultura ha
concedit ajuts per un import de 149.400 euros per a l’edició de 53 fonogrames. D’altra banda, el
Departament s’ha fet càrrec de fins a un màxim del 40 % del cost de les campanyes de promoció
de 21 fonogrames, cosa que representa una aportació de 287.931,59 euros. A més, s’han
adquirit 100 exemplars de 23 fonogrames que han rebut suport, amb un cost total per al
Departament de 16.008,00 euros. Finalment, dins el marc del conveni entre el Departament de
Cultura i la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió, aquesta ha realitzat 11 videoclips.

El Departament de Cultura dóna suport al Patronat Municipal de Fires i Mercats de Vic per
organitzar el Mercat de Música Viva de Vic. El Mercat és la plataforma de contacte de l’Estat
espanyol on es troben la creació, la difusió i la programació d’espectacles musicals, tant en
l’àmbit estatal com en l’internacional. El seu objectiu és promoure la comercialització, però
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també l’intercanvi d’informació, d’idees i de projectes. L’import concedit pel Departament a
aquesta actuació és de 210.000 euros, dels quals se n’han executat 174.000.

2. El teatre i les arts de l’espectacle

Segons les dades facilitades per l’Associació d’Empreses de Teatre de Catalunya (ADETCA), a
la ciutat de Barcelona l’any 2003, sobre un total de 2.168.427 espectadors de teatre parlat,
751.538 (34,66 %) van ser-ho d’espectacles en català.

Taula 85. Evolució de l’opció lingüística dels espectacles escènics per nombre de funcions.
1999-2003

Any 1999 2000 2001 2002 2003
Llengua Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %

Català 5.775 54,1 5.675 54,0 6.028 60,9 5.376 54,3 4.196 48
Castellà 3.160 29,5 3.028 28,2 2.363 23,9 2.818 28,4 2.756 31,6
No parlat 998 9,3 950 9,2 708 7,2 696 7,0 660 7,6
Plurilingüe 548 5,1 551 5,2 176 1,8 215 2,2 193  2,2
Altres llengües 218 2,0 298 2,8 184 1,9 317 3,2 304 3,5
No especificada 427 4,3 484 4,9 623 7,1

Total 10.699 100 10.502 100 9.886 100 9.906 100 8.741 100

* Les dades del 2003 fan referència únicament a la ciutat de Barcelona, ja que no disposem de les dades per a tot
Catalunya.

Taula 86. Espectadors de teatre, per llengües. 1999-2001

Any 1999 2000 2001
Llengua Nombre % Nombre % Nombre %

Català 989.610 41,59 1.057.682 42,67 1.273.988 51,42
Castellà 817.935 34,37 894.271 36,08 544.826 21,99
Altres 154.365 6,49 232.034 9,36 353.339 14,26
Sense text 416.059 17,48 293.318 11,84 293.968 11,86
No especificada 1.646 0.07 1.462 0,05 11.479 0,46

Total 2.379.615 100 2.478.767 100 2.477.786 100

Any 2002 2003
Llengua Nombre % Nombre %

Català 1.005.326 43,3 751.538 34,66
Castellà 677.723 29,2 769.804 35,50
Altres 335.233 14,5 357.585 16,49
Sense text 287.633 12,4 269.417 12,42
No especificada 14.948 0,6 20.083 0,93

Total 2.320.863 100 2.168.427 100

* Les dades del 2003 fan referència únicament a la ciutat de Barcelona, ja que no disposem de les dades per a tot
Catalunya.

Durant l’any 2003 els muntatges de producció catalana a Barcelona han estat 394, d’un total de
523 produccions.  El Teatre Nacional de Catalunya va presentar 440 representacions de teatre
corresponents a 20 obres teatrals, 19 de les quals en català i una en lituà sobretitulada en
català, amb un total d’espectadors de 163.775.
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XII. LES NOVES TECNOLOGIES I INTERNET

1. 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 traducció,
si escau, d’aquests productes al català.

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

En el mateix sentit es va pronunciar el Parlament 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”.

El 4 de febrer de 2003 el Govern va aprovar un seguit de mesures urgents per incrementar l’ús
del català destinades a complementar les previsions incloses en els plans específics del Go-
vern, més concretament en el  Pla “Catalunya en xarxa” abans esmentat  i en  el Pla
interdepartamental d’immigració. D’entre aquestes mesures, i pel que fa a les noves tecnologi-
es i les telecomunicacions, aquest Pla addicional de mesures urgents de febrer de 2003 preveu
actuacions en l’àmbit de:

• el  programari en català, del qual es farà més difusió per mitjà dels webs de la Generalitat;
• les tecnologies de la llengua, facilitant l’accés públic per via d’Internet a un traductor automàtic

anglès-català;
• Internet, promovent acords amb les empreses de Catalunya que permetin la progressiva

incorporació del català als seus webs i facilitant recursos tècnics i de disseny als empresaris
i dissenyadors de webs, i

• les telecomunicacions, promovent nous acords amb Telefònica i la resta de grans empreses
de telecomunicacions per fomentar l’ús del català a la publicitat, Internet i la telefonia mòbil
més enllà dels mínims establerts a la Llei de política lingüística.

2. El català a Internet

L’impacte d’Internet en els sistemes de comunicació i en diferents àmbits socials com el co-
merç, l’educació i l’Administració és un fet indiscutible. Tal com assenyala l’Informe de la comu-
nicació 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
econòmiques, socials i culturals, un dels reptes principals per al desenvolupament de Catalunya.”

D’acord amb l’Estadística d’usos lingüístics a Catalunya 2003 (EULC 03), elaborada per la
Secretaria de Política Lingüística i l’IDESCAT, el 36,2 % de la població més gran de quinze anys
utilitza la xarxa d’Internet habitualment. En nombre absolut, això suposa gairebé dos milions
d’usuaris d’Internet.

Un factor important a l’hora d’avaluar la presència del català a Internet és l’idioma de les pàgi-
nes que es visiten. El 21,4 % dels usuaris habituals d’Internet tenen la seva pàgina inicial en
català, el 66,2 % en castellà i el 12,4 % en altres llengües.

Una altra dada força important és la presencia del català en la utilització de la xarxa com a
correu. En aquest camp, s’observa un equilibri en la utilització del català i del castellà entre els
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que escriuen missatges de correu electrònic, que en nombre absolut suposen aproximada-
ment 1.650.000 persones. Els que escriuen en català o més en català són un 33,7 %, els que
escriuen en castellà o més en castellà són un 34 % i els que escriuen igual en ambdues llen-
gües oficials són un 15,4 %.

En el quadre següent s’observen les tendències d’ús de la llengua per àrees geogràfiques. Les
terres de l’Ebre, les comarques centrals i les de Girona són on més habitualment els internautes
utilitzen el català en les seves relacions per la xarxa. L’àmbit metropolità és, per contra, on més
presència té el castellà en els missatges de correu electrònic.

Taula 87. Ús de la llengua en els missatges de correu electrònic

En missatges de correu electrònic per Internet, acostuma a escriure…

Àmbit territorial Només Més en Igual en Més en Només Altres
en català català que català que castellà que en castellà situacions

en castellà en castellà en català

Àmbit metropolità 11,6 15,0 16,2 13,4 25,2 18,6

Comarques gironines 36,9 21,1 12,1 6,2 11,3 12,4

Camp de Tarragona 19,3 18,1 14,9 8,9 27,4 11,3

Terres de l’Ebre 49,2 21,9 11,8 4,4 7,2 5,4

Àmbit de ponent 34,7 23,0 14,2 7,3 11,3 9,4

Comarques centrals 40,5 19,5 12,0 3,9 8,0 16,1

Alt Pirineu i Aran 33,8 23,2 13,1 3,1 15,9 10,9

Total 17,3 16,4 15,4 11,6 22,4 16,9

Font: Departament de la Presidència / Idescat, EULC 2003.

Pel que fa a la llengua de les pàgines web més visitades, i d’acord amb les dades de desembre
de 2003 de l’Estadística d’equipaments i ús de les TIC a les llars catalanes, que elabora el
Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació, el 37,2 % d’usuaris d’Internet
ha visitat webs en català,  el 83,4 % webs en castellà i el 31,8 % en anglès. Cal fer notar que les
dades a partir de maig de 2003 corresponen a una nova formulació del qüestionari, en la qual
es pregunta només per l’idioma de les visites a llocs webs dels darrers tres mesos.

Taula 88. Idioma dels webs visitats. Percentatge sobre els usuaris d’Internet.
Abril 2001-desembre 2003

Idioma Abril 01 Nov. 01 Maig 02 Des. 02 Maig 03* Des. 03*

Català 48,9 51,4 57,6 52,1 35,8 37,2

Castellà 82,7 84,9 87,2 80,2 86,4 83,4

Anglès 44,5 43,3 40,5 32,9 38,4 31,8

Altres 7,6 6,0 9,1 5,9 4,6 3,2

* Es pregunta només per l’idioma de les visites a llocs webs dels darrers tres mesos.
Font: STSI / Idescat, Estadística d’equipaments i ús de les TIC a les llars catalanes.

Segons es desprèn d’aquestes dades, el percentatge de visitants de llocs web en català ha
davallat del  52,1 de finals del 2002 al 37,2 de desembre de 2003. Cau també el percentatge
d’internautes que visiten llocs web en anglès, d’un 32,9 el desembre de 2002 al 31,8 de desem-
bre de 2003, i els que ho fan en una altra llengua, d’un 5,9 % a un 3,2 % en el mateix període.
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Tanmateix, el canvi en la formulació de la pregunta pot haver influït en el resultat final que, com
s’ha dit, solament fa referència als darrers tres mesos.

D’acord amb el Baròmetre de l’ús del català a Internet que elabora la WICACC (Webmàsters
Independents en Català, de Cultura i d’Àmbits Cívics), el 2003 el català presenta un creixement
sostingut però moderat amb relació als anys anteriors: el percentatge global d’ús del català als
webs d’empreses i organitzacions ha passat del 38,7 % de mitjan 2002 al 40,20 % el desembre
de 2002 i finalment al 42,08 % de finals del 2003.

Aquest baròmetre analitza 34 sectors, dels quals el desembre de 2003 n’hi ha 22 que tenen un
percentatge d’ús del català inferior al 50 %. D’aquests, 7 sectors tenen un percentatge d’ús del
català del 30 % al 50 % (baix) i 15 sectors el tenen inferior al 30 % (molt baix). D’aquests 15,
n’hi ha 9 que no arriben al 20 %, és a dir, només un web de cada cinc té versió en català. En
l’aspecte més negatiu, destaquen els sectors d’electrodomèstics i fotografia, amb un 3,39 % (2
webs de 59) d’ús del català, i el de l’automòbil, amb un 0 % (cap web de 44). En l’aspecte
positiu, destaquen els avenços produïts en el de fires i salons i en el de diaris i revistes.

La darrera actualització de la situació del català als webs, d’acord amb aquest baròmetre de
WICCAC, ofereix aquestes dades:

Taula 89. Dades d’ús del català als webs. 2003

Núm. Grup/sector Resum d’ús Total correc. Total Total % webs
del català webs webs webs en català

per % en català

1 Universitats Molt alt 21 0 21 20 95,24 %

2 Teatre i dansa Molt alt 53 0 53 50 94,34 %

3 Fires i salons Molt alt 51 0 51 45 88,24 %

4 Ràdio i televisió Molt alt 35 0 35 29 82,86 %

5 Església Molt alt 23 0 23 19 82,61 %

6 Cercadors i directoris Molt alt 21 0 21 17 80,95 %

7 Esports Alt 80 0 80 61 76,25 %

8 ONG Alt 12 0 12 9 75,00 %

9 Diaris, revistes i agències Alt 47 0 47 34 72,34 %

10 Música Alt 86 0 86 62 72,09 %

11 Cinema Mitjà 17 0 17 11 64,71 %

12 Illes Balears Mitjà 41 0 41 26 63,41 %

13 Editorials i llibreries Mitjà 66 0 66 39 59,09 %

14 Portals d’Internet Mitjà 26 0 26 15 57,69 %

15 Jocs, videojocs, oci i còmic Mitjà 27 0 27 14 51,85 %
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16 Caixes, bancs i entitats
financeres Baix 52 0 52 25 48,08 %

17 País Valencià Baix 97 -4 93 39 41,94 %

18 Assegurances i mútues Baix 29 0 29 12 41,38 %

19 Telecomunicacions, electrònica,
telefonia mòbil i tecnologia Baix 31 0 31 12 38,71 %

21 Alimentació i begudes Baix 124 0 124 45 36,29 %

22 Viatges, turisme, transports
i hotels Baix 124 0 124 44 35,48 %

23 Divers (diversos sectors) Baix 69 0 69 23 33,33 %

24 Immobiliàries i construcció Baix 65 0 65 20 30,77 %

25 Empreses de treball temporal Baix 13 0 13 4 30,77 %

25 Institucions de l’Administració
de l’Estat Molt baix 27 0 27 8 29,63 %

26 Informàtica i Internet Molt baix 64 0 64 18 28,13 %

27 Laboratoris, farmàcia i química Molt baix 23 0 23 5 21,74 %

28 Òptiques Molt baix 10 0 10 2 20,00 %

29 Grans empreses
i multinacionals Molt baix 74 -7 67 12 17,91 %

30 Missatgeria, transport
i seguretat Molt baix 17 0 17 3 17,65 %

31 Moda, roba i perruqueria Molt baix 59 0 59 6 10,17 %

32 Neteja, perfumeria, cosmètica
i drogueria Molt baix 38 0 38 3 7,89 %

33 Electrodomèstics i fotografia Molt baix 62 0 62 3 4,84 %

34 Automòbil Molt baix 45 0 45 0 0,00 %

TOTALS  Baix 1629 -11 1618 735 45,43 %

Escala de criteris de classificació del resum d’ús del català
Molt alt > 80 %
Alt > 65 % i < 80 %
Mitjà > 50 % i < 65 %
Baix > 30 % i < 50 %
Molt baix < 30 %

Font: WICCAC.
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Malgrat que la presència del català a Internet no és encara tan extensa com caldria, el cert és
que tampoc no és residual i que es manté amb bona salut, d’acord amb l’estudi que ha realitzat
el 2003 Softcatalà per actualitzar l’informe publicat l’any 2000 per VilaWeb, sobre la presència
de la llengua catalana a Internet. En aquell estudi la llengua catalana apareixia com a dinovena
llengua usada a la xarxa. En la revisió de setembre de 2003 s’ha canviat la metodologia empra-
da per mesurar la freqüència de l’ús de les llengües a Internet, atès que hi ha cercadors, com
és ara All The Web, que ara són capaços d’identificar noves llengües que aleshores no van ser
tingudes en compte: és el cas de l’indonesi, el tai, l’estonià o el croat.

Les dades que mostra el cercador AllTheWeb el mes d’agost de 2003 situen el català en el lloc
23 del rànquing de llengües més usades a Internet, amb un total de 2.926.550 webs. Pel que fa
al nombre relatiu de pàgines web per parlant, el català estaria situat en el lloc número 20, amb
0,45 pàgines web per parlant.

D’acord amb aquestes dades, Softcatalà fixa l’ús de la llengua catalana a Internet en el lloc 23,
i adverteix que no s’ha produït un retrocés amb relació a la dinovena posició que li va atorgar
l’Informe VilaWeb any 2000, sinó que per la precarietat dels mitjans tècnics de què va disposar
VilaWeb aleshores el català va obtenir una posició millor de la que li corresponia, essent la
posició vint-i-tresena més adequada a la realitat, segons els autors.

2.1 La llengua del web de les empreses catalanes
D’acord amb l’Enquesta sobre la penetració de les TIC a les empreses de Catalunya realitzada
el desembre de 2003, el 38,2 % de les empreses catalanes tenen web. El 91,5 % d’empreses
enquestades tenen el web en castellà i el 53,3 % també el tenen en català.

Per a tots els tipus d’empreses, la llengua de les webs és majoritàriament el castellà, sobretot
a les microempreses d’1 a 9 treballadors (93 %). Per contra, la presència del català a les webs
empresarials augmenta a mesura que les empreses tenen una dimensió més gran. Així, més
del 61,7 % de les grans empreses tenen el web també en català.

Taula 90. Idiomes del web de les empreses catalanes. 2003

% total  % segons el nombre de treballadors
empreses  1 - 9  10 - 49  50 - 249 250 o més

Català 53,3 52,6 55,2 56,3 61,7

Castellà 91,5 93,1 85,5 90 86,3

Anglès 42,7 40,6 46,3 62,1 70,5

Francès 11,8 10,1 16,2 23,6 14,2

Alemany 3,7 2,3 7,3 12,1 9,8

Portuguès 0,7 0,4 1,8 1,1 3

Italià 1,8 1,3 3,3 3,1 2,5

Altres 1,4 1,3 1,5 2 4,5

NS/NC 0,4  - 1,9 0  -

Font: DURSI / IDESCAT. Enquesta sobre la penetració de les TIC a les empreses de Catalunya, 2003.
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Font: DURSI/IDESCAT. Enquesta sobre la penetració de les TIC a les empreses de Catalunya, 2003.

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. Concretament, el 91,5 % de les
empreses amb web tenen el castellà com un dels seus idiomes, mentre que el 42,7 % fa servir
l’anglès. El català es situa en un 53,3 %, cinc punts per damunt del 2002.

S’observa un increment de la presència del català a mesura que augmenta el nombre de treba-
lladors de l’empresa entre 10 i més de 250 treballadors (augmenta d’un 55,2 % fins a un 61,7 %).
L’anglès experimenta un augment encara més significatiu en els webs d’empreses a mesura
que aquestes creixen en nombre de treballadors (un 46,3 % en empreses de 10-229 treballa-
dors i un 70,5 % en les empreses de 250 o més treballadors).

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 (Webmàsters Independents en Català,
de Cultura i d’Àmbits Cívics). Les dades d’aquest estudi, iniciat el 2002 i que s’ha anat actualit-
zant per veure’n l’evolució, confirmen que l’ús del català al món virtual de les webs està molt per
sota del seu ús real al món del tracte directe i del comerç tradicional. Moltes empreses només
tenen versió de la web en castellà, algunes en castellà i anglès i n’hi ha que només la tenen en
anglès. És cert que s’enregistra un avenç del català, però força lent i insuficient.

2.2. 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 d’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.

Pel que fa a l’activitat empresarial, la mitjana de tots els sectors quant a presència del català als
webs d’empresa és del 53,3 %. Els sectors amb més presència del català són els serveis
educatius, sanitaris, telecomunicacions, finances i altres serveis tècnics i professionals. Els
sectors amb menys presència de català són els industrials, materials elèctrics i materials de
transport.

Gràfic 20. Presència del català als webs d’empresa. 2003
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Igualment, i amb l’objectiu de fixar unes recomanacions per afavorir la presència del català a
Internet, la Direcció General de Comerç del Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turis-
me du a terme un seguit d’accions de suport a les petites empreses comercials detallistes i
entitats sense ànim de lucre i amb personalitat jurídica pròpia que confeccionin pàgines web de
promoció o comercialització dels seus productes, serveis o imatge, les tradueixin o les refacin.
El web que opti als ajuts ha de disposar d’una versió íntegra en català, un domini propi, una
adreça de contacte, i no ha de tenir pàgines de primer i segon nivell en construcció.

3. La I Jornada d’Estratègies de Multilingüisme a l’Empresa

El mes d’octubre de 2003 la Direcció General de Política Lingüística va impulsar, juntament
amb el Col·legi Oficial d’Enginyeria Tècnica en Informàtica de Catalunya, la Secretaria de Tele-
comunicacions  i Societat de la Informació i el Centre per a la Innovació i el Desenvolupament
Empresarial, la I Jornada d’Estratègies de Multilingüisme a l’Empresa, «Mètodes, tecnologia i
recursos en la internacionalització d’aplicacions informàtiques», organitzada per la Fundació
Barcelona Digital.

L’objectiu de la Jornada va ser donar a conèixer a empresaris i responsables de webs els
recursos de què disposen, tant tecnològics com lingüístics, per crear programari i webs
multilingües que puguin permetre la projecció dels seus productes i la pròpia empresa al mer-
cat internacional.

En aquesta Jornada, professionals informàtics, experts en internacionalització i responsables
de grans empreses que ja disposen d’aplicacions multilingües van proporcionar la informació
necessària per poder avaluar els costos, els riscos i les oportunitats de la internacionalització
de tot tipus d’aplicacions informàtiques: programes, pàgines i llocs web, i serveis i aplicacions a
Internet.

La Jornada anava dirigida, d’una banda, a directius i empresaris que volguessin oferir un pro-
ducte informàtic de qualitat o volguessin fer del seu web un mitjà de difusió global de productes
o serveis, mitjançant el multilingüisme; i d’una altra, a enginyers informàtics, desenvolupadors
de programari, analistes de sistemes, administradors i dissenyadors de webs, responsables de
màrqueting, etc., interessats en estratègies que permetin internacionalitzar productes locals i
en el disseny i la programació de productes internacionals.

4. El programari en català

Pel que fa al programari de gran implantació, el 2003 s’ha comercialitzat el mòdul català del
sistema operatiu Windows XP per a la versió Home, amb la qual cosa els usuaris catalans ja
poden disposar del Windows XP en català, en qualsevol de les dues edicions, la Home i la
Professional. Com en el cas de la versió Professional, el mòdul es pot baixar des d’Internet o bé
es pot carregar a partir d’un disquet.

El paquet d’idioma de Microsoft Office 2003 està disponible en català i es pot baixar des d’Internet.
El Microsoft Office 2003 proporciona una interfície d’usuari en català per a les aplicacions de
Word 2003, Outlook 2003, Powerpoint 2003 i Excel 2003.

Des de la Direcció General de Política Lingüística s’ha donat suport al programari de gestió
empresarial. En aquest marc, ha col·laborat en diversos esdeveniments, com ara el Saló de
Noves Tecnologies de Girona, en què ha proposat el premi a l’excel·lència en el tractament
lingüístic en català. En aquesta primera edició s’ha premiat el projecte INFOFEINA
(www.infofeina.com), un servei d’informació i de cerca de feina que ofereix l’empresa de ser-
veis laborals Organigrama.
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D’altra banda, amb la finalitat de donar suport i la màxima difusió possible al programari en
català, la Direcció General de Política Lingüística continua difonent des de l’espai d’informàtica
i noves tecnologies del web Llengua catalana els productes informàtics, de telecomunicacions
i serveis web disponibles en català. En aquest espai es pot trobar informació sobre tota mena
de productes, com ara navegadors, verificadors ortogràfics, sistemes operatius i programaris
de caire empresarial per a diferents sectors. Com a novetat, l’any 2003 s’hi va incloure un
apartat dedicat al programari exclusiu per a ordinadors de butxaca i un altre de dedicat a la
telefonia.

Cal destacar, igualment, que l’any 2003 la Direcció General de Política Lingüística ha donat
suport a l’empresa Tesi per elaborar la versió catalana del programa Gandia Barbwin, d’anàlisi
d’enquestes i altres bases de dades, per considerar que era un estàndard de mercat. Igual-
ment, ha contribuït de forma activa en la difusió de la versió catalana de programes com ASG
Gestión integral, de gestió d’administracions de loteries i apostes de l’Estat, o Qualiteasy, ges-
tor per a la implantació de sistemes de qualitat.

També en aquest període de 2003 i des de la Direcció General de Política Lingüística s’ha
subvencionat la Fundació Privada Catalana per l’Orientació i Suport Tecnològic dels Cecs Manuel
Caragol per a la traducció i adaptació al català del programa Supernova, un conjunt d’aplicaci-
ons informàtiques adreçades al col·lectiu de cecs i, en general, de persones amb problemes
seriosos de visió reduïda. Aquestes aplicacions permeten l’ampliació de la pantalla, la gradació
de colors i, amb l’ajut d’un sintetitzador de veu, la lectura del text seleccionat, les barres d’eines
i els quadres de diàleg.

A més d’aquestes actuacions de difusió, impuls i suport al programari català, des de la Direcció
General de Política Lingüística s’atenen  les consultes que els usuaris hi adrecen, tant per via
telefònica com telemàtica, sobre productes informàtics en català.

5. Telefonia mòbil

La Llei 1/1998, de política lingüística, i l’Estatut del consumidor defineixen el marc d’obligacions
de les empreses i establiments comercials a Catalunya amb relació als drets lingüístics dels
ciutadans. Aquest marc legal comporta, en l’àmbit de la telefonia, les obligacions següents a
les empreses que operen a Catalunya:

• S’han d’oferir en català els contractes, les factures i la documentació relacionada amb el
contracte (articles 15.3 i 31 de la Llei de política lingüística i article 26.b de l’Estatut del
consumidor).

• Els clients han de ser atesos en la llengua en què s’expressin. Això significa que les empre-
ses han d’estar en condicions d’oferir atenció personalitzada, telefònica i telemàtica (per
mitjà dels webs) en català als clients que així s’hi expressin (articles 32.1 de la Llei de política
lingüística i 27 de  l’Estatut del consumidor).

• En els serveis contractats per la Generalitat o les corporacions locals de Catalunya, han de
ser en català, almenys, la bústia de veu, els avisos (locucions i missatges de text per veu),
els menús de terminals i els manuals d’instruccions dels terminals (article 33 de la Llei de
política lingüística).

L’any 2003 la Plataforma per la Llengua va publicar un estudi sobre la situació del català a la
telefonia mòbil (fabricants i operadores) a partir de les dades facilitades per 500 usuaris: <http:/
/www.plataforma-llengua.org/pagina.php?id=99>. En aquest estudi es posa de manifest que
els dos únics fabricants de telèfons mòbils que incorporen el català al menú d’opcions lingüís-
tiques són Siemens i Alcatel. Empreses com Nokia, Motorola o Sony Ericsson, tot i tenir un alt
volum de vendes, no inclouen la llengua catalana.

La Direcció General de Política Lingüística ha contribuït a la difusió de la versió catalana del
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programa de textos predictibles anomenat Letterwise, una aplicació de l’empresa nord-ameri-
cana amb seu a Nova York Eatoni Ergonomics, que facilita l’enviament de missatges curts
(SMS). Panasonic ha estat la primera empresa que ha incorporat aquest programa a dos mo-
dels de terminals digitals sense fils: KX-TCD455 i KX-TCD505.

D’altra banda, el TERMCAT ha editat un vocabulari amb seixanta-vuit termes catalans relacio-
nats amb el món de la telefonia mòbil. Les sigles angleses d’ús habitual en català també hi
tenen entrada pròpia, amb remissió a la denominació catalana desenvolupada. El vocabulari,
que inclou els equivalents en castellà i anglès, s’adreça a qualsevol usuari d’un telèfon mòbil i
ha estat elaborat amb l’assessorament de tècnics de la Universitat Politècnica de Catalunya i
de Softcatalà, i amb el patrocini del Servei de Política Lingüística del Govern d’Andorra i el Grup
Auna. Es pot descarregar gratuïtament des del web del TERMCAT.

6. La tasca de les entitats civils

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 aquesta
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 informàtics en
català, seccions específiques per a usuaris de sistemes Windows, Mac i Linux, etc.

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 mil quatre-cents termes), una guia de
comprovació de programes, una anàlisi de localització i una descripció del procés de localitza-
ció 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.

El mes de juny Softcatalà ha organitzat, juntament amb la Universitat Oberta de Catalunya i
l’Institut Joan Lluís Vives, les I Jornades sobre el Català a les Noves Tecnologies, amb l’objectiu
de proporcionar als usuaris finals de les noves tecnologies una visió àmplia de la situació de la
llengua catalana. En les Jornades s’han debatut diverses qüestions com la presència del català
a Internet, la localització de programari i tecnologies de la llengua.

La Vida en Català també és una entitat sense finalitat de lucre que es dedica a contactar amb
les empreses perquè estudiïn el mercat de productes informàtics en català, i en vegin les
possibilitats. En el cas dels programes informàtics fan la traducció d’algunes versions consecu-
tives perquè se’n pugui avaluar la incidència en la societat catalana. Un cop l’empresa s’ha
implantat en el mercat català, s’encarreguen de posar-la en contacte amb professionals de la
traducció.

PalmCat.org és un diari interactiu (weblog) en català dedicat exclusivament als ordinadors de
butxaca, del qual es poden baixar diversos programes en català per a la plataforma Palm,
procedents del programari lliure.

7. Els mitjans de comunicació electrònics

VilaWeb continua un any més sent el mitjà de comunicació en català més visitat a Internet.
L’Oficina de Justificació de la Difusió (OJD) confirma el lideratge digital de VilaWeb (http://
www.vilaweb.com), amb poc més d’un milió de visites mensuals i una xifra pròxima a quatre
milions cent mil pàgines mensuals visitades. D’altra banda, l’Associació per a la Investigació de
Mitjans de Comunicació situa VilaWeb com el quart diari electrònic més visitat de tot l’Estat
espanyol.
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Segons la certificació d’Alexa, VilaWeb es troba en la posició 9170 dels webs més visitats del
món; e-notícies (http://www.e-noticies.com) en la posició 15413 i LaMalla.net (http://
www.lamalla.net) en la 34155.

El Racó Català va publicar el desembre de 2003 el rànquing dels mitjans d’informació catalans
més visitats a Internet, d’acord amb la informació proporcionada per Alexa. En la llista següent
es detallen els mitjans més visitats, precedits del lloc que ocupen en el rànquing:

Taula 91. Mitjans de comunicació en català més visitats
Lloc que ocupen en el rànquing mundial d’Alexa. 2003

1.822 El Periódico
9.550 VilaWeb

11.330 Avui
16.489 E-notícies
42.579 Diari de Tarragona
43.481 La Malla
47.678 3XL
48.641 Telenotícies           
75.873 Softcatalà
98.779 Racó Català
99.874 Diari d’Andorra

134.617 Diari de Barcelona
140.278 Tribuna Catalana 
143.711 Diari de Girona
202.374 El 9 Nou
234.054 Ciberdiari
258.311 Catalunya Ràdio
265.854 Osona.com
319.846 Regió 7
324.878 Catalunya Informació
330,075  Llibertat
355.416 Diari Segre
484.529 Notícies.net              
506.805 Estelnet
598.407  Alresoft
691.611  Puntbarra
947.632 Eines!

1.596.779 El Sud
2.568.330 L’Ateneu
2.852.811 El Punt                    
3.499.728 Dòssier Econòmic
3.617.550 Món Empresarial

El diari electrònic en català e-notícies (http://www.e-noticies.com) també s’ha consolidat com
un mitjà de comunicació important 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 de comunicació locals de Catalunya. LaMalla.net forma part
d’un pla global de la Diputació de Barcelona per impulsar i fomentar l’ús de les noves tecnolo-
gies entre els ciutadans 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
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esdeveniments de gran magnitud que ocorren a Espanya, a Europa o al món; produir contin-
guts 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.

Ha aparegut la versió catalana de Le
monde diplomatique  (http://
www.mondiplomatic.com). D’altra ban-
da, Focus on Europe és la primera pu-
blicació electrònica de la Unió Europea
en català, llengua no oficial a Europa;
això es va aconseguir gràcies a l’acti-
visme lingüístic de la societat civil, que
va demanar la subscripció massiva a
aquesta revista (http://www4.europarl.
eu.int/press/main/mailing_reg.cfm) mit-
jançant missatges electrònics.

Finalment, cal destacar la proliferació
durant el 2003 de diaris interactius en
català (weblogs), que són webs en què els internautes poden trobar informacions i notícies
diverses, generalment aportades per altres internautes, i enviar-hi comentaris, observacions i
notícies. Aquests poden ser col·lectius, com Puntbarra (http://www.puntbarra.com), o perso-
nals, en què l’autor publica periòdicament opinions i comentaris personals sobre qüestions
diverses, i en què els lectors poden expressar comentaris sobre els temes tractats.

8. La terminologia específica del sector

El desenvolupament constant de les tecnologies de la informació i la comunicació ha generat
una producció creixent de productes informàtics i aplicacions de programari que s’incorporen
constantment en tots els àmbits de la vida quotidiana. 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, disposa dels recursos lèxics
i té la capacitat d’adaptació a les noves necessitats de la comunicació que permeten evitar
manlleus innecessaris, i en aquest sentit és bàsica la tasca que porta a cap el TERMCAT,
Centre de Terminologia, un consorci integrat per la Generalitat de Catalunya, l’Institut d’Estudis
Catalans i el Consorci per a la Normalització Lingüística.

Durant l’any 2003 el TERMCAT ha col·laborat estretament amb les institucions, les empreses i
els organismes que treballen en la localització de productes informàtics en llengua catalana
oferint-los assessorament especialitzat. En concret, en el marc de l’acord establert entre Microsoft
i la Generalitat de Catalunya, ha assessorat l’empresa responsable de la localització en català
del paquet ofimàtic Office 2003. En aquesta mateixa línia, el TERMCAT també ha assessorat
l’empresa SAP en la traducció del programari que subministra a la Generalitat de Catalunya, i
ha prestat el seu assessorament per a la versió catalana del curs d’aprenentatge virtual de
l’anglès Englishtown. També s’ha assessorat l’associació Softcatalà per a l’elaboració del Dic-
cionari d’informàtica, que preveu de recollir 1.500 termes, amb categoria gramatical, equivalèn-
cia en anglès i una definició terminològica.

El Centre de Terminologia ha col·laborat en la preparació del Catalan Policheck Report, un
document que conté una llista de termes i paraules angleses i catalanes geopolíticament con-
notades que poden aparèixer en els programes informàtics i que es fa servir en el procés de
localització de productes de Microsoft. Així mateix ha participat en la versió catalana de l’iCAD.T,
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un programa de disseny assistit per ordinador en 2D i 3D basat en la plataforma IntelliCAD, que
ha desenvolupat el Servei d’Aplicacions Informàtiques del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya.

El Consell Supervisor del TERMCAT, òrgan encarregat de la normalització de la terminologia
catalana, ha normalitzat 27 termes del sector de les noves tecnologies i Internet, que correspo-
nen al 7 % 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
465 termes normalitzats d’aquest sector.

El TERMCAT ha publicat durant aquest any la segona edició revisada, corregida i ampliada del
diccionari terminològic Societat de la informació. Noves tecnologies i Internet, que inclou els
termes en català, castellà, francès i anglès, amb definició. El diccionari, que ha comptat amb el
suport dels departaments de Treball, Indústria, Comerç i Turisme, i d’Universitats, Recerca i
Societat de la Informació, conté 2.071 termes, dels quals 330 són noves incorporacions i prop
de 150 són neologismes normalitzats.

Paral·lelament, i en el marc de la xarxa panllatina de terminologia Realiter, el TERMCAT ha
ofert la versió catalana del Lèxic panllatí del comerç electrònic, publicat per Internet i coordinat
per l’Oficina de la Traducció del Govern del Canadà. El lèxic conté 300 termes i es presenta en
català, castellà, francès, anglès, italià, portuguès, romanès i anglès.

En col·laboració amb la Universitat Politècnica de Catalunya i Softcatalà, i amb el suport del
Govern d’Andorra i del Grup Auna, també ha estat preparant un tríptic de telefonia mòbil que
aplega una cinquantena de termes catalans d’ús general en aquesta àrea amb els equivalents
corresponents en castellà, francès i anglès. L’edició del tríptic es preveu per al primer trimestre
de l’any 2004.



XIII. La normalització i la difusió de la terminologia

159

XIII. 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 lingüística,
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). Des de 1994 el TERMCAT
és un consorci integrat per la Generalitat de Catalunya, 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 especifiquen que la finalitat del Centre és la coordinació general de
les activitats terminològiques relatives a la llengua catalana, la promoció i l’elaboració de recursos
terminològics garantint-ne la disponibilitat i la col·laboració en la promoció i el desenvolupament
de productes d’enginyeria lingüística en què la terminologia té una especial incidència. A més,
té encomanada la fixació i normalització dels neologismes terminològics catalans i la prestació
del suport necessari a l’Administració en matèria de terminologia.

La Generalitat, a través del Departament de Cultura, garanteix el finançament del consorci
TERMCAT i, d’acord amb les consignacions pressupostàries previstes amb aquesta finalitat, hi
va fer l’any 2003 una aportació d’1.265.000 d’euros.

Durant l’any 2003, en virtut de la tasca que té encomanada com a centre de referència en
matèria terminològica en llengua catalana, el TERMCAT ha continuat vetllant per la coordinació
de les activitats terminològiques en aquesta llengua, organitzant la normalització dels neologismes
catalans i desenvolupant els criteris de referència i els recursos en matèria terminològica que
necessita la societat, a fi de contribuir a la difusió i la implantació de la terminologia científica i
tècnica en els diferents llenguatges d’especialitat.

Un dels efectes de la introducció global de les tecnologies de la informació i la comunicació en la
nostra societat ha estat l’emergència del multilingüisme en l’escenari comunicatiu internacional,
la gestió del qual requereix sistemes de traducció ràpids i eficaços, i repertoris lingüístics actualit-
zats. El paper de la informació en altres llengües com a clau d’accés a la pròpia ha esdevingut,
doncs, fonamental, i ha estat un dels motius bàsics per a la implantació durant aquest any 2003
d’una nova eina de gestió de la terminologia que permet i potencia el treball plurilingüe.

Per donar un millor servei i satisfer més adequadament les necessitats de la societat a què el
TERMCAT adreça la seva activitat, al llarg de l’any aquest organisme ha treballat en dues
línies: d’una banda, implicar els usuaris o destinataris finals (especialistes, professors
universitaris, mediadors lingüístics) en els diversos processos de treball del Centre i, d’una
altra, fer una difusió àmplia però orientada dels productes que ofereix el TERMCAT, potenciant
alhora les relacions de cooperació i col·laboració amb institucions i organismes catalans, de
l’Estat espanyol i internacionals.

En aquesta línia, i per tal de millorar la qualitat amb què s’atenen les consultes adreçades al
Centre, els serveis d’assessorament del TERMCAT han continuat prioritzant determinats usuaris
segons les seves necessitats i la seva procedència, i fomentant, com a primer recurs, la consulta
al Cercaterm, el servei de consultes multilingüe a Internet, la qual cosa ha facilitat una gestió
més sistemàtica de les peticions rebudes, l’optimització dels temps de resposta i la millora
qualitativa de les solucions proposades.

2. La normalització dels neologismes catalans i la seva difusió

2.1. La normalització
El TERMCAT té encomanada la normalització dels neologismes terminològics en llengua
catalana, és a dir, la fixació de les formes catalanes més adequades per a referir-se als nous
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conceptes que sorgeixen en els àmbits científics i tècnics. La normalització es duu a terme per
mitjà del Consell Supervisor, l’òrgan que s’ocupa del vessant formal de la terminologia, amb la
participació de membres de l’Institut d’Estudis Catalans i del TERMCAT. També hi participen de
manera permanent dos membres assessors vinculats a les àrees científiques i tècniques, i
compta amb l’assessorament d’especialistes dels diferents àmbits del coneixement per als
aspectes conceptuals i sociolingüístics dels termes.

L’any 2003 el Consell Supervisor ha dut a terme amb periodicitat quinzenal un total de vint
sessions en què ha estudiat prop de quatre-cents Dossiers terminològics. S’han aprovat 364
termes catalans corresponents a neologismes de les àrees de noves tecnologies, informàtica i
Internet, esports, indústria, alimentació, biologia i zoologia, ciències de la salut, administració i
empresa, i construcció, entre d’altres.

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

• De l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació, termes com enregistrador de
DVD, SQL, PDA, consulta traspassada, etc.

• De l’àmbit de les ciències de la vida (botànica, zoologia, biologia, etc.), termes com salt
cromosòmic, nom binomial, ostra de Virgínia, garota de fons atlàntica, rajada ocel·lada, etc.

• De l’àmbit de l’alimentació i la gastronomia, un nombrós conjunt de termes propis de cultures
del nord d’Àfrica, d’Àsia i del Japó, com ara falàfel, xauarma, hummus, búrgul, fatuix, kebe,
mutàbal, banya de gasela, pa de pita, kombu, tempura, wakame, etc.

• De l’àmbit de les ciències de la salut, s’ha aprovat un terme com pneumònia per coronavirus
o síndrome respiratòria aguda greu (popularitzat amb la sigla anglesa SARS), i s’han donat
indicacions per evitar l’extensió de formes com sever i severitat en lloc de les tradicionals
greu i gravetat.

• De l’àmbit de l’esport s’han tractat força termes corresponents a noves disciplines esporti-
ves, com ara surf d’estel, equitació western, cursa d’alta muntanya, etc., i un nombrós grup
de manlleus de l’anglès propis de l’àmbit del golf, com ara birdie, green, cop d’aproximació,
efecte de rodolament, dropatge, carrer, etc.

Precisament per tractar aquests termes del golf, aquest any el TERMCAT ha organitzat una
sessió de normalització en què s’han tractat, després de l’estudi de normalització de cada cas,
cent quaranta casos. La sessió ha comptat amb la participació d’especialistes diversos provinents
de les federacions esportives corresponents, de l’arbitratge, de clubs esportius i dels mitjans de
comunicació especialitzats.

Per a la normalització conceptual de tots aquests termes, i també per a l’elaboració dels projectes
de terminologia en què participa, el TERMCAT ha consultat dos-cents vuitanta assessors
especialistes adscrits a organismes diversos representatius dels diferents sectors socials, com
ara les universitats, l’administració pública, les associacions i federacions, les empreses, etc.

2.2. La difusió
Per difondre els neologismes que va normalitzant, el TERMCAT actualitza periòdicament la
Neoloteca, el diccionari en línia de termes normalitzats disponible des del seu web, que en
acabar l’any donava accés en línia a 5.891 termes que han estat normalitzats des de 1986. A
més, aquests neologismes es donen a conèixer per mitjà de les resolucions que es fan públiques
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya cada quadrimestre (els de l’any 2003, en els
números 3846, de 19 de març, 3970, de 18 de setembre, i 4062, de 3 de febrer de 2004) perquè
els departaments de la Generalitat i els organismes que en depenen els emprin en la seva
documentació tècnica i administrativa, tal com estableix el Decret 162/2002, de 28 de maig, de
regulació de les llengües oficials per part de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
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2.3. L’Antena de Terminologia
L’any 2001 el TERMCAT va constituir l’Antena de Terminologia, amb representants dels principals
mitjans de comunicació escrits i orals en llengua catalana, amb la finalitat d’establir un sistema
àgil d’intercomunicació per identificar les necessitats reals de creació de nova terminologia, per
intercanviar informació sobre la viabilitat dels neologismes en l’àmbit comunicatiu i per facilitar-
ne la difusió i la implantació social. Durant l’any 2003 ha continuat coordinant el projecte, ha
realitzat trameses d’informació específica d’actualitat atenent les necessitats terminològiques
d’aquests mitjans i s’hi han incorporat 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 3 de Vuit, El 9
Nou, El Periódico de Catalunya, El Punt, Grup Estrader Nadal, Grup Flaix (Flaix FM, Ràdio
Flaixbac, Flaix TV), Grup Llengua i Mèdia de la Universitat Autònoma de Barcelona, Observatori
de Neologia de l’Institut Pompeu Fabra, Ona Catalana, Ona Música, 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 termi-
nologia científica i tècnica, el TERMCAT elabora recursos
terminològics de naturalesa diversa (diccionaris, lèxics i
materials de divulgació, etc.) i ofereix assessorament
terminològic a institucions i empreses per a l’elaboració i
l’edició de documentació especialitzada en llengua catala-
na, la localització de productes informàtics, la traducció de
manuals, normatives, etc.

L’any 2003 el TERMCAT ha intervingut en més de quaran-
ta projectes terminològics multilingües, fonamentalment
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 tingut la col·-
laboració i el suport de diversos departaments de la Gene-
ralitat, com són els d’Universitats, Recerca i Societat de la
Informació, de Treball, Indústria, Comerç i Turisme, de
Sanitat i Seguretat Social, de Medi Ambient i de Benestar i
Família. Des del TERMCAT s’han editat el Diccionari de
geografia física, la segona edició del diccionari terminològic
Societat de la informació. Noves tecnologies i Internet, la Terminologia de fires i congressos, els
tríptics d’Internet, de Fires i de Congressos, tots en versió impresa; i la Terminologia de la
natació, les versions de demostració del Diccionari de geografia física i del diccionari Societat
de la informació. Noves tecnologies i Internet, i els Termes nadalencs, en versió en línia.

3.2. L’assessorament terminològic
A més de la publicació de diccionaris especialitzats, s’han elaborat i assessorat altres projectes
terminològics temàtics i materials de divulgació amb l’objectiu d’afavorir la implantació de la
terminologia. En són exemples el tríptic i el cartell d’El Castell, editat pel Centre de Normalització
Lingüística de Lleida, el tríptic d’Internet en langues de France, coordinat per la Société Française
de Terminologie, els punts de llibre de la Terminologia dels serveis socials, publicats pel
Departament de Benestar i Família o el diccionari de divulgació sobre la terminologia del medi
ambient Paraules de l’Agenda 21.

Com en anys anteriors, el TERMCAT ha assessorat també organitzacions sectorials, empreses
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i mitjans de comunicació per a la redacció i la traducció al català de normatives tècniques. En el
marc de l’acord establert entre Microsoft i la Generalitat de Catalunya, el Centre ha assessorat
l’empresa encarregada de la localització en català del paquet ofimàtic Office 11, del qual s’han
traduït i adaptat els components Outlook, PowerPoint, Word, Excel, OSS i el programa
d’instal·lació. En aquesta mateixa línia, el TERMCAT ha participat en la revisió de la versió
catalana de l’iCAD-T, un programa de disseny assistit per ordinador que ha desenvolupat el
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. També ha prestat assessorament, a més d’altres empreses
de formació i de traducció, a l’associació Softcatalà, pel que fa a la traducció i l’adaptació de
programes informàtics al català. Destaquen també 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. Al llarg de l’any ha continuat resolent, 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 i de Publicacions de la Generalitat.

El servei de consultes del TERMCAT ha atès de manera gratuïta, per telèfon, per fax o per
correu electrònic, 9.651 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 16 % dels del Consorci per a la Normalització Lingüística i
el 25 % d’altres professionals, sobretot dedicats a la traducció), mentre que el 31 % corresponen
a empreses i particulars i la resta a les administracions i a universitats i altres centres docents.
Pel que fa a la procedència temàtica, destaquen les consultes ateses sobre terminologia relativa
a les ciències de la vida (16 %), les ciències humanes i socials (16 %), la indústria i la construcció
(15 %), l’alimentació (14 %) i les noves tecnologies i la informàtica (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 8.240 usuaris registrats, ha augmentat en
2.665 el nombre de nous usuaris, i també han augmentat considerablement els accessos lliures
per a la solució directa dels dubtes dels usuaris, tal com indica el nombre de més de setze
milions de visites que ha tingut durant l’any 2003 el web del TERMCAT.

3.3. Les actuacions de difusió
Aquest any, a més de mantenir els habituals circuits de difusió dels termes (diccionaris, Servei
de Consultes, Cercaterm i Neoloteca, publicació al DOGC, articles en publicacions
especialitzades...) i de continuar organitzant els actes de presentació pública dels diccionaris
editats, el TERMCAT ha emprès diverses iniciatives de dinamització en l’àmbit de la difusió
d’informació d’interès terminològic, amb la voluntat d’oferir recursos terminològics útils per als
diversos col·lectius especialitzats i aprofitar el potencial que ofereixen les tecnologies de la
informació.

Així, s’ha iniciat una línia d’actuacions de difusió a través del web (http://www.termcat.net) amb
la finalitat de posar a disposició dels usuaris la terminologia d’actualitat atenent les necessitats
terminològiques i els esdeveniments socials. Tenint en compte que el web del TERMCAT ha
tingut 16.525.660 accessos aquest any, un milió més de visites que durant l’any 2002, s’ha
considerat que calia potenciar aquesta via de comunicació. A partir del mes d’abril, doncs, s’ha
ofert una nova interfície del lloc web, adequant les diferents pàgines a una imatge més amigable
que té per objectiu facilitar als usuaris l’accés a la informació. Aquesta renovació s’ha fet coincidir
amb el canvi de domini de l’adreça d’Internet. Les informacions d’actualitat que s’ofereixen en
el web s’han reorganitzat en nous apartats i també s’ha creat un apartat, Última hora,
d’actualització setmanal, que presenta comentaris de termes d’actualitat que han estat objecte
d’estudi del TERMCAT. Seguint en aquesta línia d’actuacions, s’han fet coincidir actuacions de
difusió específica amb alguns esdeveniments d’importància social. Per exemple, amb motiu
del Campionat del Món de Natació celebrat a Barcelona s’ha penjat en el web la Terminologia
de la natació en línia, que ha permès la consulta dels termes dels àmbits de la natació, el
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waterpolo, els salts i la natació sincronitzada amb equivalents castellans, francesos i anglesos;
i, amb motiu de la proximitat de les festes de Nadal, s’ha penjat en el web un recull dels principals
termes relacionats amb aquestes festes, agrupats temàticament i amb les equivalències en
castellà. També en aquest sentit, i a través d’una interfície de consulta paral·lela a la Terminologia
de la natació, s’han difós en el web les versions de demostració del Diccionari de geografia
física i del diccionari terminològic Societat de la informació. Noves tecnologies i Internet, coincidint
amb la presentació pública dels diccionaris, amb la intenció d’augmentar l’interès dels possibles
usuaris d’aquestes publicacions.

El TERMCAT ha preparat informació per a la difusió de la terminologia especialitzada per mitjà
dels Flaixos d’actualitat de la Xarxa Tècnica de Política Lingüística i de diverses publicacions
periòdiques institucionals, tant de la Generalitat com d’altres organitzacions, com és el cas del
Servei d’Informació Col·legial del Col·legi de Metges de Barcelona, del Què cal saber? de l’Institut
d’Estudis Catalans o del Teraflop del Centre de Supercomputació de Catalunya. Durant l’any
des del TERMCAT s’ha intervingut en quatre programes de radiodifusió, on s’han presentat i
difós diferents actuacions i publicacions del Centre.

4. Les relacions de cooperació

El TERMCAT, com a organisme de coordinació terminològica, manté relacions de cooperació i
col·laboració en l’àmbit nacional i internacional amb institucions i organismes que es dediquen
a la terminologia i a activitats relacionades, en llengua catalana i en altres llengües. L’any 2003,
en el marc de les activitats de cooperació internacional en matèria terminològica, ha intervingut
en diverses actuacions de formació a Europa, responent a les peticions de col·laboració dels
diferents organismes que treballen en el desenvolupament de les llengües menys difoses,
aportant l’experiència de treball que actualment el consolida com a referent terminològic per a
aquestes llengües.

Aquest any el TERMCAT ha intensificat la relació que manté amb els organismes de competència
lingüística i terminològica del Quebec i del Canadà. Durant el primer trimestre de l’any ha acollit,
en una estada de treball, la cap dels Serveis Multilingües de la base de dades terminològiques
TERMIUM del Bureau de la Traduction del Govern del Canadà. El mes de juny ha participat en
el Colloque International sur les Pratiques Linguistiques dans les Entreprises à Vocation
Internationale, celebrat al Canadà i organitzat pel Secrétariat à la Politique Linguistique del
Govern del Quebec, la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya i
la Délégation Générale à la Langue Française et aux Langues de France, presentant una
comunicació sobre la implantació de la terminologia.

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)
• Centre Internacional d’Informació Terminològica (Infoterm)
• 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)

En el marc del projecte Linmiter —projecte que té per objectiu afavorir el desenvolupament
lexicogràfic i terminològic de les llengües llatines menys difoses—, el TERMCAT ha impartit un
seminari de formació en terminologia a la Universitat de Còrsega Pascal Paoli. I, en la mateixa
línia de formació en terminologia per a altres llengües europees, també ha impartit un curs de
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formació a Sardenya amb motiu de la constitució de l’Ufitziu de sa Limba Sarda. Aquests cur-
sos han tingut per objectiu la formació metodològica per a l’elaboració de terminologies a partir
de l’experiència de treball del TERMCAT. També s’han impartit altres cursos de formació,
especialment relacionats amb l’àmbit de les noves tecnologies i les diferents eines i recursos
terminològics, organitzats per organismes com el Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en
Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya, el Centre de Formació i Innovació en Recerca
Educativa d’Alcoi, la Direcció General de Política Lingüística, l’Associació de Mestres Rosa
Sensat o el Departament de Filologia Catalana de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Com altres anys, el TERMCAT ha continuat acollint en pràctiques alumnes de diferents univer-
sitats. Aquest any s’ha concretat amb estudiants de la Universitat de Cluny-ESEIT, de la Univer-
sitat de les Illes Balears i de la Universitat Autònoma de Barcelona, i ha impartit sessions de
presentació a alumnes de les universitats de Perpinyà, Montpeller, Berlín, Jaume I, de Castelló,
i Pompeu Fabra, de Barcelona.

El TERMCAT ha estat convidat pel Termigal, el centre de terminologia gallec, a participar en el
I Simposio Galego de Terminoloxía a Santiago de Compostel·la el mes de novembre per aportar-
hi propostes d’organització per a la terminologia gallega a partir de la seva pròpia experiència i
per participar en una taula rodona sobre l’organització de la terminologia a Espanya. També ha
participat en altres jornades especialitzades com és el cas de les I Jornades sobre el Català a
les Noves Tecnologies, el IV Simposi Internacional d’Estiu de Terminologia, la I Jornada
d’Estratègies de Multilingüisme a l’Empresa o la 1st International Conference on Internet and
Language, entre altres.

Finalment, el TERMCAT ha establert col·laboracions concretes amb els diferents governs,
institucions i universitats dels territoris de parla catalana, com en el cas del Govern d’Andorra,
amb qui s’ha establert un conveni per a l’elaboració i l’edició de diferents productes terminològics.
També, arran de la preparació de la Terminologia notarial, s’han establert acords de col·laboració
amb els col·legis de notaris de Catalunya i de les Illes Balears.
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XIV. EL MÓN SOCIOECONÒMIC

1. El marc normatiu

1.1.El capítol cinquè de la Llei 1/1998 i l’Estatut del consumidor de 1993
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
comunicatives 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
protagonistes 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, Transports
de Barcelona, Ferrocarrils de la Generalitat o ADIGSA) i les seves empreses concessionàries
(les titulars de ports esportius o estacions d’esquí, d’autopistes i vies de peatge, de seguretat,
d’equipaments culturals o de neteja de vies públiques, entre d’altres) quan gestionen o exploten
el servei concedit han d’emprar el català en les actuacions i en la documentació internes, en
la retolació i també en les comunicacions i notificacions, incloent-hi les factures adreçades a
persones residents en l’àmbit lingüístic català (article 30).

• La publicitat institucional del Govern de la Generalitat, 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),
subministraments (aigua, gas, electricitat) o comunicacions (telefonia, correus), han d’emprar
almenys el català en la retolació i la megafonia, així com en les comunicacions i notificacions
escrites, incloent-hi les factures, que adrecen a persones residents a Catalunya, sens perjudici
del dret d’aquestes a rebre-les en castellà si ho demanen (article 31), i amb el benentès que,
si es tracta de serveis que presta directament l’Estat, com és el cas de RENFE, Correus i
Telègrafs i AENA, entre d’altres, és aquest que ha de preveure les mesures 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 han d’estar en condicions de poder atendre els
consumidors i consumidores quan s’expressin en qualsevol de les llengües oficials a Catalunya
i han de tenir almenys en català la senyalització i els cartells d’informació general (article 32).

• La documentació. Els contractes d’adhesió, amb clàusules tipus o condicions generals, com
els de les companyies financeres, d’assegurances, de subministraments d’aigua, gas,
electricitato telefonia i d’altres de semblants, han d’estar a disposició immediata dels clients
en català ien castellà, en exemplars separats. Qualsevol part interessada té dret a rebre en
català la documentació relacionada amb algun dels contractes esmentats, com, per exemple,
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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,
mercantils, publicitàries, culturals, associatives, esportives, lúdiques i de qualsevol altra mena
(article 37.1).

1.2. El règim de disciplina i de sancions
La Llei de política lingüística va establir un règim indirecte de sancions per al cas d’incompliment
d’algunes de les obligacions.

Així, l’incompliment dels articles 15, 30, 31 i 32.3 imputable a les empreses i les entitats
concernides es considera una negativa injustificada a satisfer les demandes de les persones
usuàries i consumidores a la qual s’ha d’aplicar el règim sancionador que estableix la Llei 1/
1990, de 8 de gener, sobre la disciplina del mercat i de defensa dels consumidors i dels usuaris,
i en concret el seu article 4.f.

Pel que fa a l’incompliment de l’article 34.2, és directament sancionable a l’empara de la Llei 1/
1990, de 8 de gener, perquè l’incompliment de les disposicions que regulen l’etiquetatge de
productes és una falta administrativa tipificada directament a l’article 5.d de la Llei esmentada.

En ambdós casos l’incompliment d’aquests articles té la consideració de falta lleu, llevat que
s’apreciï una situació clara de predomini en el mercat per part de l’empresa infractora, que la
negativa a usar el català sigui reiterada, que hi hagi reincidència en el període de sis mesos o
que es tracti d’infraccions del mateix tipus generalitzades en un sector determinat.

Les multes per infracció lleu poden ser de fins a 3.000 euros. Les multes per falta greu, d’entre
3.000 i 30.000 euros. 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.

2. El català en els sectors econòmics prioritaris

2.1. Una política de concertació
Des del moment de l’entrada en vigor de la Llei 1/1998, de 7 de gener, el Govern de la Generalitat
ha manifestat la seva voluntat de fer-ne una aplicació dialogada amb els agents econòmics i
socials i iniciar-la pels sectors que tenen més repercussió en la ciutadania i amb els 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.
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2.2. El programa “En català, tu hi guanyes”
“En català, tu hi guanyes” és un programa de la Generalitat de Catalunya dut a terme pels
departaments de Cultura i de Treball, Indústria, Comerç i Turisme, conjuntament amb les
principals organitzacions empresarials i sindicals catalanes, adreçat als establiments oberts al
públic per al foment de l’ús del català en els comerços, bars i restaurants.

Té per objectiu implicar els empresaris i els treballadors en l’augment de l’ús del català en
l’atenció al públic, com a signe de qualitat de servei. S’adreça especialment als sectors del
comerç i la restauració perquè són els que tenen un nombre més alt de persones immigrades
fent tasques d’atenció al públic.

S’ha posat en marxa el 3 de juny amb la signatura d’un acord de col·laboració entre la Generalitat
i les entitats esmentades. El president de la Generalitat, Jordi Pujol, ha presidit l’acte de signatura,
que han subscrit:

• Per part de la Generalitat, el conseller de Cultura i el de Treball, Indústria, Comerç i Turisme.

• Per part de les entitats: Esteve Canteria, president de l’Agrupament de Botiguers i Comerciants
de Catalunya (ABC); Roberto Guirado, delegat a Catalunya de l’Associació Nacional de Grans
Establiments de Distribució (ANGED); Joan Coscubiela, secretari general de la Comissió
Obrera Nacional de Catalunya (CONC); Pere Llorens, president de la Confederació de Comerç
de Catalunya (CCC); Joan Molas, president de la Confederació Empresarial d’Hostaleria i
Restauració de Catalunya; Jaume Rodríguez, president del Consell d’Empreses Distribuïdores
d’Alimentació de Catalunya (CEDAC); Antoni Hostench, tresorer del Consell General de
Cambres de Comerç de Catalunya; Gaietà Farràs, president de la Federació de Restauració
de Catalunya (FERECA); Joan Pujol, secretari general de Foment del Treball Nacional; Josep
González, president de Pimec-Sefes; Alejandro Goñi, president de Pimec-Sefes Comerç, i
Josep Maria Álvarez, secretari general de la Unió General de Treballadors de Catalunya
(UGT).

Segons aquest acord, les entitats signants promouran que les empreses del sector del comerç
i la restauració col·laborin en el programa i en facin partícips el personal i la clientela. Així
mateix, les organitzacions signants es comprometen a afavorir l’aprenentatge de la llengua
catalana en el marc de la formació continuada dins les empreses. La Generalitat distribueix
gratuïtament entre les empreses del sector materials informatius i didàctics de suport per a
l’aprenentatge i l’ús de la llengua.

A partir de la signatura de l’acord per posar en marxa el programa “En català, tu hi guanyes”, se
n’han fet diverses presentacions territorials i sectorials, s’han tramès quantitats importants de
materials als establiments comercials i de restauració, s’han establert acords específics amb
les organitzacions empresarials que van signar l’acord i s’han mantingut reunions amb grans i
mitjanes empreses del sector per personalitzar-hi l’aplicació del programa d’acord amb
l’estructura i la cultura organitzativa de cada empresa.

2.2.1. Presentacions públiques del programa
Entre els mesos de juny i novembre de 2003 s’han fet les presentacions públiques següents:
• Tres presentacions territorials (Girona, Lleida, Tarragona)
• Una presentació al Consell de Treball, Econòmic i Social
• Tres presentacions a les entitats signatàries: Pimec-Sefes, Confederació de Comerç de

Catalunya, Federació de Restauració de Catalunya

Diverses presentacions a entitats territorials, com, per exemple:
• Terrassa (a càrrec del Centre de Normalització Lingüística, CNL): Gremi de Restauració,

CECOT, Gremi d’Instal·ladors, Federació d’Associacions de Comerciants, Àrea municipal de
Comerç i Mercats

• Sitges (DGPL i CNL): Gremi d’Hostaleria
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• Blanes (CNL): presidents d’associacions de comerç i hostaleria; empresaris membres d’aques-
tes associacions

• Vilanova i la Geltrú (DGPL i CNL): Delegació al Garraf de la Cambra de Comerç
• L’Hospitalet de Llobregat (CNL): Àrea municipal de Promoció Econòmica

2.2.2. Els materials del programa
La Direcció General de Política Lingüística (DGPL) ha elaborat materials didàctics en el marc
de la campanya “En català, tu hi guanyes” destinats als empresaris i empresàries i als treballadors
i treballadores.

Els materials destinats al sector empresarial consisteixen en un document explicatiu del pro-
grama, titulat Obre les portes al català, que pretén sensibilitzar els empresaris en relació amb
l’ús del català en l’atenció al públic. Igualment, destinat als empresaris i empresàries, s’ha
editat un document explicatiu del marc regulador de l’atenció al públic d’acord amb la Llei de
política lingüística, titulat La llei del català de portes enfora i de portes endins, que s’ha distribuït
també en el marc del programa “En català, tu hi guanyes”.

Per als treballadors i treballadores s’han editat i distribuït els següents materials didàctics:
El català t’obrirà moltes portes, un document que conté informació sobre la llengua catalana,
els avantatges d’aprendre-la i els recursos per fer-ho. Aquest manual s’ha editat en català,
castellà i anglès.

Viure a Catalunya. Vocabulari en imatges. Es tracta d’un vocabulari bàsic en imatges que s’adreça
a les persones que acaben d’arribar a Catalunya i no coneixen la llengua catalana. Té dues
parts: una primera part de vocabulari en imatges, que conté més d’un miler de paraules
associades a una il·lustració i agrupades per temes, i una segona part integrada per una guia
de conversa molt breu.

Viure a Catalunya. Comencem a parlar. Guia per a les primeres converses en català, que comple-
menta el manual anterior en imatges i que incorpora un CD amb les converses enregistrades. Pot
ser consultat en línia, a l’adreça <http://cultura.gencat.net/llengcat/tuhiguanyes/treb.htm>.

Targeta de butxaca. Conté un recull de frases per donar una bona atenció als clients, i incorpora
també una guia dels nombres en català.

Aquest material s’ha complementat amb adhesius per posar a les àrees d’atenció al públic de
l’establiment comercial i a les àrees reservades per al personal, amb el lema del programa “En
català, tu hi guanyes”.

2.2.3.Trameses de material fetes a empreses
El Departament de Treball ha fet trameses d’ofici a les empreses de cinc o més treballadors
que han contractat treballadors estrangers per a tasques que impliquen atenció al públic durant
els mesos de gener i maig de 2003. D’altra banda, la Direcció General de Política Lingüística i
el Consorci per a la Normalització Lingüística han facilitat material a sol·licitud de les empreses
interessades, o bé a partir de les presentacions que s’han fet del programa.

Des de la Direcció General de Política Lingüística s’han distribuït 1.900 carpetes adreçades als
empresaris, 4.231 carpetes adreçades als treballadors i 24.425 adhesius de botiga.

El Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme ha repartit al llarg de l’any 2003 6.000
carpetes d’empresaris i 10.300 carpetes de treballadors.

2.2.4.Valoració global de la resposta de les empreses
En general, les organitzacions empresarials i les empreses han acollit positivament el programa,
que respon a una necessitat percebuda majoritàriament pel sector. En el cas de les empreses,
la resposta està condicionada per:
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• Factors externs, com el percentatge de clients i proveïdors catalanoparlants. En zones
sociolingüísticament més catalanoparlants la motivació és més clara.

• Factors interns, com la llengua habitual dels directius en les reunions, el trasllat d’instruccions
als treballadors, la documentació de l’empresa… En empreses multinacionals amb rotació
de directius és molt difícil aconseguir l’ambient intern adequat per promoure l’ús del català.

• La política de contractació de personal. Com menys atractives són les ofertes laborals, més
percentatge d’immigració hi ha entre el personal d’atenció al públic i més rotació de personal.

• L’estratègia comercial: si el públic objectiu és més aviat catalanoparlant, el català sol ser vist
com un element de qualitat.

• El percentatge que representa el mercat català en el conjunt de l’activitat de l’empresa.

Cal destacar molt positivament la resposta obtinguda de l’empresa Bon Preu, que ha organitzat
amb el suport tècnic de la Direcció General de Política Lingüística sessions de sensibilització
del seu personal, i que ha iniciat un projecte d’elaboració de materials formatius en català que
repercutiran en tot el sector.

2.2.5. Enfocament del programa dins la política de qualitat de l’empresa
En les nombroses reunions mantingudes per la Direcció General de Política Lingüística i el
Consorci per a la Normalització Lingüística amb empreses dels sectors del comerç i la
restauració, amb l’objectiu d’estendre l’aplicació del programa, s’han plantejat els aspectes
següents:

L’aportació principal dels empresaris és la valoració positiva de l’ús del català dins l’empresa i,
en conseqüència, de l’esforç dels treballadors per aprendre’l i parlar-lo. Dins l’empresa, la ca-
pacitat per atendre els clients en català s’ha de veure:

• com un element necessari per oferir un servei de qualitat
• inclosa dins el codi de bones pràctiques
• que ajuda a fidelitzar els clients i a guanyar-ne de nous
• com un valor afegit que els clients apreciaran.

Aquesta valoració positiva s’ha de fer explícita de cara als treballadors. Com a mínim, s’ha de
garantir que no hi haurà conflictes amb els clients que s’expressin en català. El personal ha
d’estar informat que el català és la llengua pròpia de Catalunya i que moltes persones parlen
en català; que les persones que acaben d’arribar i no l’entenen en cap cas s’han d’ofendre
perquè els parlin en català, sinó demanar disculpes i, si cal, passar els clients a un altre
company.

Abans de plantejar-se la formació cal crear el clima adequat dins l’empresa. L’objectiu del
programa no és fer formació, no és proporcionar molts coneixements lingüístics al personal,
sinó aconseguir que es llanci a parlar en català i el vagi perfeccionant progressivament. I això
només és possible si en l’entorn comunicatiu hi ha el clima adequat. Els factors més influents
en aquest clima són:

• La llengua que es parla al carrer, al barri on és ubicat l’establiment: la dels clients i probablement
la dels veïns dels treballadors.

• La llengua que parlen els directius de l’empresa: en les reunions de treball, a l’hora de donar
instruccions al seu equip, etc. Aquest és el principal model lingüístic i factor d’influència per
a tot el personal.

Cal treballar amb cada empresa a partir de la combinació d’aquests dos factors, com a punt de
partida per fixar-se objectius.
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Convé que les empreses es plantegin la seva política lingüística dins la política d’atenció als
clients. En la major part de casos no s’ho han plantejat i diuen que es regeixen per la naturalitat.

Però aquesta naturalitat sol conduir a l’ús del castellà, per l’acomodació lingüística de tothom a
la llengua més parlada. Per això se suggereix:

• Que facin explícits alguns criteris de política comunicativa. Per exemple, que el personal
digui el primer bon dia en català i després s’adapti a la llengua del client, per donar oportunitat
als catalanoparlants a mantenir la conversa en català. O bé que, en cas que una persona no
pugui atendre en català, es disculpi, digui que l’està aprenent i ofereixi la possibilitat que
atengui el client un altre company.

• Que incloguin aquests criteris en el dossier d’acollida del personal nou, igual com els mate-
rials d’“En català, tu hi guanyes” en el cas del personal que els necessiti.

• Que enganxin els adhesius a les portes dels establiments.
• Que es plantegin de fer sessions de sensibilització per als directius i el personal.
• Que incloguin ítems lingüístics en els seus sistemes de mesura de la satisfacció dels clients.

La Direcció General de Política Lingüística i el Consorci per a la Normalització Lingüística
ofereixen a les empreses, dins el seu catàleg de serveis:

• Materials del programa per als empresaris i els treballadors, de manera gratuïta
• Assessorament per definir la seva política comunicativa i per organitzar sessions de

sensibilització per al personal
• Propostes formatives adaptades a les seves necessitats
• Tests de perfils lingüístics
• Altres propostes de dinamització, com l’adaptació del programa de voluntariat lingüístic en el

si de l’empresa
• Un recull personalitzat de recursos lingüístics disponibles a Internet
• Una proposta d’ítems lingüístics per mesurar la satisfacció dels clients dins els seus sistemes

generals d’avaluació de la qualitat del servei.

2.3. La retolació comercial
L’any 2003 s’han fet dos estudis sobre retolació d’establiments:

• Un estudi sobre la retolació als establiments comercials de Barcelona
• Un estudi sobre la retolació en sis ciutats catalanes (Badalona, Girona, Granollers, Lleida,

Sabadell i Terrassa).

S’hi afegeix un tercer estudi fet a sis poblacions del Vallès Occidental (Cerdanyola, Ripollet,
Montcada i Reixac, Barberà, Badia i Sant Cugat) a finals del 2002.

En tots tres casos la informació s’ha obtingut mitjançant l’observació sistemàtica de la retolació
de tots els establiments de les zones escollides, i el registre de la informació s’ha fet mitjançant
un full de recollida de dades.

L’univers de referència és el conjunt de rètols principals i de la retolació informativa exterior dels
establiments comercials, serveis a la comunitat, associacions i institucions de caràcter públic o
privat, de cadascun dels municipis considerats.

El nombre d’observacions (cada rètol observat) ha estat el següent:

• Barcelona, 3.609 observacions: 944 als centres comercials, 782 a les zones de nova centralitat,
940 als eixos viaris i 943 a la resta de barris.

• Badalona, 832; Girona, 946; Granollers, 739; Lleida, 926; Sabadell, 837, i Tarragona, 949.
• Vallès Occidental, 3.282 observacions: 788 a Cerdanyola, 514 a Ripollet, 385 a Montcada i

Reixac, 298 a Barberà, 206 a Badia i 1.091 a Sant Cugat.
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2.3.1. Usos lingüístics en el rètol principal
L’ús del català en el rètol principal dels comerços es pot considerar, entre altres, des d’una triple
perspectiva: l’ús exclusiu del català, la utilització de formes catalanes (que comprèn la proporció
de rètols en català, bilingües i ambivalents de forma conjunta) i l’ús de formes d’acord amb la
Llei de política lingüística (que afegeix a les formes catalanes els rètols sense contingut lingüístic).

En l’estudi de Barcelona s’ha trobat que:

• En termes generals predomina l’ús del català (37 %); les formes catalanes arriben fins al
49 % i el grau d’acord amb la llei creix fins al 68 %.

• Hi ha hagut un augment de 4 punts en l’ús del català entre 1997 i 2003, en detriment de la
segona opció més emprada, el castellà, que pateix un lleu retrocés (27 % a 22 %).
Tambédisminueix en 2 punts l’ús d’altres llengües. En considerar les formes d’acord amb la
llei1 s’ha produït un creixement del 12,6 %, tenint present que les formes catalanes no són
comparables, ja que l’any 1997 sota el concepte formes ambivalents s’incloïen les formes
sense contingut lingüístic.

En l’estudi de les sis ciutats catalanes, les que presenten un nivell més alt d’ús de la llengua
catalana són Girona (59,6 %) i Granollers (55,5 %); Tarragona és la ciutat que presenta el pitjor
percentatge (40,3 %).

En general s’ha produït un augment de l’ús del català, de les formes catalanes i de les que són
d’acord amb la llei, amb les excepcions de Sabadell i Tarragona, on el català pateix un retrocés
respecte a l’any 1999, perquè creix l’ús del castellà o bé de les formes ambivalents i sense
contingut lingüístic.

Els resultats es presenten al gràfic 21.

Gràfic 21. Presència del català en la retolació principal a diverses ciutats catalanes. 2003
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1 L’any 1997 la Llei 1/1998, de política lingüística, no era aprovada. Tenint en compte el principi de no retroactivitat de
les lleis,  la categoria “formes d’acord amb la llei” referida al 1997 cal considerar-la en aquest informe únicament
com un exercici teòric a l’efecte de la comparació numèrica que permet copsar millor l’evolució dels usos lingüístics.
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Les dades de l’estudi del Vallès Occidental, referides en aquest cas a l’any 2002, indiquen una
menor presència general del català: la mitjana global dels rètols principals que són exclusiva-
ment en català és del 43,3 %. La localitat amb un valor més elevat (56,1 %) és Sant Cugat. La
resta presenten resultats més baixos: Montcada, amb un 40,5 %, dóna uns resultats semblants
als de Tarragona. La resta presenten valors inferiors, força homogenis: Cerdanyola, 38,7 %;
Ripollet, 37,2 %, Barberà, 36,4 %. La proporció més baixa apareix a Badia, amb un 24,8 %. En
segon lloc apareix la mitjana dels que són en castellà (35,36 %). El valor més elevat és el de
Badia (59,2 %). A continuació, en ordre descendent, se situen Cerdanyola (40,1 %), Ripollet
(36,2 %), Barberà (32,3 %), Montcada (29,8 %) i Sant Cugat (14,6 %).

El gràfic següent ens aporta les dades de manera més visual, ordenades d’acord amb la proporció
de formes catalanes.

Gràfic 22. Presència del català en la retolació principal
a diverses ciutats del Vallès Occidental. 2002

En aquest gràfic no s’inclou la variable formes d’acord amb la llei ja que les categories altres
llengües i sense contingut lingüístic són agrupades. Atès, però, que la presència d’aquest tipus
de rètols és d’aproximadament un 10 %, les dades no variarien gaire.

2.3.2. Usos lingüístics en la retolació informativa exterior
La primera cosa que cal destacar és que en el moment de parlar de retolació exterior els usos
lingüístics es redueixen, de fet, a tres: català, castellà i bilingüe, ja que la presència de les
categories ambivalent i sense contingut lingüístic esdevé pràcticament nul·la. Aquest fet incidirà
en el moment de fer les agrupacions per formes catalanes i formes d’acord amb la llei, ja que,
com que no es registren casos de retolació sense contingut lingüístic, els dos conceptes
esdevenen un de sol.

A Barcelona l’ús exclusiu del català assoleix un valor molt baix (24 %) i el castellà s’hi situa com
a llengua majoritària, amb un 45 %. D’altra banda, s’incrementa molt el bilingüisme, que és vuit
vegades superior en la retolació informativa exterior respecte a la principal. Per comparació a
1997, s’observa un augment corresponent a 7 punts de l’ús del castellà en detriment del
bilingüisme, que disminueix substancialment. El català es manté força estable.

Girona és la ciutat amb el percentatge més elevat d’utilització de la llengua catalana, amb un
73 %, i Tarragona repeteix en el nivell més baix, amb un 28 %. Tret de Lleida i Girona, a la resta
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de ciutats s’ha produït un retrocés en l’ús del català en la retolació exterior dels establiments; el
bilingüisme gaudeix d’uns valors força importants, ja que assoleix valors d’un 20 % a un 40 %.
Comparant aquestes dades amb les de 1999, la utilització de formes catalanes ha augmentat a
totes les ciutats tret de Tarragona, que es manté en un percentatge similar al de 1999.

Aquestes dades queden reflectides en el gràfic 23.

Gràfic 23. Presència del català en la retolació informativa exterior
a diverses ciutats catalanes. 2003

La mitjana de rètols amb textos en català és del 27,9 %, i van des del màxim de Sant Cugat
(51,1 %) al mínim de Badia (15,2 %); la resta donen resultats intermedis: 28,5 % a Montcada,
26,5 % a Cerdanyola, 23 % a Ripollet i 22,8 % a Barberà. El valor global respecte del rètol
principal és un 5,5 % menor.

La retolació informativa en castellà dona un valor pràcticament de la meitat (50,7 %) i oscil·la
del màxim de Badia (72,8 %) al mínim de Sant Cugat (30,8 %); la resta dona resultats del
70,5 % a Barberà, 61 % a Ripollet, 56,3 % a Cerdanyola i 51,5 % a Montcada. L’increment
global respecte del rètol principal és del 15,3 %.

La retolació informativa bilingüe (14,6 % de mitjana) s’incrementa respecte del rètol principal
(11,6 %) i es mou entre el valor màxim de Montcada i Reixac (18,9 %) i el mínim de Barberà
(6,4 %). La resta donen resultats del 17,3 % a Sant Cugat, 17,2 % a Cerdanyola, 16 % a Ripollet
i 12 % a Badia.

En els rètols d’establiments amb marca comercial hi ha més presència d’altres llengües no
oficials (21,7 %) respecte dels establiments sense marca comercial (8 %).

El gràfic 24 presenta les dades d’acord amb la presència de formes catalanes, a partir de
l’estudi fet al Vallès Occidental el 2002.
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Gràfic 24. Presència del català en la retolació informativa exterior al Vallès Occidental. 2002

L’ordre de prelació de les poblacions és pràcticament el mateix, ja que només Ripollet i
Cerdanyola canvien les seves posicions relatives, amb una diferència més gran en el segon
cas.

2.4. Convenis amb grans superfícies i seguiment de la situació del català
Al llarg de l’any 2003 s’ha continuat la col·laboració amb Alcampo, Carrefour, Decathlon, Eroski,
Bon Preu, Caprabo, Condis, La Sirena i Mercadona, amb l’objectiu de mantenir la línia de
treball respecte al tractament de la política lingüística de cada empresa i fomentar l’ús de la
llengua catalana en les comunicacions orals amb els clients. Cadascuna d’aquestes grans
cadenes té uns compromisos presos i avança en el tractament de la llengua catalana en la
seva política comunicativa .

En el marc d’aquestes col·laboracions, des de la Direcció General de Política Lingüística s’ha
fet una observació sociolingüística del centre d’El Corte Inglés de la plaça de Catalunya de
Barcelona per tal de valorar-ne el grau de normalització, detectar-ne les mancances i fer un pla
d’acció amb l’empresa.

Amb Bon Preu s’han dut a terme sessions de sensibilització entre els quadres intermedis sobre
la importància d’usar la llengua en les relacions laborals, ja que la formació que realitza permet
que el personal que atén el públic pugui practicar amb els companys, rendibilitzar la formació
que li dóna l’empresa i, finalment, estar en condicions de poder parlar català amb els clients.

2.5. Usos lingüístics en grans empreses
Al llarg de l’any 2003 s’ha fet l’explotació a fons de les dades provinents de l’estudi dels usos
lingüístics en grans empreses amb vocació internacional elaborat el 2002, tant quantitatives
com qualitatives.

Segons aquest estudi, l’ús del català en situacions habituals, en una escala compresa entre 0
(mai no s’usa el català) i 10 (el català s’hi usa sempre), és el que presenta en el gràfic següent.
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Gràfic 25. Ús del català en les grans empreses. 2003

En general, l’ús del català és superior en la comunicació oral que no pas en l’escrita, i en
situacions informals més que no pas en situacions formals. És en situacions relacionades amb
les tecnologies de la informació i la comunicació on els usos són més baixos.

A partir de totes les anàlisis fetes, es pot dividir la mostra d’empreses estudiades en tres grups,
segons la puntuació obtinguda en un índex de comunicació en català (ICC) elaborat per la
Direcció General de Política Lingüística. S’hi estableixen tres blocs: de 0 a 3,5, de 3,6 a 6,5 i de
més de 6,6.

1) El grup que utilitza més el català té l’ICC superior a 6,5. Aquestes empreses es caracteritzen
per:

• Facturar menys de 30 milions d’euros
• Tenir una antiguitat de 21 a 30 anys
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productes farmacèutics, de begudes o d’òptica.
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• Facturar entre 31 i 120 milions d’euros
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• Tenir la seu a Barcelona
• Ser filials de societats estrangeres (excepte els EUA i Itàlia)
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• Tenir una plantilla de 100 a 200 treballadors
• Pertànyer als sectors de la construcció, del tèxtil, de l’hostaleria, dels transports, de l’edició,

de la perfumeria o del vestit.

Pel que fa a les representacions dels empresaris enquestats sobre la utilització del català, el
60 % declaren que el català és la llengua principal de la seva empresa; puntuen la presència
del català amb un 6,3 (sobre 10); la majoria creu que l’ús del català s’ha mantingut estable i un
terç considera que ha pujat una mica; finalment, només un 15 % pensa que el fet d’emprar-lo a
la empresa comporta alguns inconvenients.

Respecte a les mesures que han pres les empreses en relació amb l’ús del català, el 14 % té
directrius per a emprar aquesta llengua (un 20 % les tenen per a l’ús de l’anglès i del castellà).
El 76 % declara que el té en consideració per a la selecció del personal, el 60 % afirma que fa
formació en aquesta llengua i el 28 % en fa traducció o correcció.

Finalment, pel que fa a les previsions futures, si el fenomen de la globalització fa evolucionar
les empreses com ho ha fet fins ara, no és previsible un augment de l’ús del català en les grans
empreses multinacionals. Tanmateix, hi ha aspectes positius, com ara que el 15,3 % de les
empreses declari que té la intenció d’augmentar l’ús del català i que la majoria d’aquestes
(82,6 %) volen rebre assessoraments en matèria lingüística.

L’enquesta quantitativa permet descobrir diferències entre el que declaren els directors de re-
cursos humans a les preguntes globals d’ús del català (60 %) i l’ús específic quan se’ls demana
àmbit per àmbit (45 %). En la recerca qualitativa encara es posa més de manifest aquesta
representació i l’esperit òbviament pragmàtic de l’empresariat per a justificar la presència d’al-
tres llengües.2

Al capdavall, els entrevistats declaren un ús del català semblant al global d’empreses petites,
mitjanes i grans obtinguts l’any 1992, fet que pot considerar-se molt positiu, ateses les
característiques especials de les grans empreses estudiades. Els treballs que es duran a terme
durant el 2004 permetran obtenir dades de les empreses mitjanes i petites i donaran un marc
més ampli per poder valorar amb més coneixement del context els resultats obtinguts.

3. Actuacions especials

3.1. El sector de les autoescoles i els exàmens de conduir
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 conducció de vehicles
perquè es tracta d’una habilitat necessària per a un ampli percentatge de la població.

En aquest sentit, l’any 2002 es va signar un conveni de col·laboració entre la Generalitat de
Catalunya (Direcció General de Política Lingüística i Servei Català de Trànsit) i la Federació
d’Autoescoles de Catalunya (FAC) per fomentar l’ús del català.

Amb la signatura d’aquest conveni, la FAC es comprometia 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 es comprometia a informar els
alumnes de la possibilitat de fer l’examen de conduir en català.

2 També existeix una distància semblant respecte a la importància declarada de l’anglès  (entre la representació
social més estesa i la que trobem mitjançant l’anàlisi)  i el seu ús  i coneixement reals.
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L’any 2003 s’ha continuat en aquesta mateixa línia d’actuacions i a més s’ha creat un apartat de
recursos lingüístics per a autoescoles dins de la pàgina web de la llengua catalana
<www.cultura.llengcat.net>.

La Direcció General de Política Lingüística també ha elaborat articles divulgatius sobre dife-
rents aspectes (legals, lingüístics, materials, etc.) per a la revista de la Federació d’Autoescoles.

Pel que fa als exàmens de conduir, des de la Direcció General de Política Lingüística s’han
continuat fent 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 major part 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 Direcció General de Trànsit preveu tenir-lo ben aviat en català.

Quant a la formació dels professors d’autoescoles, cal destacar que aquesta és una competència
que, des del traspàs de desembre de 2000 abans esmentat, comparteixen les administracions
catalana i estatal. Així doncs, els professors d’autoescola poden optar per formar-se i obtenir el
títol a Madrid, en llengua castellana, o bé fer-ho a Catalunya, en català.

D’acord amb això, el Servei Català de Trànsit convoca periòdicament un curs per a l’obtenció
del certificat d’aptitud de professor de formació viària. En totes les convocatòries d’aquest curs
que s’han fet fins ara, s’hi ha inclòs una sessió sobre recursos lingüístics preparada per la
Direcció General de Política Lingüística, amb l’objectiu que els futurs professors d’autoescoles
puguin desenvolupar la seva feina normalment en català.

3.2. Els ports de Barcelona i Tarragona

La Generalitat de Catalunya ha signat convenis de col·laboració tant amb l’Autoritat Portuària
de Barcelona i les entitats que formen la Comunitat Portuària (renovat el febrer de 2001) com
amb l’Autoritat i la Comunitat Portuària de Tarragona (desembre de 2000). Mitjançant aquests
convenis, els dos ports es comprometen a intervenir de manera activa en el procés d’augment
de l’ús del català en els serveis, la comunicació i la imatge dels ports i en tota l’activitat que
generen.

Les dues comunitats portuàries tenen els seus respectius serveis lingüístics, que financen
íntegrament. A cadascun dels ports, el servei lingüístic corresponent redacta anualment un
programa de normalització, que té com a objectiu principal generalitzar el coneixement, l’ús i la
divulgació del català en el sector portuari i que aplega els projectes més importants per dur a
terme dins el seu àmbit d’actuació, d’acord amb les necessitats detectades. Les tasques més
importants dels serveis lingüístics es concentren en la formació (elaboració i coordinació d’un
pla gradual de formació lingüística per al personal), l’assessorament (atenció de consultes,
revisió de la documentació interna i externa, edició de terminologia específica) i la dinamització
(sensibilització de les empreses de les comunitats portuàries per l’ús del català).

Com a actuació destacada del 2003, hi ha la inauguració, a principis de desembre, del web
<www.xlport.net> de la xarxa lingüística portuària. Aquest portal d’Internet és el resultat del
treball conjunt dels serveis lingüístics de català dels ports de Balears, Barcelona i Tarragona.
En aquest web s’apleguen recursos per treballar en català, especialment pensats per al personal
de les comunitats portuàries, i es posen a disposició de tothom els materials (vocabularis,
terminologia, etc.) que els tres serveis han anat elaborant a partir de les consultes rebudes i les
necessitats detectades.
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4.  La col·laboració amb els sindicats i les organitzacions empresarials

4.1. Els serveis lingüístics dels sindicats
L’actitud de les organitzacions sindicals de Catalunya és favorable a la recuperació plena de la
llengua catalana i a la seva introducció en el món del treball. Els sindicats consideren que
l’aprenentatge del català és un dret dels treballadors que els atorga més possibilitats d’accés
als llocs de treball i els facilita l’accés a una oferta cultural més àmplia i una major integració al
país. Per això, totes les organitzacions fan un esforç especial per mitjà dels seus serveis lin-
güístics.

D’acord amb l’article 36 de la Llei de política lingüística, l’any 2003 la Direcció General de Política
Lingüística ha donat suport econòmic i tècnic als serveis lingüístics de Comissions Obreres, Unió
General de Treballadors, Unió Sindical Obrera de Catalunya (USOC), Confederació General de
Treballadors (CGT), Confederació de Treballadors de Catalunya (CTC), Confederació Sindical
de Catalunya (CSC) i Fundació Josep Comaposada, procurant de respectar la proporció 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
organismes de l’àmbit socioeconòmic, ha comportat una aportació global als sindicats de 198.000
euros. El suport tècnic es materialitza amb l’assessorament personalitzat que es fa als responsa-
bles 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. 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 uns trenta-cinc convenis de diferents sectors. 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 de Montserrat i de Barcelona per fer cursos de català de primera acollida per a la
població immigrant. En la línia de l’acolliment lingüístic, el sindicat ha editat un llibre amb les
ponències del seminari Plans d’acollida lingüística a la Unió Europea organitzat l’any anterior.
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 2003 s’han corregit o traduït 760 documents; això representa un total de 2.201
pàgines corregides i 641 traduïdes. També ha continuat la difusió de les seves publicacions: La
llengua també és femenina i els Papers sindicals. S’han editat 6.000 exemplars en català del
còmic La penya de la precarietat contra els supersinistres laborals.

La UGT de Catalunya ha celebrat enguany les VI Jornades de Llengua, Treball i Societat a la
ciutat de Perpinyà. Aquestes Jornades han aplegat 300 persones i l’objectiu s’ha centrat en la
promoció de la llengua i la cultura catalanes a la Catalunya del Nord i al conjunt de l’àrea
lingüística catalana. Aquest objectiu s’ha vinculat amb els grans reptes actuals: el procés de
construcció europea, la diversitat i el pluralisme com a patrimoni europeu i com a ideal per a la
República Francesa i per a l’Estat espanyol, la immigració com a repte i esperança, la consolidació
d’un eix econòmic mediterrani amb l’exercici de la capitalitat estratègica de Barcelona, la llengua
i la cultura catalanes com a instruments de cohesió social i comunitària, de ciutadania i d’identitat,
i de llibertat de progrés social.

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, la CGT, la CTC i la Intersindical-CSC han mantingut la seva tasca d’assessorament,
formació i dinamització per al foment de l’ús del català entre els seus afiliats i, sobretot,
d’assessorament i revisió dels materials impresos editats pels sindicats respectius, tasca que
garanteix la presència, amb correcció, de la llengua catalana en les comunicacions sindicals.
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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 1.636 fulls i ha atès 102 consultes
lingüístiques. Aquesta organització ha elaborat sis números del full informatiu Comerç Català,
amb una distribució de mil cinc-cents exemplars.

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, aquest any ha estat guardonada
la cooperativa Joguiners Associats de Catalunya (JAC) per l’esforç de difusió del català a través
dels seus catàlegs de productes, descripció informàtica de les joguines, recomanacions
didàctiques i etiquetatge dels seus productes en català.

Finalment, el servei lingüístic de la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona té
per finalitat la revisió lingüística dels seus impresos, comunicacions i publicacions, així com
també l’assessorament lingüístic al Consell de Cambres de Catalunya i a les entitats següents:
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 Avícola.
Enguany ha traduït 130 fulls i n’ha corregit 3.185.

En conjunt, aquests tres serveis lingüístics han tingut un ajut del Departament de Cultura per un
import de 61.500 euros, atorgat a l’empara de la Resolució de 29 de gener de 2003 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 caràcter
de norma pactada de les relacions laborals i el gran nombre de persones que 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 que s’hi adrecen directament. 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 2003
s’han traduït o revisat 452 documents, amb un total de 18.203 pàgines, i s’ha encarregat la
traducció de 15 documents més (amb 479 pàgines).

Amb l’objectiu de facilitar la tasca de traducció dels textos dels convenis i de reduir-ne els
costos s’ha adquirit un sistema de traducció assistida que crea una base de dades tant de
terminologia com de fraseologia. D’altra banda, a partir del mes de setembre s’ha utilitzat el
sistema de traducció automàtica resident al portal EPOCA, d’ús intern del personal de la Gene-
ralitat.

El 2003 s’han publicat al DOGC 472 convenis de sector o d’empresa i altres documents de la
negociació col·lectiva.
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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 92. Acords laborals registrats a Catalunya, per llengües. 2000-2003

Any 2000 Any 2001 Any 2002 Any 2003
Llengua      Nombre % Nombre  % Nombre  % Nombre %

Català 109 31,0 158 41,2  123 38 123 8,5
Català i castellà  55  15,6 45 11,7 38 12 38 12
Castellà 188  53,4 181 47,1 163 50  158 49,5

L’any 2003 hi ha hagut un increment del 61,8 % en el nombre de treballadors i treballadores de
Catalunya afectats per acords laborals signats en català exclusivament. El total de treballadors
afectats és de 203.954, mentre que el 2002 va ser de 126.033.

Taula 93. Treballadors afectats pels acords laborals registrats a Catalunya,
per llengües. 2000-2003

Any 2000 Any 2001 Any 2002 Any 2003
Llengua      Nombre % Nombre  % Nombre  % Nombre %

Català 91.645 10,4 146.194 24,5 126.033 46,5 203.954 22,66
Català i castellà 703.655 79,1 341.303 57,3 62.988 23,2 461.507 51,26
Castellà 93.548 10,5 108.141 18,2 82.035 30,3 234.837 26,08

El 2003 les terres de l’Ebre presenten l’índex més elevat de convenis signats en català (el
100 %): es tracta de vuit convenis que afecten 880 treballadors. La demarcació territorial de
Girona té l’índex més elevat de treballadors afectats per convenis només en català (el 94,5 %).
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 94. Convenis col·lectius que incorporen clàusula lingüística. 2000-2003

Any Nombre Percentatge Treballadors afectats Percentatge
 

2000 9 2,1 % 54.220 6,1 %
 2001 18 4,6 % 200.108 33,6 %
 2002                     17  7 % 36.551 16,4 %

2003  144 4 % 366.693 41 %
 (gener-novembre)

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 2003,
s’han revisat els dinou models contractuals, a més de divuit documents relacionats directament,
actualitzats d’acord amb la legislació estatal. Aquests documents en català s’ofereixen en versió
electrònica per mitjà del web, que permet formalitzar-los directament.

D’altra banda, l’Àrea de Normalització Lingüística, a més de donar suport lingüístic per a l’ela-
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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 562 impresos disponibles en aquesta base (el 23,25 % més que el 2002), 425
dels quals es poden consultar a Internet.

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

El Consorci per a la Normalització Lingüística, creat l’any 1989 com a òrgan territorial d’aplicació
a Catalunya de la política lingüística del Govern, està format actualment per la Generalitat de
Catalunya, 81 ajuntaments, 37 consells comarcals i les diputacions de Girona, Lleida i Tarragona.
A través d’una xarxa de 22 centres de normalització lingüística estesa per tot el territori, amb més
de 130 punts d’atenció i més de 400 professionals especialitzats, el Consorci desenvolupa
estratègies i accions per garantir l’extensió territorial del coneixement i l’ús de la llengua catalana.

El Consorci per a la Normalització Lingüística ofereix els seus serveis d’assessorament i formació
a les empreses i organitzacions empresarials d’implantació local i a les entitats del territori, i
estableix també col·laboracions específiques amb els ens locals, tant pel que fa a l’establiment de
plans concrets de catalanització del treball com pel que fa a la resolució de dubtes lingüístics
puntuals o la revisió de textos, i per a la col·laboració en actuacions que promoguin l’ús del català.

A continuació reproduïm els gràfics en què es pot observar l’evolució dels convenis signats
l’any 2003 en comparació dels anys anteriors, per àmbits i per continguts.

Taula 95. Convenis signats pel Consorci per a la Normalització Lingüística, per àmbits. 1998-2003

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
2003 149 245 119 513

Gràfic 26. Convenis signats pel Consorci per a la Normalització Lingüística, per àmbits. 1998-2003
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Taula 96. Convenis signats pel Consorci per a la Normalització Lingüística, per continguts.
1998-2003

Assessorament Formació Assessorament Dinamització  Plans Total
i formació de l’ús lingüístics

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
2003 85 267 57 63 41 513

Gràfic 27. Convenis signats pel Consorci per a la Normalització Lingüística, per continguts.
1998-2003

Pel que fa al sector socioeconòmic, observem que hi ha un augment del 14 % en el nombre de
convenis signats amb les empreses respecte a l’any anterior. Quant als continguts, continuen
augmentant les actuacions específiques, sobretot de formació, però també d’assessorament,
que és el servei que cada vegada més demanen les empreses. La tendència, corroborada per
diversos estudis de l’Institut de Sociolingüística Catalana, ens fa veure que el sector
socioeconòmic prefereix actuacions concretes i específiques abans de decidir-se per establir
un pla lingüístic de més abast.

Els convenis que comporten l’aplicació d’un pla lingüístic són els més complets i els que perme-
ten avaluar d’una manera sistemàtica no tan sols la tasca feta (revisions, consultes, cursos,
activitats) sinó també el resultat. Per mesurar-ho es procedeix a l’avaluació inicial de la situació de
la llengua a l’empresa o organització implicada per mitjà de l’aplicació de l’Indexplà, un instrument
de mesura que té en compte diversos paràmetres, com són la retolació, les comunicacions inte-
riors 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 2003 s’ha
enllestit el redisseny d’aquesta eina d’anàlisi i diagnòstic per adaptar-la a la nova realitat condici-
onada per les noves tecnologies de la informació i la comunicació i amb un entorn multilingüe.
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Dels convenis del 2003, volem destacar els signats en el marc dels dos programes prioritaris:
“En català, tu hi guanyes” i Voluntaris per la llengua.

Quant al programa “En català, tu hi guanyes”, s’ha signat un conveni amb la Unió de Botiguers
de Sant Sadurní d’Anoia per oferir-los el servei d’assessorament lingüístic, facilitar-los recur-
sos lingüístics i organitzar plans de formació per als associats. La Unió de Botiguers, per la
seva banda, adquireix el compromís de participar activament en el programa.

Pel que fa al programa Voluntaris per la llengua, s’han signat 17 convenis. D’aquests, 15 s’han
signat amb establiments de Santa Coloma de Gramenet, amb la creació de la figura de l’esta-
bliment col·laborador, on els aprenents del programa Voluntaris per la llengua poden garantir
que seran atesos en català.

També el FC Barcelona s’ha afegit a donar suport a aquest programa, amb un conveni en què,
d’una banda, es facilita el coneixement del català a tècnics i jugadors i, d’altra banda, es com-
promet a donar suport al programa Voluntaris per la llengua.

Destaquem finalment el conveni signat amb Òmnium Cultural de Badalona per engegar, con-
juntament amb el CNL de Badalona i Sant Adrià, el programa Voluntaris per la llengua en
aquesta ciutat, en la línia de col·laboració del CPNL amb les entitats per tirar endavant aquesta
iniciativa.

Altres convenis que podem destacar, relacionats amb l’àmbit socioeconòmic, són:

Comerç
En relació amb aquesta activitat econòmica, s’han signat tretze nous convenis, dels quals podem
citar, entre altres, els establerts amb:

Gremi d’Herbolaris i Dietètica de Catalunya, per revisar les seves comunicacions, proporcionar-
los recursos i fer difusió entre els seus associats de l’oferta de cursos de català del CPNL.

Eix Comercial de Lleida, per oferir-los el servei d’assessorament lingüístic, organitzar un servei
d’assessorament en línia, informar-los dels materials de normalització lingüística, col·laborar
amb les revistes Eix i Infoeix, intervenir en el web, facilitar la incorporació del personal als
cursos de català i organitzar sessions de documentació i terminologia comercials per als
associats. L’Eix Comercial es compromet a elaborar en català tots els seus textos, cedir espais
en les seves revistes, utilitzar els materials del CNL de Lleida i promoure l’ús del català entre els
associats.

Federació d’Associacions de Comerciants de Nou Barris (Barcelona), per oferir-los el servei
d’assessorament lingüístic i organitzar cursos de català adreçats a persones immigrades que
pertanyin a les juntes de les associacions, i un curs d’atenció al públic per a la Federació.

Restauració
En destaquem el conveni signat amb el Gremi d’Hostaleria de Sitges, per oferir-los el servei
d’assessorament lingüístic, informar-los sobre recursos lingüístics per al personal, publicar
temes sobre llengua en el butlletí del gremi i organitzar plans de formació. El Gremi es compromet
a adquirir materials d’interès, crear un enllaç amb el CPNL al seu web i facilitar formació al seu
personal.

Món sanitari
Des de l’any 1997, en què es va signar un conveni entre els departaments de Cultura i de
Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya, PIMEC, l’Associació Catalana
d’Establiments Sanitaris (ACES) i el Consorci per a la Normalització Lingüística, el CPNL ha
signat ja cent un convenis amb centres sanitaris de tot el territori de Catalunya per fomentar l’ús
del català en aquest sector tan important pel contacte directe amb els ciutadans.
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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 despleguen,
tant en els serveis assistencials que ofereixen, com en la retolació i la comunicació escrita amb
els seus usuaris.

Des dels centres sanitaris s’adquireix, habitualment, el compromís d’executar les accions
formatives i de comunicació necessàries per garantir l’atenció dels usuaris en català.

L’any 2003 s’han signat vuit convenis nous amb institucions sanitàries. Dels convenis signats,
destaquem els següents:

• Hospital Sagrat Cor de Barcelona, per a l’execució d’un pla d’autonomia lingüística, per facilitar
l’accés als cursos en torn preferent, revisió de models de documents i per organitzar un curs
de tècniques de redacció.

• Hospital Municipal de Badalona, per oferir-los el servei d’assessorament i proporcionar-los
material de consulta. L’Hospital es compromet a aplicar les recomanacions del CNL de
Badalona i Sant Adrià, adquirir materials de suport lingüístic i facilitar l’adequació lingüística
del personal.

• Creu Roja de Terrassa, per organitzar sessions de català de nivell inicial, dins el projecte
Darwuka de Creu Roja, informar-los de l’oferta general de cursos de català i oferir-los el
servei d’assessorament lingüístic.

• Consorci Sanitari Integral de l’Hospitalet de Llobregat, per incrementar l’adequació
lingüísticadel seu personal.

• Hospital de Sant Boi de Llobregat, per aplicar un pla de normalització lingüística, administrar
l’Indexplà, definir els perfils lingüístics del personal, oferir-los el servei d’assessorament
lingüístic i assessorar-los en l’organització de cursos a l’Hospital.

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 presència
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
Generalitat i dels ajuntaments es fa exclusivament en català.
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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 major part de països plurilingües industrialitzats, com ara Bèlgica, Suïssa o el
Quebec, l’etiquetatge dels productes de consum reflecteix la realitat lingüística de les societats
respectives, 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 directius
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 enquestes
més recents que s’han dut a terme en l’àmbit socioeconòmic: 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 distribuïts 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, incloent-hi 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. Però davant l’actitud favorable dels directius
i del públic, la paradoxa és que la major part d’empreses 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 prospectives
realitzades, el cost és molt petit, perfectament assumible per les empreses.

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 potenciar
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
major part d’aquestes empreses són petites o com a màxim mitjanes, mentre que els productes
de les grans organitzacions i multinacionals es continuen comercialitzant amb el català absent
de les etiquetes, embalatges i instruccions d’ús.

La setena edició del catàleg d’empreses i productes de l’ADEC, editat el 20 de desembre de
2002, recull un total de 1.662 empreses que etiqueten en català. La taula següent mostra
l’evolució del nombre d’empreses des de 1989, any de la primera edició del catàleg, fins al
desembre de 2002, data de la darrera edició.
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Taula 97. 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

La variació que hi ha hagut des d’aquesta darrera edició de 20 de desembre de 2002 afegeix 44
empreses, que s’incorporaran a la propera edició del catàleg ADEC.

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 elaborades
al Penedès a la segona meitat del segle XIX i representen la modernitat d’aquesta indústria.
L’impacte dels uns i els altres en termes de consum és extraordinari, 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 connotacions
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
distribueixen 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
productes 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 reglaments
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.

Al gener del 2003, cinc anys després de l’aprovació de la Llei de política lingüística, ha entrat en
vigor aquesta disposició per a tot tipus d’empreses, i és per tant un bon moment per avaluar si
aquesta adaptació és total o encara hi ha productors que no s’hagin adaptat a la legislació
lingüística.

Les denominacions d’origen (DO) per a vins i caves designen un segell de qualitat per a productes
produïts dins d’un àmbit geogràfic determinat. Tanmateix, aquesta designació va més enllà del
territori de producció del vi. Segons l’INCAVI (Institut Català de la Vinya i el Vi), la denominació
d’origen garanteix no només l’origen geogràfic, sinó també la qualitat d’un vi, i que el vi està
elaborat a partir d’unes determinades varietats i amb pràctiques vitícoles, enològiques i
d’envelliment establertes prèviament. Per poder-lo qualificar amb el nom de la denominació
d’origen, el vi ha d’haver passat per estrictes controls analítics i de degustació per part d’experts
que en garanteixen la qualitat.



XIV. El món socioeconòmic

187

L’entitat Plataforma per la Llengua ha dut a terme un estudi sociolingüístic (L’etiquetatge en
català en vins i caves de denominació d’origen 2003), com a continuació del de 2001, que
pretén avaluar els usos lingüístics en l’etiquetatge de vins i caves. L’objectiu d’anàlisi de la
mostra són els vins i caves de gran consum, atès que representen la part més significativa del
mercat i són la imatge més evident que té el consumidor que realment hi ha un acompliment de
la legislació per part dels cellers afectats. Partint precisament d’aquesta imatge del més directe
comprador, i a fi de facilitar i objectivar el mètode d’observació, l’anàlisi de les etiquetes s’ha fet
en productes de venda directa al consumidor, concretament en superfícies de lliure servei.

Actualment a Catalunya existeixen per a vins onze DO catalanes: Alella, Catalunya, Conca de
Barberà, Costers del Segre, Empordà - Costa Brava, Montsant, Penedès, Pla de Bages, Priorat,
Tarragona i Terra Alta. A més hi ha la DO Cava, o VEQPRD Cava (Vi Escumós de Qualitat
Produït en una Regió Determinada), de la qual, malgrat que no és exclusiva de Catalunya, s’hi
elabora el 99 % de la producció. Aquesta part important de la producció, en tant que producte
plenament català amb denominació d’origen i distribuït a Catalunya, ha estat inclosa dins els
requisits que estableix l’article 34 de la Llei de política lingüística. Cal assenyalar també que la
DO Priorat és d’ençà del 29 de desembre del 2000 Denominació d’Origen Qualificada.

Hi ha hagut un increment notable en l’etiquetatge en català en els darrers anys, especialment
durant l’any 2003, amb un creixement en els trenta vins i trenta caves més presents en
supermercats i hipermercats. Així, en els vins de DO s’ha passat d’un 3 % a un 37 % i en els
caves la pujada ha estat d’un 10 % a un 20 % dels productes etiquetats en català.

Hi ha hagut un increment notable en l’etiquetatge en català en els darrers anys, especialment
durant l’any 2003, amb un creixement en els trenta vins i trenta caves més presents en
supermercats i hipermercats. Així, en els vins de DO s’ha passat d’un 3 % a un 37 % i en els
caves la pujada ha estat d’un 10 % a un 20 % dels productes etiquetats en català.

Taula 98. El català en els trenta vins de DO catalanes més presents
en superfícies de lliure servei. Desembre 2001-juliol 2003

Celler Producte Etiqueten en català
Desembre 2001 Juliol 2003

Miguel Torres Sangre de Toro No No
Viña Sol No No
Coronas No No
Viña Esmeralda No No
De Casta No Sí
Gran Coronas No No

Jaume Serra Viña del Mar Rosat No Sí
Viña del Mar Negre No Sí
Viña del Mar Blanc sec No Sí
Viña del Mar Blanc semi-dolç No Sí

Masia Bach Bach Viña Extríssima No Sí
Bach Extríssimo semi-dolç No Sí
Bach Extríssimo sec No Sí
Bach Extríssimo rosat No Sí

René Barbier René Barbier Tradición Rosado No No
René Barbier Classic No No
René Barbier No No
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Celler Producte Etiqueten en català
Desembre 2001 Juliol 2003

Raimat Raimat  Abadia No No
Raimat  Chardonnay No No
Raimat  Rosado No No
Raimat  Cabernet Sauvignon No No
Raimat  Clamor No No

Bodegues Roqueta Ramon  Roqueta Cabernet  Sauvignon No No

Marqués de Monistrol Marqués de Monistrol Blanc de Blancs No No

Conde de Caralt Conde de Caralt Vendímia Seleccionada No No
Conde de Caralt Blanc de Blancs No No
Conde de Caralt  Rosado No No

Alella Vinícola Marfil  Alella Blanc semi-sec Sí Sí

Castillo de Peralada Castillo de Peralada Blanc de Blancs No No

Parxet Marqués de Alella (Clasico) No Sí

Total Nombre total de productes en català 1 11

Total (%) Percentatge de productes en català 3 % 37 %

Font: Plataforma per la Llengua, 2003.

Gràfic 28. Ús del català en l’etiquetatge dels trenta vins de DO catalanes més presents a les
superfícies comercials. 2001-2003

Font: Plataforma per la Llengua, 2003.

Malgrat que hi hagut un creixement relatiu del 100 % respecte a l’any 2001, passant de 3 a 6
productes, encara lluny dels trenta caves més presents en superfícies de lliure servei, s’observa
que l’etiquetatge en català és clarament minoritari.
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Taula 99. El català en els trenta caves catalans més presents en superfícies de lliure servei.
Desembre 2001-juliol 2003

Celler Producte Etiqueten en català
Desembre 2001 Juliol 2003

Codorníu Anna de Codorníu Sí Sí
Codorníu Extra semi-sec No No
Non Plus Ultra Codorníu Brut No No
Codorníu Gran Cremant Brut No No
Codorníu Extra Brut No No
Codorníu Gran Cremant Semi-sec No No
Cuvée i Raventós Brut Nature Sí Sí
Mediterrània Brut Nature Sí Sí
Non Plus Ultra Reina Brut No No

Masia Bach Bach Extríssimo Brut natural No Sí
Reserva de la Masia Bach Brut No Sí

Freixenet Cordon Negro No No
Carta Nevada No No
Brut Nature No No

Segura Viudas Segura Viudas  Brut reserva No No
Segura Viudas Lavit Brut Nature No No

Canals i Nubiola Canals i Nubiola No No

Delapierre Clàssic Semi-sec No No

Castellblanch Brut Zero (Brut Reserva) No No
Gran Cremant Brut No No

Raimat Raimat Brut Nature No No

Parxet Parxet Brut Nature No Sí

Juvé y Camps Cinta Púrpura Brut (reserva) No No
Brut Nature (Reserva Família) No No

Rondel Brut No No
Etiqueta Verde (semi-sec) No No

Conde de Caralt Brut Nature No No

Gramona Imperial Brut No No

Torelló Brut No No

Mont-Ferrant Brut Tradició No No

Total Productes etiquetats en català 3 6

Total (%) Percentatge de productes en català 10 % 20 %

Font: Plataforma per la Llengua, 2003.



XIV. El món socioeconòmic

190

Gràfic 29. L’ús del català en l’etiquetatge dels trenta caves catalans més presents a les
superfícies comercials. 2001-2003

Font: Plataforma per la Llengua, 2003.

El català en vins i caves de marques pròpies
En les grans superfícies d’alimentació amb productes de marca pròpia de denominacions d’ori-
gen catalanes de vins i caves cal destacar un grup minoritari que ja etiqueta habitualment: en
català: Bonpreu, Caprabo i Grup Miquel (aquest últim, parcialment) i un grup majoritari que no
etiqueta en català: Eroski, Supersol, El Corte Inglés, Carrefour, Dia, Mercadona i Alcampo.

Gràfic 30. Llista de supermercats analitzats amb marques pròpies i idioma que fan servir en
vins i caves de DO catalanes
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8. Les entitats de la societat civil

Els eslògans de les primeres campanyes de normalització lingüística en la dècada dels vuitanta
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
conscienciació, 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.

El 2002 el Departament de Cultura va establir el Cens d’entitats que promouen l’ús de la llen-
gua catalana per estimular-les a continuar treballant en aquest àmbit tan significatiu per a
Catalunya. 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 21/2001, de 28 de desembre, de mesures fiscals i administratives, publicada
el 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 el 2002 precisa que “s’entén per foment de la llengua catalana la realització
d’activitats que promouen les actituds positives envers el català o tendeixen a incrementar-ne
el coneixement 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.

Les entitats incloses en el Cens d’entitats que tenen per finalitat el foment de la llengua catalana
són, segons la Resolució de 16 de juny de 2003 del director general de Política Lingüística, les
següents:

Taula 100. Entitats incloses en el Cens d’entitats que promouen l’ús de la llengua catalana. 2003

Associació  Amics de la Bressola
Associació Cívica per a la Normalització del Valencià a Elx, El Tempir 
Associació de Cantants i Intèrprets Professionals en Llengua Catalana (ACIC)
Associació Cultural Músics per la Llengua
Associació en Defensa de l’Etiquetatge en Català (ADEC)
Associació d’Editors en Llengua Catalana
Associació d’Escriptors en Llengua Catalana
Associació Llengua Nacional
Associació per a la Llengua “El Raig”
Associació de Publicacions Periòdiques en Català (APPEC)
Associació per a la Salvaguarda del Patrimoni Historicocultural de l’Alguer
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Ateneu d’Acció Cultural (ADAC)
Bloc d’Estudiants Independentistes (BEI)
Centre de Cultura Catalana del Principat d’Andorra
Centre Internacional Escarré per a les Minories Ètniques (CIEMEN)
Centre d’Agermanament Occitanocatalà (CAOC)
Coordinadora d’Associats per la Llengua (CAL)
L’Esbarzer
Fundació Congrés de Cultura Catalana (FCCC)
Fundació Privada Nous Horitzons
Grup Català de Sociolingüística
Institut d’Estudis Eivissencs
Institut de Projecció Exterior de la Cultura Catalana (IPECC)
Joves de Mallorca per la Llengua
Òmnium Cultural
Organització pel Multilingüisme

Les iniciatives provinents de la societat civil en matèria de foment de l’ús de la llengua catalana
que es canalitzen a través del món associatiu reben el suport del Govern de la Generalitat, a
través de la Direcció General de Política Lingüística, d’acord amb l’article 37 de la Llei de
política lingüística.

Així, el compromís d’algunes entitats que tenen per finalitat la defensa i promoció de la llengua
catalana ha donat com a resultat importants avenços en els seus respectius àmbits d’actuació.

L’etiquetatge
Continuant la col·laboració iniciada fa dues dècades amb la Generalitat de Catalunya, l’ADEC
impulsa la presència del català en les etiquetes i els envasos de productes nous i antics en el
mercat, i estableix contactes amb les empreses per tal d’aconseguir que etiquetin en llengua
catalana els articles que comercialitzen a Catalunya. La promoció d’aquests productes es fa
mitjançant les fires, exposicions i mostres, que tenen lloc per tot el país, i també amb l’edició
renovada i actualitzada del catàleg general d’empreses amb sensibilitat lingüística.

Enguany s’hi afegeix el catàleg específic d’empreses del sector de les aigües, caves i vins, en
el marc de la campanya: “En català a taula”.

Aquesta actuació es du a terme amb la col·laboració de la Plataforma per la Llengua i s’adreça a:

1. Institucions públiques: ajuntaments, consells comarcals, Generalitat de Catalunya, Parlament
de Catalunya, universitats

2. Entitats privades amb sensibilitat cultural lingüística
3. Partits polítics
4. Empreses productores.

La retolació
Aconseguir un increment notable de l’ús del català en la retolació continua sent una de les
prioritats en les actuacions de diverses entitats. Òmnium Cultural o ADEC dirigeixen les seves
accions de sensibilització a sectors específics. Així, en el primer cas, la campanya s’adreça
principalment als mercats municipals de Catalunya, però a més ofereix un servei d’assessorament
lingüístic gratuït a totes aquelles empreses que volen canviar el seu rètol.

En el segon cas, la campanya “Retolar en català” suposa una intervenció molt concreta en el
sector de les immobiliàries, amb el suport d’ACCAT (Associació Conèixer Catalunya). L’objectiu
és aconseguir la catalanització dels rètols de pisos, ascensors, timbres o tendals publicitaris.
Els destinataris principals són, en aquest cas, empreses constructores, de rehabilitació de
finques, promotores, etc.



XIV. El món socioeconòmic

193

Des de la Plataforma per la Llengua s’està duent a terme la campanya “Català a l’empresa”,
encaminada a aconseguir la normalització lingüística d’empreses concretes pel que fa a la
imatge externa i als seus productes, especialment en el camp escrit: retolació, publicitat i pàgines
web.

El reconeixement del plurilingüisme a l’Estat espanyol
L’Organització pel Multilingüisme és una entitat dedicada a avançar en el ple reconeixement
polític i institucional de la pluralitat lingüística de l’Estat espanyol i que treballa per a la defensa
dels drets lingüístics del ciutadans.

Els àmbits de la seva actuació són de caràcter estatal i es concreten en les campanyes “Correus
plurals”, “Segells plurals” i “Documents plurals”. L’objectiu de totes aquestes campanyes té
com a denominador comú aconseguir la presència del català, i de les altres llengües oficials
diferents del castellà, en cadascuna de les realitats específiques. Així en el cas de “Correus
plurals” es pretén que el canvi de logotip de Correus es faci respectant la presència del català,
i de les altres llengües oficials, en rètols interiors i exteriors, vehicles, uniformes, bústies, impresos,
papereria, pàgina web, etc. i que el nom oficial de Correus, amb caràcter general, sigui en
castellà, català/valencià, gallec i basc (Correos, Correus, Correos, Posta).

“Documents plurals” promou per a l’Estat espanyol el model d’altres democràcies plurilingües
d’Europa i del món, que traslladen als seus documents la seva diversitat lingüística interna. El
seu objectiu és que els passaports, documents nacionals d’identitat, permisos de conduir, targetes
de resident estranger i tots els altres documents d’identificació personal estiguin redactats en
les llengües oficials de l’Estat.

“Segells plurals” és una campanya encaminada a aconseguir que la presència en els segells de
totes les llengües oficials sigui, com a mínim, proporcional al pes demogràfic que representen
les comunitats autònomes amb llengua oficial pròpia diferent del castellà respecte del conjunt
de la població espanyola.

La sensibilització
La Coordinadora d’Associacions per la Llengua organitza anualment el Correllengua. Consisteix
en el pas d’una flama, que és l’element cohesionador de tota aquesta iniciativa, pels diferents
pobles i ciutats de Catalunya. Aquesta campanya de sensibilització ha acabat esdevenint un
veritable símbol que recorda la necessitat de treballar tots plegats per tal que la llengua catalana
ocupi el lloc que li pertoca a la nostra societat. En l’àmbit local, i com a elements de reforçament,
es realitzen tota mena d’actes de caràcter lúdic (balls populars, cercaviles, teatre al carrer,
concerts) i pedagògic (conferències, taules rodones, programes de ràdio i de televisió).

L’activisme lingüístic
Per tal d’encoratjar els ciutadans que volen participar activament en el procés de normalització
lingüística, la Plataforma per la Llengua proposa un ventall molt ampli de petites accions que es
poden fer per defensar la llengua en nombrosos espais on no és present. El primer pas és
adonar-se que hi ha una discriminació lingüística, i tenir-ne consciència. A partir d’aquí, un breu
Manual d’activisme lingüístic, que es troba a la xarxa, presenta un seguit d’idees que poden
realitzar-se individualment, en la vida quotidiana, amb diversos nivells de compromís personal.

Estudis
Per avaluar la presència del català i de les altres llengües en diversos àmbits, la Plataforma per
la Llengua ha realitzat estudis que permeten conèixer la situació actual de l’ús del català en
sectors com ara la publicitat, l’etiquetatge o la telefonia mòbil. L’ús del català en l’àmbit de la
immigració ha estat objecte d’un estudi específic, les conclusions del qual han generat propostes
per a actuacions futures, en la línia d’una coordinació més estreta per part dels diferents
departaments de l’Administració.
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XV. 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 lingüís-
tica 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.

La col·laboració duta a terme durant aquests dos anys s’ha materialitzat en nombroses actua-
cions i publicacions conjuntes durant el 2003, 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 procés,
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 Jordi 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.

Durant l’any 2003 s’ha definit el projecte, s’han designat els col·laboradors responsables de les
diferents obres i s’han fet els acords amb Enciclopèdia Catalana / Editorial Proa, Edicions 62,
Editorial Moll i Edicions 3 i 4 per portar a terme l’edició de l’obra.

2.2. L’Any Francesc de Borja Moll
El Parlament de les Illes Balears va declarar, 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 va acordar, el 3 de desembre de 2002, adherir-se a la celebració el 2003 de l’Any
Francesc de Borja Moll organitzada pel Govern de les Illes Balears.

Des de la Generalitat de Catalunya s’ha fet difusió de l’obra de Francesc de Borja Moll a través
de diferents conferències en el marc dels cursos del Consorci per a la Normalització Lingüística
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i s’ha portat l’exposició Francesc de Borja Moll. La paraula
que foradà la roca, que ha estat instal·lada a la Universitat de
Barcelona durant els mesos de novembre i desembre de 2003.
També s’han difós els materials audiovisuals i didàctics ela-
borats a l’entorn de la figura de Moll a l’àmbit educatiu.

2.3. Presència a fires internacionals
En l’àmbit de la projecció exterior, els dos governs han partici-
pat a les principals fires internacionals de temàtica lingüística:
Expolangues, a París; Expolingua, a Madrid, i Expolingua, a
Berlín.

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 Cata-lunya
ha establert relacions amb els centres d’autoaprenentatge i
els ha tramès materials. A les Illes Balears hi ha quatre centres d’autoaprenentatge, que funcio-
nen 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 Segon 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.

4. Col·laboració amb els territoris de parla catalana

4.1. IX Trobada de Centres d’Autoaprenentatge
En aquesta Trobada, que ha estat organitzada conjuntament amb la Universitat Autònoma de
Barcelona, hi han participat 190 persones entre assessors, professors, tècnics i responsables
de 85 centres de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, la Catalunya del Nord, Andorra,
Galícia, el País Basc i Madrid. En aquesta trobada s’hi han incorporat també els centres
d’autoaprenentatge multilingües.

4.2. Col·laboració en l’elaboració de l’enquesta d’usos lingüístics 2003
L’objectiu d’aquest estudi és l’obtenció de dades estadístiques sobre l’ús del català a tot el
domini territorial lingüístic, principalment pel que fa als usos lingüístics en les relacions
interpersonals de la població a Catalunya.

Es tracta de la primera experiència que permetrà obtenir dades homologables per a tot el
territori de parla catalana. Al llarg de l’any 2003 s’ha dut a terme el treball de camp amb el
mateix qüestionari, pla d’anàlisi i explotació de les dades en els territoris de les Illes Balears, la
Franja, l’Alguer i la Catalunya del Nord.

5. 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 15 cursos, als quals van assistir 191 alumnes de les poblacions de
Porta, Tour de Querol, Cabestany, Sureda, Canet de Rosselló, Ille de Tet, Alenyà, Rià, Portvendres
i Elna.

El col·lectiu de Professors de Català per a Adults de la Catalunya del Nord, en col·laboració
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amb l’Ajuntament de Perpinyà, ha administrat les proves de català de la Direcció General de
Política Lingüística. Han obtingut el certificat 89 persones: 38 de nivell bàsic, 33 de nivell ele-
mental i 18 de nivell intermedi.

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 2003 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
quart any consecutiu, ha organitzat el Dictat en català, una activitat que ha consistit en la con-
vocatòria 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
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 del Nord i l’Associació Politècnica. La Generalitat ha aportat nombrosos diccionaris
i enciclopèdies, discos compactes i jocs per a ordinador.

6. 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 sis centres d’autoaprenentatge a les universi-
tats següents: Universitat d’Alacant, Universitat Jaume I, Universitat Politècnica de València i
Universitat 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.

7. L’Institut Joan Lluís Vives

L’Institut Joan Lluís Vives (IJLV) és la xarxa d’universitats de Catalunya, el País Valencià, les
Illes Balears, Andorra i la Catalunya del Nord. Funciona en catorze comissions de treball que
gestionen un programa permanent d’actuació cadascuna i, en matèria de llengua, té com a
objectiu general promoure accions conjuntes de normalització de la llengua catalana i de difu-
sió de la cultura pròpia.

Durant el 2003 ha dut a terme les activitats següents.
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7.1. I Jornada ACATERM de Terminologia i Traducció
El dia 9 de maig es va realitzar, a la Universitat Jaume I, la I Jornada de l’ACATERM (Associa-
ció Catalana de Terminologia) dedicada als àmbits de la terminologia i la traducció. A l’activitat
van assistir els responsables dels serveis lingüístics de les nostres universitats i altres profes-
sionals interessats en aquesta àrea.

7.2. Elaboració conjunta de vocabularis bàsics
L’Institut Joan Lluís Vives coordina l’elaboració de vocabularis bàsics i altres materials
terminològics i en realitza la publicació. Els vocabularis bàsics són lèxics que incorporen els
termes en català, castellà, francès i anglès més usuals d’un ensenyament o especialitat univer-
sitària. Els destinataris principals dels vocabularis bàsics són els estudiants.

L’any 2003 es va editar el vocabulari bàsic de didàctica de l’educació física, amb un total de 481
equivalències en català, castellà i francès.

7.3. Projecte d’elaboració del diccionari de formants i adequació telemàtica
Al llarg del 2003 es va continuar treballant en la confecció de la Base de dades de formants. La
BDForm és un diccionari informatitzat que conté 1.500 formants, els prefixos i sufixos cultes i
els prefixos de la llengua catalana amb el seu significat i la seva equivalència en espanyol,
francès i anglès. Es tracta d’una eina lexicogràfica d’interès cabdal per a la terminologia i la
fixació dels neologismes.

7.4. Manteniment del web de llengua de l’IJLV
Durant l’any 2003 es va seguir amb el manteniment, i l’actualització periòdica del servei de
notícies, del web sectorial de llengua de l’IJLV, des que es va posar en funcionament al juny de
l’any 2000. Aquesta pàgina conté un recull d’eines lingüístiques que ofereixen les nostres uni-
versitats, com ara programes de llengua, diccionaris, dades sociolingüístiques, normatives,
bibliografia, i altres informacions d’interès per a la nostra llengua. A més, també incorpora
enllaços directes als serveis lingüístics universitaris, un cercador de recursos lingüístics de
totes les universitats de la xarxa i una secció de notícies sobre qüestions de llengua.

7.5. Enquesta sobre l’ús de la llengua a la docència
La Comissió de Llengua, per encàrrec dels vicerectors de Política Lingüística de les universi-
tats de la xarxa, va trametre una enquesta sobre l’ús de la llengua a la docència a totes les
universitats de l’IJLV, a fi de fer-ne un informe posterior.

7.6. Elaboració d’estudis
En el marc de la Comissió de Llengua es realitzen estudis que siguin d’interès per a les univer-
sitats. La Comissió de Llengua ha treballat en l’anàlisi de programes de traducció assistida a fi
que tots els serveis lingüístics facin servir el mateix proveïdor i aconsegueixin així beneficis
derivats d’economies d’escala.

7.7. Programa de Política Lingüística
Nova comissió i trobada conjunta
Al juliol de 2003 es va crear la Comissió de Política Lingüística de l’IJLV, integrada pels vicerectors
i vicerectores de Política Lingüística de les universitats de la xarxa.

El 27 de novembre de 2003 hi va haver una trobada conjunta d’aquesta Comissió amb la
Comissió de Llengua de l’IJLV, amb l’objectiu d’intercanviar informació i debats al voltant de les
qüestions que afecten la realitat lingüística, des de diferents posicions i vessants. Entre altres,
s’hi va analitzar l’ús de la llengua en la docència, la realització d’una campanya de difusió dels
serveis lingüístics i altres aspectes de la política general de les nostres universitats en aquesta
matèria.

Comunicat de l’IJLV sobre la divisió d’ensenyaments de català i valencià
El dia 5 de desembre l’IJLV va emetre un comunicat davant l’acord de la Comissió d’Ordenació
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Acadèmica del Ministeri d’Educació de l’Estat espanyol pel qual dividia en dos ensenyaments i
titulacions diferents, sota el nom de català i valencià, l’actual ensenyament de la llengua catala-
na en totes les escoles oficials d’idiomes de l’Estat. El comunicat va rebre en pocs dies més
trenta mil adhesions. El text fou el següent:

“L’Institut referma el criteri universalment acceptat en la comunitat científica que, tant si rep el
nom de català com el de valencià, es tracta d’una mateixa llengua i el seu ensenyament ha de
presentar uns continguts que abracen totes les variants territorials d’aquesta.

”L’Institut entén que dit acord constitueix una intervenció injustificada des d’instàncies políti-
ques sobre una qüestió òbvia des del punt de vista acadèmic i científic, i que resulta especialment
contraproduent en els moments actuals.

”Finalment, l’Institut fa seu el comunicat de l’Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana en
tots els seus termes i demana a tota la comunitat universitària i acadèmica que explicite la seua
coincidència amb aquests criteris universalment acceptats.

”El president de l’Institut Joan Lluís Vives, atès l’acord del Consell General, demanarà al Go-
vern de l’Estat espanyol que retire aquesta proposta, que no respon a cap demanda de caràc-
ter docent, que no té cap fonament científic i que crea un conflicte artificial.”
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XVI. 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
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, els governs de la Generalitat de Catalunya i de les
Illes Balears van acordar el 18 de gener de 2001 la creació d’un consorci entre les dues admi-
nistracions 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 reconeixement. Cal destacar que les dues administracions tenen
una representació idèntica en els òrgans de govern del Consorci, tot i que la participació econò-
mica en el pressupost és proporcional a la població dels territoris respectius.

El text del conveni de constitució del consorci i els estatuts van ser aprovats pel Govern de les
Illes Balears el 30 de novembre de 2001 i pel Govern de la Generalitat de Catalunya el 4 de
desembre. Els parlaments de les Illes Balears i de Catalunya, tots dos per unanimitat, en van
autoritzar la signatura els dies 12 i 13 de febrer de 2002, respectivament. El 2 d’abril la Comis-
sió d’Autonomies del Senat espanyol, també per unanimitat, es va donar per assabentada 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 promou la presència i l’estudi de la llengua catalana i la seva realitat a les
universitats d’arreu del món, i presta suport i dóna impuls a les entitats de catalanística, que
agrupen, per llengües, estudiosos i experts de la llengua i la literatura catalanes formats o
residents fora del domini lingüístic. Així mateix, facilita els recursos lingüístics i didàctics neces-
saris per a l’aprenentatge, la recerca o el treball amb la llengua catalana, en diversos suports,
i presta l’assessorament necessari per impulsar la formació del professorat especialitzat en
l’ensenyament del català com a llengua estrangera.

L’Institut assumeix la funció d’organisme avaluador dels coneixements de llengua catalana a
l’exterior i, amb aquest objectiu, convoca i administra les proves per a l’obtenció dels certificats
fora del domini lingüístic que permeten acreditar-ne el progrés en l’aprenentatge, i en regula i
expedeix els certificats al marge dels estudis reglats.

L’Institut Ramon Llull, amb la col·laboració de la Biblioteca de Catalunya, va publicar el Vocabu-
lari alemany-català, imprès el 1502 a Perpinyà. El vocabulari ha estat presentat a Perpinyà l’11
de gener, en un acte organitzat amb la col·laboració de l’Ajuntament de Perpinyà, amb un
discurs de Joan Martí i Castell i una actuació d’Hespèrion XXI, dirigits per Jordi Savall, i a
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Catalunya el 28 de gener, en un acte que va tenir lloc a la Biblioteca de Catalunya, amb un
discurs de Joan Solà.

2. Ensenyament de la llengua catalana a l’exterior

L’Institut Ramon Llull (IRL), per mitjà de l’Àrea de Llengua, té l’objectiu de promoure l’ensenya-
ment de la llengua i de la literatura catalanes a les universitats i altres centres d’estudis superi-
ors fora del domini lingüístic. Així mateix, promou l’ensenyament de la llengua catalana a l’exte-
rior al públic adult en general, especialment allà on l’existència de comunitats catalanes o bale-
ars o les relacions històriques, culturals o comercials ho fan més necessari.

2.1. Ensenyament universitari
Durant l’any 2003 des de l’Àrea de Llengua de l’IRL s’ha donat impuls a la constitució de tretze
nous lectorats a partir del curs acadèmic 2003-2004. La Xarxa de lectorats de llengua i literatu-
ra catalanes ha quedat configurada per 93 universitats, distribuïdes en vint-i-set països d’arreu
del món, de les quals 76 a Europa, 13 a Amèrica, 2 a l’Àfrica, 1 a l’Orient Mitjà i a Oceania.

Amb la finalitat de conèixer el panorama dels estudis de català a l’àmbit acadèmic de fora del
domini lingüístic, s’ha procedit a la recollida i al tractament de les informacions aportades per
les 93 universitats que integren la Xarxa de lectorats: dades de cada universitat i dels profes-
sors, dades sobre les assignatures que s’hi imparteixen, les hores de docència, els nivells
d’aprenentatge de les assignatures de llengua, el nombre d’alumnes matriculats i les activitats
complementàries que preveu d’organitzar cada universitat. Així, el curs 2003-2004 un total de
4.003 alumnes segueixen estudis de llengua, literatura i cultura catalanes, dels quals desta-
quen els 800 dels 22 lectorats d’Alemanya, els 725 dels 9 lectorats de França, els 687 dels 18
de Gran Bretanya i els més de 300 de la Universitat Hassan II del Marroc.

Taula 101. Alumnes inscrits a la xarxa de lectorats, per universitats. Curs 2003-2004

lectorats alumnes lectorats alumnes

Alemanya 22 800 Hongria 2 99

Argentina 3 66 Irlanda 1 32

Austràlia 1 10 Israel 1 12

Àustria 1 29 Itàlia 10 303

Bèlgica 1 6 Marroc 1 306

Camerun 1 51 Mèxic 1 42

Canadà 1 25 Polònia 3 171

Cuba 1 11 Portugal 1 38

Eslovènia 1 20 República Txeca 1 263

Estats Units 6 81 Romania 1 59

Finlàndia 1 15 Rússia 2 35

França 9 725 Suïssa 1 22

Gran Bretanya 18 687 Uruguai 1 75

Holanda 1 15

Pel que fa a les assignatures, els lectors de les universitats que integren la Xarxa de lectorats
imparteixen un total de 327 assignatures, de les quals 248 de llengua catalana, 42 de cultura i
32 de literatura. La distribució de les assignatures no ha variat significativament respecte del
curs 2002-2003 i el bloc majoritari continua essent el d’assignatures de llengua catalana. Pel
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que fa al nombre d’alumnes, es manté la tendència del curs anterior, en què el nombre de
matriculats d’assignatures de llengua catalana va ser força més elevat en les de nivell bàsic.

Gràfic 31. Assignatures de llengua catalana. Alumnes per nivell. 2003

Gràfic 32. Distribució dels alumnes matriculats a assignatures de llengua catalana,
per nivells. 2003
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Durant aquest període, l’IRL ha establert convenis específics de cooperació per a la projecció
de la llengua catalana amb set universitats de la Xarxa: Universitat Hassan II (Marroc), Aconcagua
(Argentina), l’Havana (Cuba), Masaryk de Brno (República Txeca), Provença (França), Ljubljana
(Eslovènia) i Salern (Itàlia). Destaquen les actuacions amb la Universitat Lliure de Berlín, en
què s’ha ampliat l’oferta de català que s’hi imparteix des de 1987, amb seminaris i cursos de
literatura, llengua i cultura i altres activitats, i amb la possibilitat que els estudiants obtinguin el
Certificat de llengua i cultura catalanes (Zertifikat für Katalanische Sprache und Kultur) com a
qualificació addicional. A la Universitat de la Sorbona, Paris IV s’ha impulsat un canvi d’estatus
del lector de català de manera que queda integrat en el cos docent, alhora que s’ha iniciat el
suport al Centre d’Estudis Catalans de París, adscrit en aquesta universitat, per a la
informatització de la seva biblioteca de catalanística, amb un fons d’aproximadament quinze
mil volums.

Nous lectorats de català
Durant el curs 2003-2004, vint-i-dues universitats han iniciat amb l’Àrea de Llengua l’estudi de
la viabilitat d’obrir un lectorat i d’integrar els estudis de llengua i literatura catalanes en el seu pla
d’estudis, almenys en qualitat d’assignatures optatives, de manera que puguin generar crèdits.
Atesa la disponibilitat pressupostària i les característiques de cadascuna, s’ha arribat a un
acord amb tretze universitats: Universitat Christian-Albrechts, Universitat de Constança, Uni-
versitat Catòlica d’Eichstätt (Alemanya), Universitat de l’Aconcagua (Argentina), Glendon College.
Universitat de York (Canadà), Universitat de l’Havana (Cuba), Universitat de Ljubljana (Eslovènia),
Universitat de la Sorbonne-Nouvelle (Paris III) (França), Universitat de Catània, Universitat de
Salern (Itàlia), Universitat Hassan II - Aïn Chock (Marroc), Universitat de Varsòvia (Polònia),
Universitat Masaryk de Brno (República Txeca).

Amb l’objectiu de renovar o cobrir les places dels titulars dels lectorats per al curs 2003-2004,
l’Àrea de Llengua ha preparat la convocatòria per a la selecció de lectors i lectores de català a
universitats de fora del domini lingüístic (DOGC núm. 3891, 26 de maig de 2003; BOIB núm.
79, 5 de juny de 2003) i la resolució d’adjudicació de les places dels titulars dels lectorats de
català ofertes per al curs 2003-2004 (DOGC núm. 3947, 14 d’agost de 2003; BOIB núm. 113, 9
d’agost de 2003).

S’ha acordat igualment la renovació de dinou places de titulars dels lectorats de català de les
universitats interessades a donar continuïtat a l’activitat encomanada a les persones que tenen
adscrites, d’acord amb els requisits establerts en les convocatòries respectives, i s’han conce-
dit pròrrogues als lectors que ho han sol·licitat per mitjà de la seva universitat per continuar-hi la
docència un any acadèmic addicional, amb la voluntat que puguin consolidar-hi la seva situació
de professors i afavorir-hi també d’aquesta manera la continuïtat de l’ensenyament reglat del
català.

Ajuts a universitats de fora del domini lingüístic
Amb la finalitat de contribuir a la docència de llengua i literatura catalanes per al curs acadèmic
2003-2004, s’han concedit ajuts a noranta-una universitats de fora del domini lingüístic per un
import global de 914.984,68 €, d’acord amb les resolucions que es detallen a continuació:

a) Resolució per la qual es nomenen els titulars dels lectorats a les universitats de fora del
domini lingüístic per al curs 2003-2004 i s’atorguen ajuts a les universitats corresponents per
al finançament dels lectorats que tenen adscrits (DOGC núm. 3947, 14 d’agost de 2003;
BOIB núm. 113, 9 d’agost de 2003).

b) Resolució per la qual es renoven places de lectors a les universitats de fora del domini
lingüístic per al curs 2003-2004 i s’atorguen ajuts a les universitats corresponents per al
finançament dels lectorats (DOGC núm. 3928, 18 de juliol de 2003; BOIB núm. 102, 17 de
juliol de 2003).

c) Resolució d’ajuts a universitats de fora del domini lingüístic de la llengua catalana per al
manteniment dels lectorats que tenen adscrits durant el curs 2003-2004 (DOGC núm. 3928,
18 de juliol de 2003; BOIB núm. 102, 17 de juliol de 2003).
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S’ha iniciat una actuació organitzada amb les universitats de la resta de l’Estat espanyol per
establir-hi línies de col·laboració d’acord amb les necessitats de cadascuna i els ritmes aplica-
bles en cada cas, especialment amb la Universitat de Granada, la Complutense de Madrid, la
de Salamanca, la de Santiago, la del País Basc i la Universitat Nacional d’Educació a Distància,
amb la qual s’ha signat un conveni per conèixer l’organització dels seus cursos, els nivells que
imparteixen i el nombre d’alumnes que els segueixen, la formació del professorat i la possibili-
tat d’oferir-los l’accés a les proves de coneixement de català. S’han iniciat també relacions de
cooperació amb universitats d’altres països per a donar suport a la docència de català o per a
impulsar-hi la constitució de lectorats, especialment amb la Universitat de Càller, on el nombre
d’alumnes s’ha sextuplicat i des d’on s’ha impulsat la realització d’un Curs intensiu de llengua
catalana de nivell bàsic, la Universitat de Basilea, la de Perpinyà, la de Ciències Econòmiques
i Empresarials de Viena, la de Guadalajara (Mèxic) i la de Michigan (Estats Units), entre d’al-
tres.

2.2. Ensenyament no universitari
Amb l’objectiu d’articular la col·laboració amb les institucions de caràcter cultural amb una
incidència directa en la projecció exterior de la llengua catalana que actuen des de l’exterior,
s’ha promogut la col·laboració amb entitats que organitzen activitats docents. Durant l’any 2003
l’Àrea de Llengua ha col·laborat amb els centres de l’Instituto Cervantes de Bordeus, Bucarest,
Casablanca, Dublín, Londres, Moscou i Munic per donar suport als cursos de llengua catalana
que s’hi organitzen, els ha cedit diverses publicacions i materials per a la docència i ha preparat
una bibliografia especialitzada. Així mateix, s’han emprès actuacions amb les diverses escoles
oficials d’idiomes de l’Estat espanyol, especialment amb la de Salamanca i la de Madrid, per
intercanviar informació d’interès comú i afavorir-hi amb mesures específiques la presència de
la llengua catalana en els seus programes.

Centres i casals catalans i balears
S’han mantingut reunions de treball amb diversos responsables de casals i centres catalans
d’arreu del món amb l’objectiu de conèixer-ne en detall les necessitats en matèria d’ensenya-
ment de la llengua i d’enfortir la col·laboració amb aquestes entitats. Concretament, s’han cele-
brat reunions de treball a Barcelona i Madrid amb el president del Cercle Català de Madrid, i
amb representants del Casal Català de Mèxic, del Casal Català de Lausana, de la Fundació
Paulí Bellet de Washington i del Casal Català de Quito, entre d’altres. També s’han mantingut
contactes amb els representants de la Federació Internacional d’Entitats Catalanes.

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, s’ha preparat la primera convocatòria de l’IRL
per a subvencions a associacions i entitats de fora dels territoris de parla catalana sense fina-
litat de lucre per a l’organització de cursos destinats específicament a l’aprenentatge de la
llengua catalana. D’acord amb la Resolució d’atorgament de subvencions a associacions o
entitats de fora dels territoris de parla catalana sense finalitat de lucre per a l’organització de
cursos destinats específicament a l’aprenentatge de la llengua catalana (DOGC, núm. 3945,
de 12 d’agost de 2003; BOIB núm. 113, de 9 d’agost de 2003), s’han beneficiat d’aquests ajuts
els vint-i-cinc casals i entitats que figuren en la taula següent, que imparteixen classes a més
d’un miler d’alumnes. També s’han dotat els centres i casals de materials docents i comple-
mentaris per a la impartició de cursos específics de llengua catalana i per a les activitats de
promoció del català que realitzen.
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Taula 102. Casals i centres no universitaris que han rebut subvenció. 2003

País Entitat

Alemanya Centre Cultural Català de Colònia, e. V.

Argentina (8) Agrupació Cultural Catalana de Mendoza
Associació Catalana  «Montepio de Montserrat»

  Casal dels Països Catalans de La Plata
  Casal de Catalunya de Buenos Aires
  Casal de Catalunya de Paraná
  Centre Català de Mendoza
  Centre Català de Venado Tuerto
  Centre Català de Rosario

Bèlgica Casal Català de Brussel.les

Brasil Catalònia Grup de Catalans de Sâo Paulo

Costa Rica Casal Català de Costa Rica

Equador Casal Català de Quito

Espanya Cercle Català de Madrid

Estats Units (2) Casal dels Catalans de Califòrnia
  Fundació Paulí Bellet

França (2) Casal Català de Tolosa del Llenguadoc
  Centre Cultural Català de Perpinyà

Luxemburg Centre Català de Luxemburg

Mèxic Orfeó Català de Mèxic, A.C.

Paraguai Centre Català d’Asunción

Suïssa Amics Catalans de Berna

Uruguai Casal Català de Montevideo

Xile (2) Centre Català de Santiago de Xile
  Centre Català de Viña del Mar

Total (25)  

S’ha participat en la VIII Trobada Cultural de Casals del Con Sud d’Amèrica (Montevideo, 17-20
de juliol de 2003), en el marc de la qual s’han presentat el Programa d’ensenyament del català
a l’exterior i les actuacions de l’IRL als directius dels divuit casals que hi han participat, s’ha
mantingut una reunió de treball amb els professors de català i amb els responsables universi-
taris de Montevideo i s’hi ha realitzat un Programa intensiu de formació per als professors de
català dels casals del Con Sud destinat al perfeccionament lingüístic i a la preparació per
administrar les proves de català.

S’ha organitzat el Projecte d’ensenyament de llengua catalana per a estrangers al Marroc,
seguit per 195 persones en 7 cursos intensius de nivell bàsic a les ciutats d’Assilah, Casablanca,
Settat i Sidi Yamani, del mes de març al final de juny.

2.3. Formació per a estudiants estrangers dins el domini lingüístic
El mes de maig l’IRL ha realitzat la convocatòria de beques a estudiants estrangers per a
l’assistència a cursos de català dins el domini lingüístic (DOGC, 26 de maig i BOIB, 5 de juny de
2003). S’han estudiat cent trenta sol·licituds i, d’acord amb les bases, se n’han concedit quinze
a estudiants d’Hongria, Marroc, Polònia, República Txeca, Romania i Rússia.
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En el marc de la col·laboració amb entitats i organismes que organitzen activitats docents adre-
çades a persones que es formen a l’exterior del domini lingüístic, s’ha dut a terme amb el
Govern d’Andorra el II Campus Universitari de la Llengua Catalana del 27 de juliol al 18 d’agost,
per ampliar els coneixements de català d’estudiants estrangers i integrar-los en el teixit social i
el context natural de Mallorca i Andorra, en el qual han participat vint-i-quatre estudiants d’Ale-
manya, Eslovàquia, Espanya, Estats Units, França, Hongria, Polònia, República Txeca, Roma-
nia i Rússia. L’IRL ha col·laborat també en les XV Jornades Internacionals de Llengua i Cultura
Catalanes, celebrades a Gironella del 25 d’agost al 13 de setembre, que organitza des de fa
quinze anys l’Ajuntament de Gironella, mitjançant una aportació econòmica i la cessió de mate-
rial didàctic i de divulgació.

3. Certificació de coneixements de català a l’exterior

En el marc de les competències de l’IRL sobre avaluació i certificació de coneixements de
català com a llengua estrangera, i amb la finalitat de facilitar-ne l’acreditació del coneixement,
l’Àrea de Llengua té com a objectiu organitzar l’administració de les proves de llengua catalana
a l’exterior, formar els examinadors en l’administració dels diversos nivells, determinar el calen-
dari i els certificats de cada convocatòria per localitat i fer-ne la difusió entre els interessats.

L’IRL, d’acord amb els seus estatuts, ha assumit l’avaluació i certificació de coneixements del
català fora del domini lingüístic. El 6 de març de 2003 s’ha publicat el Decret del Govern de la
Generalitat pel qual s’atribueix a l’IRL la competència sobre l’avaluació i certificació del conei-
xement del català com a segona llengua fora del domini lingüístic, i que li transfereix les compe-
tències i funcions per a la promoció de l’ensenyament del català a l’estranger i li adscriu els
corresponents mitjans fins ara gestionats per la Direcció General de Política Lingüística. Així
mateix, el 6 de juny es publica al BOIB l’Ordre de les Illes Balears per la qual es regulen les
funcions que té atribuïdes l’IRL amb relació a la promoció de l’ensenyament del català i l’avalu-
ació i la certificació del seu coneixement com a segona llengua fora del domini lingüístic.

S’ha elaborat la normativa general que regula les proves per a l’avaluació i la certificació de
coneixements de llengua catalana de l’IRL, publicada al DOGC el 20 de març i al BOIB el 3 de
maig, i la Resolució per la qual es convoquen les proves per al 2003 per a l’obtenció dels
certificats de coneixements de llengua catalana de l’Institut Ramon Llull, publicada el 20 de
març al DOGC i el 3 de maig al BOIB. L’IRL ha organitzat la convocatòria de proves a 39 ciutats
d’arreu del món, amb 565 persones inscrites.

Taula 103. Proves de coneixements de llengua catalana a l’exterior. 2003

Convocatòria 2003 Localitats

Alemanya Berlín
Hamburg
Tubinga

Argentina Santa Fe

Bèlgica Brussel·les

Eslovènia Ljubljana

Espanya Granada
Madrid
Salamanca
Santiago de Compostel·la
Vitòria

Estats Units Washington
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França Grenoble
París
Rennes
Tolosa

Gran Bretanya Birmingham
Cardiff
Exeter
Glasgow
Lancaster
Liverpool
Londres
Manchester
Swansea

Hongria Budapest
Szeged

Itàlia Bolonya
Càller
Nàpols
Sàsser
Trento

Luxemburg Luxemburg

Mèxic Mèxic DF

República Txeca Brno

Romania Bucarest

Rússia Moscou
Sant Petersburg

Uruguai Montevideo

El nombre de persones que s’han presentat a les proves dels diferents certificats ha estat de
540: 324 al nivell bàsic, 123 al nivell elemental, 58 a l’intermedi, 31 al de suficiència i 4 al
superior. D’aquestes, 459 n’han obtingut el resultat d’apte (274 del nivell bàsic, 113 del nivell
elemental, 51 del nivell intermedi, 20 del nivell de suficiència i 1 del nivell superior), que repre-
senten el 85 % dels examinands.

Taula 104. Presentats a les proves de llengua catalana a l’exterior. 2003

bàsic elemental intermedi suficiència superior Total

aptes 85 % 92 % 88 % 65 % 25 % 85 %

4. Eines i materials per a l’aprenentatge del català

L’Àrea de Llengua ha constituït un fons bibliogràfic d’aproximadament sis-centes cinquanta
publicacions, principalment mètodes per a l’aprenentatge de llengües, lectures graduades, gra-
màtiques, diccionaris de llengua catalana, diccionaris bilingües, terminològics, obres de refe-
rència per a l’estudi de la llengua, la història i la literatura catalanes, revistes de les societats de
catalanística i materials audiovisuals. Amb la finalitat de dotar els centres d’ensenyament a
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l’exterior, s’ha constituït un fons de prop de cinc mil volums, procedents de la Generalitat de
Catalunya, el Govern de les Illes Balears, el Govern d’Andorra i diverses entitats i editorials, i un
fons d’audiovisuals de més dos-cents volums, que s’ofereixen en préstec com a material do-
cent complementari. S’han aportat publicacions i materials didàctics a més d’un centenar d’uni-
versitats i una cinquantena de casals catalans i balears. S’han contractat subscripcions setma-
nals al diari Avui i al setmanari El Temps per a vint-i-cinc universitats de la Xarxa, la qual cosa
ha suposat un increment de l’aportació als ajuts que es destinen a les universitats de prop de
10.000 €.

S’ha dut a terme una actuació sistemàtica dirigida a les editorials especialitzades en llengua
catalana i ensenyament de llengües a fi d’obtenir els catàlegs actualitzats de títols sobre llen-
gua, literatura i cultura catalanes, que ha permès d’incorporar al fons bibliogràfic un nombre
elevat de publicacions. El febrer s’ha signat un conveni amb l’Editorial Ariel per mitjà del qual
aquesta editorial ha cedit 2.900 exemplars d’una selecció de 18 títols de lingüística, literatura,
filosofia i història per distribuir-los i difondre’ls als centres d’aprenentatge de català a l’exterior.
Amb la mateixa finalitat, s’ha signat un conveni amb Publicacions de l’Abadia de Montserrat per
a la cessió de 3.315 exemplars corresponents a 52 títols d’interès filològic. Cal esmentar també
les aportacions d’institucions com el MNAC, que ha cedit catàlegs de les exposicions que
organitza, el Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, que ha cedit a l’IRL les obres guanyado-
res del Premi d’Història de la Medicina Catalana Oleguer Miró i Borràs, el Departament de
Treball, Indústria, Comerç i Turisme o el Departament de Benestar Social de la Generalitat de
Catalunya.

D’acord amb el conveni signat amb el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya per
a la cessió del Curs de català en línia i la continuïtat de l’elaboració, l’IRL, com a únic titular del
curs, n’ha assumit la realització i el finançament dels continguts lingüístics, el disseny gràfic i
l’animació i la resta d’aspectes tècnics i informàtics, d’acord amb les disponibilitats pressupostà-
ries. També n’assumeix la direcció i coordinació i la posada en funcionament. El 13 de maig de
2003 la Generalitat de Catalunya ha aprovat una aportació extraordinària de 2.660.000 € a l’IRL
per al disseny i posada en marxa del Curs, amb caràcter de despesa pluriennal, a càrrec del
departament de Cultura. Amb la mateixa finalitat, el 2 de maig el Govern de les Illes Balears, a
proposta de la Conselleria d’Educació i Cultura, ha aprovat una aportació a l’IRL de 296.800 €.

L’Àrea de Llengua ha elaborat un projecte per a la realització del Curs de català en línia que
pugui respondre al context sociolingüístic i als interessos dels aprenents actuals. S’han realit-
zat sessions de treball amb empreses interessades en el desenvolupament tecnològic i dels
continguts audiovisuals i interactius del curs per perfilar-ne les necessitats globals i els reque-
riments per a la implantació, i s’ha preparat la documentació per a la convocatòria del concurs
públic per a l’adjudicació. S’ha signat un conveni amb el Consorci per a la Normalització Lin-
güística per mitjà del qual l’IRL li ha encarregat el 2003 la realització de les unitats didàctiques
corresponents al primer i segon nivells d’acord amb els criteris generals del marc pedagògic
que s’ha definit. S’han pres com a base les programacions del Consorci per al nivell bàsic i
l’elemental, fonamentades en el nou disseny del nivell llindar de la llengua catalana i en les
indicacions del Consell d’Europa per a l’ensenyament, l’aprenentatge i l’avaluació de les llen-
gües d’Europa, que han estat adaptades a l’entorn virtual d’aprenentatge i no a un context
d’aprenentatge presencial.

5. Formació en ensenyament de català com a llengua estrangera

S’ha prestat assessorament als professors de llengua catalana que exerceixen en universi-
tats de fora del domini lingüístic i en casals i centres catalans i balears. Aquesta formació i
aquest suport han comportat també, a més de l’organització del Programa intensiu de forma-
ció del Con Sud d’Amèrica i de les Jornades Internacionals per a Professors de Català,
l’atenció personalitzada per a la resolució de consultes dels professors, la preparació i trame-
sa de material específic i la formació a distància. El setembre s’ha celebrat una Sessió de
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formació i coordinació a la seu de l’IRL de Barcelona, adreçada específicament als nous
titulars de lectorats.

L’Àrea de Llengua de l’IRL ha organitzat les XVI Jornades Internacionals per a Professors de
Català, celebrades al monestir de Sant Cugat del 22 al 25 de juliol de 2003. A l’acte inaugural hi
han participat el conseller de Cultura i president del Consell de Direcció de l’IRL, l’alcalde de
Sant Cugat, la directora de Llengua de l’IRL i l’escriptor i periodista V. Villatoro, que hi ha pro-
nunciat la conferència inaugural. Hi ha hagut prop d’un centenar d’assistents d’arreu del món,
dels quals 60 eren procedents d’universitats, centres i organismes de l’Estat espanyol, 47 d’al-
tres onze països europeus, 3 dels Estats Units i 2 de Rússia. El nombre d’assistents ha doblat
el de l’any anterior i ha estat el més elevat des de la primera edició de les Jornades, celebrada
l’any 1987 a Palma. Hi han assistit professors titulars dels lectorats de català així com especi-
alistes en l’estudi i l’ensenyament de la llengua i membres de les societats internacionals de
catalanística.

Hi han tingut lloc conferències, debats, sessions de formació i activitats culturals complementà-
ries, així com dues taules rodones, una sobre la promoció exterior de les llengües, amb repre-
sentants de l’Instituto Cervantes, la Xunta de Galícia, el Goethe-Institut, l’Instituto Camoes i el
British Council, i l’altra sobre l’ensenyament de la llengua catalana a l’exterior, amb represen-
tants de les societats internacionals de catalanística d’Itàlia, França, Alemanya, Gran Bretanya
i Amèrica del Nord. El professor Antoni M. Badia i Margarit ha pronunciat la conferència “Acció
i passió del lector de català” en l’acte de cloenda, a càrrec del conseller d’Universitats, Recerca
i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya i del director de Política Lingüística del
Govern Balear.

6. Associacions i entitats de catalanística

En el marc general de la projecció exterior de la llengua i la cultura catalanes, s’ha donat suport
a les iniciatives encaminades a promoure la presència i l’estudi de la llengua catalana per mitjà
dels estudiosos de les societats de catalanística. En aquest sentit, s’han mantingut reunions
amb representants de la major part d’associacions amb l’objectiu de conèixer-les amb detall i
d’establir-hi línies generals de cooperació: l’Association Française des Catalanistes,
l’Associazione Italiana di Studi Catalani, l’Anglo-Catalan Society i la North-American Catalan
Society.

S’ha contribuït a l’edició dels dos volums de les actes del I Col·loqui Europeu d’Estudis Cata-
lans celebrat a Montpeller del 3 al 5 d’octubre 2002 i organitzat pel Departament de Català de la
Universitat de Montpeller, conjuntament amb l’Associació Germano-Catalana i l’Association
Française des Catalanistes. S’ha contribuït també a l’edició de la Révue d’Études Catalanes,
publicació de referència per a la projecció dels estudis relacionats amb la llengua i la literatura
catalanes a França, de periodicitat anual, conjuntament amb l’Association Française des Cata-
lanistes. També s’ha contribuït a la difusió de l’obra Momenti di Cultura Catalana in un Millennio,
una seixantena d’articles d’especialistes d’arreu del món presentats al VII Col·loqui de l’Associ-
ació Italiana d’Estudis Catalans, que va tenir lloc a Nàpols el 2000, i a l’edició de les actes
corresponents a la secció de lingüística del 18è Col·loqui Germanocatalà, celebrat a Munic el
2001.

S’ha participat al 19è Col·loqui Germanocatalà, organitzat el juny de 2003 per la Deutscher
Katalanistenverband a Colònia. En el marc del col·loqui, s’ha lliurat la Beca Rudolf Brummer
per a projectes en el camp de la catalanística a Katharina Wieland. El gener ha tingut lloc una
reunió amb representants de la North-American Catalan Society per establir els àmbits en què
es pot donar suport a les activitats d’aquesta associació, i s’ha atès la petició per a la publicació
de la revista Catalan Review, que s’edita en català i anglès i que es considera un referent per a
la catalanística internacional. S’ha contribuït també a la publicació del segon i tercer volum de
les Actes del XII Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, que va tenir lloc a
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París l’any 2000 organitzat per l’Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes i pel
Centre d’Estudis Catalans de la Sorbona.

S’ha iniciat la col·laboració amb la Fundació Congrés de Cultura Catalana, amb la qual s’ha
signat un conveni per contribuir en el Premi Internacional Ramon Llull, que reconeix l’obra d’un
estudiós estranger que hagi significat un notable coneixement de la realitat catalana, una insti-
tució estrangera dedicada a la promoció de la llengua i la cultura catalanes en el seu país, la
dedicació d’un traductor d’obres catalanes a qualsevol llengua o l’aportació d’una persona de
qualsevol país que hagi significat una important contribució al coneixement, reconeixement,
promoció o defensa d’una o més cultures o ètnies sense estat propi.

L’Institut de Projecció Exterior de la Cultura Catalana ha atorgat a Barcelona el 7 de maig els
guardons del Premi Josep Maria Batista i Roca, del jurat del qual és membre la directora de
Llengua de l’IRL, per reconèixer la tasca de catalans i catalanòfils per mantenir la presència
catalana al món i augmentar el coneixement dels Països Catalans i la cultura catalana a
l’exterior.

Durant el mes d’octubre ha tingut lloc a l’Alguer el cicle de conferències El segle XIV a Sardenya,
organitzat per l’Arxiu de Tradicions de l’Alguer, amb la col·laboració de l’IRL.

7. Fires i exposicions

Amb l’objectiu de donar a conèixer les dades essencials sobre la llengua catalana i el seu
ensenyament a l’exterior, s’han elaborat i editat diversos plafons informatius dissenyats per als
estands de les fires i exposicions. També s’han preparat i editat diversos materials de divulga-
ció i promoció amb informació sobre l’ensenyament de la llengua catalana a l’exterior, les pro-
ves de coneixements de llengua catalana i els recursos lingüístics en línia de què disposa, etc.

Expoberlin 2003. La llengua catalana ha participat a la setzena edició d’Expoberlin, Fira Inter-
nacional de les Llengües i les Cultures, del 21 al 23 de novembre. Bona part dels vint mil
visitants són professionals i estudiants vinculats amb l’ensenyament i aprenentatge de les llen-
gües. L’IRL hi ha estat present mitjançant un estand, organitzat en col·laboració amb els go-
verns de Catalunya i de les Illes Balears, i s’hi ha impartit una classe d’iniciació al català, amb
un centenar d’assistents, i una conferència en alemany sobre la història i el panorama actual de
la llengua catalana.

Expolangues París
L’IRL ha participat a la vint-i-unena edició del Saló Internacional Expolangues, que ha tingut lloc
a París del 29 de gener a l’1 de febrer amb la presència de 233 expositors de 22 països. S’hi ha
preparat un estand amb materials per a l’aprenentatge de la llengua, gramàtiques i diccionaris,
així com una selecció d’obres de la producció literària, teatral, cinematogràfica i musical dels
territoris de parla catalana. S’han elaborat deu plafons informatius amb dades generals sobre
la llengua catalana i el seu ensenyament a l’exterior i sobre l’activitat de l’IRL, i s’ha editat un
document per difondre els centres d’ensenyament de català a França i els recursos lingüístics
en línia per a la llengua catalana. S’ha presentat la Classe d’iniciació al català per mostrar que
l’aprenentatge del català és fàcil i d’interès per als europeus.

Expolingua Madrid
L’IRL ha estat present al XVI Congreso Muestra Internacional Expolingua 2003, celebrat a
Madrid del 20 al 23 de març, amb la col·laboració dels governs de Catalunya i de les Illes
Balears, i amb una assistència de més de divuit mil persones i més de quaranta expositors. S’hi
ha explicat, en conferència pública, què es la llengua catalana, la seva història i vigència com a
llengua d’Europa, i s’hi ha ofert una classe d’iniciació al català amb una gran assistència de
públic. S’ha preparat i editat un tríptic amb la relació de centres i punts d’ensenyament de la
llengua catalana a l’Estat espanyol, fora del domini lingüístic. El mes d’octubre s’ha tancat
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l’acord amb la Fundación Actilibre, que gestiona Expolingua Madrid, pel qual el català serà
llengua convidada a Madrid l’edició de 2004.

8. 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 catalanes.
L’any 2003 es correspon amb l’onzena edició d’aquest premi, per bé que no s’ha concedit fins a
l’abril de 2004 i s’ha atorgat al poble de Madrid, en homenatge a les víctimes de l’11 de març.

Des de la Delegació del 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.

L’any 2003 s’ha continuat organitzant 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.

Al llarg del curs 2003-2004 s’han organitzat els cursos següents:

6 mòduls de llengua catalana de nivell bàsic 1, de 90 hores lectives
4 mòduls de llengua catalana de nivell bàsic 2, de 90 hores lectives
1 mòdul de llengua catalana de conversa (GC), de 90 hores lectives
1 mòdul de nivell intermedi, de 90 hores lectives
2 mòduls de nivell de suficiència, de 90 hores lectives
1 mòdul de nivell superior, de 90 hores lectives.

S’han organitzat també dos cursos per a nens, de 48 hores lectives.

9. El COPEC

El Decret 227/1991, de 7 de maig, va constituir el Consorci Català de Promoció 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 2003 el COPEC ha executat un pressupost d’1.693.672,02 €. El COPEC té oficines a
Berlín, Brussel·les, Londres, Copenhaguen, Milà i París i 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 la Companyia Elèctrica Dharma, Miquel Pujadó, el Teatre Romea,
per a la presentació de l’obra Macbeth en català a Londres, el Teatre Lliure, per a la presentació
de l’obra Juli César en català a Itàlia i a Rússia, entre d’altres.

També ha col·laborat en la gira de concerts de presentació del disc Jocs de Lluís Llach a
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l’exterior de Catalunya, que ha inclòs la realització de diversos concerts durant 2002 i 2003 i
que es van cloure el febrer de 2004 amb l’actuació de Lluís Llach al Palau de Congressos de
Perpinyà, i en l’actuació del cantautor Raimon a Sarajevo, el 15 de febrer de 2003, en el marc
del projecte Bòsnia 2002.

Igualment, ha col·laborat en el projecte “Le Moulin: Centre Cultural Europeu per a la valoració
de les cultures occitana i catalana”, liderat per l’Ajuntament de Roques sur Garonne (França),
que ha obtingut el suport europeu i que té com a base la recerca, la restitució i la permanència
de les cultures occitana i catalana i està definit com espai permanent de presència de les
cultures occitana i catalana.

El COPEC també ha donat suport a la participació d’editors catalans a la Fira de Frankfurt i a la
de Bolonya, i ha col·laborat amb l’Institut d’Estudis Catalans en la convocatòria i concessió de
les borses d’estudi Generalitat de Catalunya per a catalanòfils.

10. Participació a ALTE (Associació Europea d’Avaluadors de Llengua)

ALTE és una associació d’elaboradors de proves de llengua fundada l’any 1990. L’any 2003 el
Consell d’Europa li va atorgar l’estatus d’Organisme Assessor Internacional no Governamental
en matèria d’avaluació de llengües. Actualment està formada per vint-i-vuit membres que re-
presenten vint-i-quatre llengües europees.

El principal objectiu d’ALTE es proporcionar un marc de referència que permeti la comparació
entre els exàmens en les diferents llengües a partir dels sis nivells de competència lingüística
establerts pel Consell d’Europa.

La Secretaria de Política Lingüística és membre d’ALTE des de l’any 1991 i la pertinença a
aquesta associació li ha permès disposar d’un sistema de certificació dels coneixements de
llengua catalana homologable al de la major part de llengües europees. Durant l’any 2003 s’han
fet dues reunions plenàries: l’abril a Cracòvia i el novembre a Atenes.
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XVII. 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 perquè
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 empreses internacionals de recerca.
Durant l’època franquista la Diputació es va quedar els seus locals, que va deixar totalment
abandonats, i va suprimir 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 catalanitat 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, de 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 Dipu-
tació barcelonina anà concedint anualment una subvenció important. I també les altres diputaci-
ons del Principat i alguns ajuntaments, sobretot el de Barcelona, li donaren suport econòmic. 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 priva-
des, 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 subvencions, 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 grau d’influència en la societat catalana.

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
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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 afegir 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. 2003, 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 objectiu 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.

• 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.

• 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 2002-
2003. Les tasques que s’han fet giren entorn de l’aplicació dels criteris lexicogràfics aprovats
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 coneixement,
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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.

S’ha finalitzat la informatització del Diccionari català-valencià-balear (DCVB). El projecte tenia
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 repre-
senta la incorporació dels esmentats diccionaris a les possibilitats de tractament, extracció
d’informació, difusió, consulta, etc. obertes per les noves tecnologies.

1.2. 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 Jordi Mir, estudiós de l’obra de
Fabra, que n’han estat els promotors. Hi participen la Generalitat de Catalunya i el Govern de
les Illes Balears, que han donat suport institucional a l’Institut contribuint en el finançament del
projecte i promovent el coneixement i el prestigi de la llengua i la consciència d’unitat lingüística
entre tots els territoris de parla catalana.

Durant l’any 2003 s’ha definit el projecte, s’han designat els col·laboradors responsables de
cada part del projecte i s’han establert acords amb Enciclopèdia catalana / Editorial proa, Edi-
cions 62, Editorial Moll i Edicions 3 i 4 per portar a terme l’obra.

1.3. Nomenclàtor oficial de toponímia major de Catalunya
Des de l’Oficina d’Onomàstica s’ha portat a terme la darrera fase del projecte del Nomenclàtor
oficial de toponímia major de Catalunya, que és un encàrrec del Parlament de Catalunya al
Govern de la Generalitat i a l’Institut d’Estudis Catalans.

2. El suport financer de la Generalitat a l’Institut d’Estudis Catalans

Com a acadèmia de la llengua i institució de recerca, l’Institut d’Estudis Catalans rep el suport
institucional de la Generalitat, el Govern de la qual també li garanteix el finançament ordinari
d’acord amb el conveni marc signat l’any 1988 i modificat el 1996. Actualment el finançament
bàsic de l’Institut prové del Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació
(DURSI), amb una aportació genèrica de lliure disposició, que l’any 2003 va ser de 2.602.400
euros (2.530.000 el 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 2003 van sumar 342.569 euros.

3. Col·laboracions especials

La relació de col·laboració especial entre el Govern de la Generalitat, el Govern balear i l’Institut
d’Estudis Catalans, per una banda, i l’Institut d’Estudis Catalans i el Govern d’Andorra, per una
altra, ha continuat al 2003. Aquest marc permet la digitalització del Diccionari català-valencià-
balear.
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Un altre projecte en el qual participa el Govern de la Generalitat és l’elaboració del nomenclàtor.
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 Catalans, el
nomenclàtor oficial de la toponímia major de Catalunya, que ha de permetre normalitzar i ofici-
alitzar els topònims de Catalunya. L’Oficina d’Onomàstica ha assumit aquesta col·laboració i ha
revisat els gairebé quaranta mil topònims que conté aquest nomenclàtor i ha estudiat els casos
conflictius. La col·laboració en aquest camp ha enriquit les bases de dades de l’Institut Carto-
gràfic de Catalunya i les de l’Oficina d’Onomàstica.
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XVIII. ERA OFICINA DE FOMENT E ENSENHAMENT DER ARANÉS

1. Politica lingüistica

Era politica lingüistica deth Conselh Generau d’Aran se manifèste autant en ambit administra-
tius com politic, mès ei especiauments conduïda pera Oficina de Foment e Ensenhament der
Aranés (OFEA).

2. Relacions institucionaus

• An continuat es relacions damb eth CIRDOC, damb er Institut Occitan de Pau e damb damb
totes aqueres institucions occitanes que n’an auut era volontat, tant de França coma des
Valades Italianes.

• S’an mantengut contactes continuats damb era Secretaria Generau de Cultura dera Gene-
ralitat, entà hèr un seguiment dera situacion dera aranés e des qüestions patrimoniaus dera
Val d’Aran.

• Damb eth SEDEC s’an trebalhat  aspèctes relacionadi damb es auxiliars de convèrsa  e
damb es monitors de jòcs de pati, e damb era preséncia e introduccion der aranés en
ensenhament en generau. Eth Servici d’Ensenhament deth Catalan e eth Departament de
Cultura dera Generalitat tanben an collaborat ena organizacion des VI Jornades Università-
ries Ocitanocatalanes.

• S’an mantengut contactes damb eth Conselh der Audiovisuau de Catalonha, en tot hèr un
seguiment profitós der emplec der aranés enes mieis de comunicacion dera Val d’Aran e de
Catalonha.

• S’an continuat es contactes damb er Institud d’Estadistica de Catalonha (IEC) entà amiar a
tèrme era correccion dera toponímia aranesa; 850 topònims deth mapa 1:50.000. Eth Conselh
Generau d’Aran encarguec ara Oficina de Foment e Ensenhament der Aranés era correccion
d’aguesta toponímia que se coneiserà coma eth Nomeclatòr dera Val d’Aran. Eth procedi-
ment dera OFEA ei diuèrs:
1. Sosmet era toponímia ara revision dera Comission de Còdi Lingüistic (que posteriorament
serà era Seccion de Lingüistica der Institut d’Estudis Aranesi)
2. Comence un nau estudi de camp, per miei dera concession d’ua bèca (der Institut d’Es-
tudis Ilerdencs) a ua persona  que torne a revisar toti es topònims, e que propòse ath torn
deth 20 per cent de correccions.
3. Se sosmet era propòsta nauaments ara Seccion de Lingüistica der Aranés.
4. Se hè ua consulta a toti es alcaldes des municipis aranesi e a toti es presidents des
entitats municipaus descentralizades. Toti responen e se recuelhen es sues aportacions.
5. Se tornen a sosméter es correccions ara Seccion de Lingüística der Institut d’Estudis
Aranesi.
6. Era Oficina de Foment e Ensenhament der Aranés amasse totes es aportacions.

Eth procès, que se manifèste en atencion a dus critèris basics, eth dera erudiccion e dera
participacion, a qüestions que calerie remercar:
1. Eth document ei aprovat per unanimitat deth Conselh Generau d’Aran eth dia 26 de
hereuèr de 2003.
2. Eth document finau a 852 topònims. Se n’an hijut 26 en prumèr document e se n’a
eliminat 41 per diuèrsi motius (non èster dera Val d’Aran, que ja non existissen,
desconeishença, incertitud...).
3. En totau s’an corregit 275 topònims, çò que represente ua correccion deth 33 per cent dera
basa iniciau. Aguest document ei indicatiu dera quantitat d’errors que se cometien enquia ara.
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Cau remercar un topònim qu’a estat motiu de discussions importantes, sustot en sen der
Institut d’Estudis Aranesi, mès tanben ena Comission de Toponímia de Catalonha e en Ajun-
tament de Naut Aran...

Se tracte deth topònim “Baqueira-Vaquèira” qu’apareish ena determinacion finau damb es
dues grafies, çò que pòt semblar ua  incorreccion:
a) Era Seccion de Lingüistica der Institut d’Estudis Aranesi a deishat ben clar qu’era forma
lingüisticament corrècta per rasons etimologiques ei “Vaquèira” e atau ei coma s’a incorporat
aguest topònim en çò que hè ara montanha.
b) Peth Decrèt 60/2001, de 23 de gèr, era competéncia entà determinar era denominacion
des nuclèus de poblacion correspon ar Ajuntament afectat. Er Ajuntament de Naut Aran a hèt
a saber ara Oficina de Foment e Ensenhament der Aranés deth Conselh Generau d’Aran
qu’era forma deth nuclèu de poblacion ei “Baqueira”. Aguesta forma s’a hèt a constar en
document finau aprovat .
c) Ena relacion finau ena forma “Baqueira” se i a incorporat un asterisc (*) entà mercar
aguesta diferéncia. Eth Plen deth Conselh Generau d’Aran, eth dia dera aprobacion deth
Nomenclator, siguec informat d’aguesta particularitat e l’aprovèc damb plen coneishement.
Ei atau que d’ara enlà es dues formes an d’èster considerades corrèctes

• Es contactes damb era Universitat de Lhèida (UdL) e damb er Institut d’Estudis Ilerdencs
(IEI) s’an  mantengut e melhorat: Se mantien es professors d’aranés ena UdL, e enta açò a
calut hèr gestions damb era Direccion Generau de Politica Linguistica e era aplicacion des
acòrds entara imparticion des certificacions deth Conselh Generau d’Aran des dera UdL.
Tanben se mantien es publicacions damb er IEI dera colleccion  Solei d’Autan e s’a tornat a
convocar eth Prèmi literari es Telúries en lengua occitana.

• S’an contunhat accions entà mantier relacions damb cultures lapones de Suècia. Tanben  e
s’an iniciat relacions damb era Val d’Aosta.

• S’an mantengut contactes damb escòles e petiti ajuntaments d’Occitània entà facilitar
escambis damb es nòstes escòles e mantier relacions culturaus (Sarrancolin, Val Maira...)

3. Servici de traduccions e correccions

Era tendéncia ei qu’es institucions araneses cada viatge passen mès tèxtes en aranés tà
correccion. Per contra eth sector privat (empreses, otèls, restaurants, burèus...), se decanten
dirèctamnet peth servici de revirada.

Es departaments dera Generalitat òpten tostemp peth servici de revirada.

Cau remercar tanben qu’era màger part des demanes arriben per corrèu electronic.
Totau nombre de correccions: 393
Totau nombre traduccions: 221

4. Difusión, promocion e publicacions

• Pòster illustrat sus er article aranés: “ER aranés e ERA Val d’Aran”
Se creèc un pòster (mesura DIN-A3) damb er objectiu de dar a conéisher as toristes e
nauvengudi tara Val d’Aran lexic en aranés (12 tèrmes) damb eth sòn corresponent diboish,
e era utilizacion der article definit (eth/er, era, es) tant pròpi deth gascon dera montanha
Edicion de 300 exemplars.
Era distribucion s’a hèt en lòcs publics e aules des escòles de primària e secondària
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• Pòster plegable d’informacion generau sus er aranés: “DESCORBITZ ERA NÒSTA LENGUA:
ER ARANÉS (Er occitan dera Val d’Aran)”
Eth format deth pòster plegable (mesura DIN-A3) ei pensat entà auer ua dobla utilitat: èster
exposat e facilitar qu’era gent pogue emportar-se’n era informacion.
1. Per un costat ei un pòster qu’expòse es caracteristiques der aranés: er aranés laguens
deth mapa d’Occitània, trets evolutius deth gascon, normativa ortografica, oficialitat der aranés.
2. Ena part de darrèr i a informacion complementària:
Portada: fòto dera entrada deth Tunèl (entà dar era idea qu’entren en un “país” particular
Pòbles e terçons Val d’Aran (mapa e territòris vesins).
Poblacion. Taula estadistica damb es percentatges de coneishement der aranés
Contraportada: Adreces e telefons d’informacion
Edicion: 1000 exemplars
Distribucion: oficines de Torisme, Palai de Gèu, Bibliotèques, Aubèrges

• Actualizacion dera web sus er aranés
Entà actualizar era plana sus er aranés que i a ena web de Cultura dera Generalitat s’a
ampliat eth catalòg de publicacions (36 planes), s’a hijut era informacion complementària
(era creu occitana), e s’a corregit e milhorat eth mapa de dialèctes occitans. Entad aguest
trabalh, s’a compdat damb era collaboracion de Politica Lingüistica dera Generalitat de
Catalonha.

• Revista infantil Era Garbèra
Traduccion deth valencian ar aranés de 5 numeròs (der 11 ath 15). Ueit planes DINA A4.
Cada numerò ei presentat e trabalhat enes escòles araneses pes auxiliars de convèrsa.

• Manual d’occità facil: adaptacion ar aranés. Eth professor dera Universitat Autònoma de
Barcelona, Carles Castellanos, proposèc hèr ua adaptacion ar aranés d’un manuau hèt entà
apréner occitan elaborat per Olivier Flahault, era publicacion deth quau ei prevista entath
2004. En 2003 des deth Conselh Generau d’Aran s’an hèt es adaptacions e correccions
corresponentes. Eth manuau includirà en nòtes a pè de plana es especificitats der aranés e
ena part finau un resum basic de gramatica aranesa. Estenuda deth manuau: 40 planes.

• Vocabulari dera nhèu. Vocabulari trilingüe editat peth Conselh Generau d’Aran. Totau pla-
nes: 21

• S’a collaborat damb eth K3 entà facilitar era preséncia der aranés ena sua programacion, en
tot aparéisher per tota Catalonha en programa “Jòc d’endonviar”, e damb TV3 ena edicion
deth programa de diboishi animats Lua e eth Mon. D’aguesta sèrie de diboishi animats s’an
publicat e difonut cinc condes. Tanben s’a trebalhat ena insertacion de dues cançons en
aranés (Per Molti ans e Qui s’engache,...) en darrer CD deth Club Super 3

• S’a dat supòrt a Santi Arisa i la Tribu tà que podessen editar eth sòn CD en aranés “Aran un
País”. S’a collaborat economicament, enes revirades, enes correccions e enes seleccions
de musiques e de cançons.

• S’a trebalhat ena elaboracion d’un Diccionari Occitan-Catalan e Catalan-occitan de mès de
30.000 entrades que veirà era lum durant er an 2004.

• Era editoriau Index damb eth suport deth Conselh Generau a editat eth Libre de Vèrbs
conjugadi (morfologia verbau aranesa).

• S’a promocionat era elaboracion d’un diccionari aranés-anglés/anglés-aranés que s’a de
publicar pendent er an 2004.

• S’a promocionat un diccionari de neologismes que se ha de publicar pendent er an 2004.



XVIII. Era Oficina de Foment e Ensenhament der Aranés

222

• Manipulacion e distribucion des libres de tèxt entàs APA dera Val d’Aran, en coordinacion
damb eth Centre de Recorsi Pedagogics, e enes libreries, de totes es produccions en aranés
deth Conselh Generau.

• S’an elaborat publicacions senzilhes, diptics, triptics, pannèus, targetes, ... tostemp en aranés,
entà contribuïr ara promocion dera lengua entre es institucions, organizacions, associacions
dera Val d’Aran, que d’ua auta forma dilhèu anarien en ua auta lengua.

• S’a participat en vint-e-dus actes diferents d’explicacion dera realitat aranesa en seminaris,
conferéncies.

• S’a publicat un trebalh sus era musica e cançons araneses, amiat a tèrme per un collectiu de
professors: “Repertòri musicau aranés”

5. VI Jornades Universitàries

S’a seguit damb er acòrd que s’auie entà mantier era collaboracion  damb era Universitat
d’Estiu dera UdL enes Jornades Universitàries, e entà difóner es corsi qu’ara ora s’aportauen
des dera Universitat. Es corsi dera UdL enes Jornades Universitàries an un èxit de participacion
considerable.

Taula 105. Donades estadistiques  dels Jornades Universitàries Occitanocatalanes.
 1998-2003

1998 1999 2000 2001 2002 2003

Corsi, seminaris, talhèrs 3 5 9 8 10 6

 Alumnes enes corsi 30 55 180 265 190 170

Conferéncies, Taules redones 5 15 15 11 12 16

Assisténcia normau  conferéncia 12 15 30 27 26 31

Acte de Clausura (assisténcia) _ 20 40 70 40 60

Assisténcia inauguracion 30 40 300 190 250 270

6. Concorsi literaris

6.1. IIIau. Prèmi Aran de Literatura (adreçat as adults +18 ans)
Eth tresau Prèmi Aran de Literatura se convoquèc a prumèrs deth mes de noveme deth 2002,
en tot hèr era distribucion d’un diptic que recuelhie es bases deth concors, es categories e es
prèmis. Eth Jurat s’amassèc eth dia 5 de junh de 2003 ena sedença deth Conselh Generau
d’Aran tà falhar es prèmis.

En çò que tanh ath nivèu de participacion (12 òbres presentades) a estat semblant ath dera
prumèra e dusau edicion.

Ena sua avaloracion, eth Jurat coïncidic en senhalar qu’era qualitat des òbres en poesia ère
mès nauta qu’ena pròsa e decidic declarar desèrt un accèssit de pròsa coma ja s’a remercat
mès ensús.
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En çò que tanh ara Serada d’entrèga de prèmis, se decidic, com er an anterior, d’includir aguest
acte ena agenda d’actes organizadi damb motiu deth dia dera Hèsta d’Aran.

Atau donc, era Serada auec lòc eth dia 13 de junh e consistic en un concèrt ena Glèisa de Sant
Joan d’Arties e un aperitiu d’aunor en Parador Gaspar de Portolà. Eth concèrt siguec a cargue
dera  cantaira Rosina de Pèira.

6.2. XIII Concors Literari Mn. Condò Sambeat (de 9 a 17 ans)
Eth dissabte 29 de març de 2003 s’amièc a tèrme en Cine de Vielha e a compdar des 19.00
ores dera vrespada, era serada d’entrèga de prèmis dera XIIIau. edicion deth concors literarir
Mn. Condò Sambeat.

Aguesta XIII edicion deth concors Mn. Condò se convoquèc a finaus d’octobre de 2002. Eth
Jurat falhèc es prèmis en transcors d’ua amassada, eth dia 24 de març, en tot qu’era data limit
entà presentar es trabalhs ère eth 31 de gèr.

Coma cada an, es concorsants podien presentar-se en dues categories: narracion e poesia e
en 4 nivèus: A, B, C e D (de 9 a 17 ans). S’autregèren dus accèssits, finalista e 1èr prèmi per
nivèu.

7. Corsi d’aranés 2002-2003

Pendent eth cors 2002-2003 s’an impartit es nivèus A, A1, B e C d’aranés, organizadi pera OFE
d’Aranés, en Vielha,  e en Barcelona (sonque eth Nivèu A).

7.1. Nivèu A (Cors de coneishements oraus basics de lengua aranesa)
En totau i an auut tres grops d’aguest prumèr nivèu; dus grops ena Val d’Aran e un grop en
Barcelona.

Ena Val d’Aran:
Eth cors comencèc eth 15 d’octobre de 2002 e acabèc eth 20 de mai de 2003, toti es dimars de
18.00 ores a 20.00 or. en Institut d’Ensenhament Segondari d’Aran, en tot hèr un totau de 60
ores. Eth nombre de matriculats en aguest nivèu siguec tan nombrós que siguec de besonh
desdoblar-lo en dus grops.
Matriculats: 59.
Se presentèren tar examen un totau de 21 alumnes des quaus sigueren qualificadi coma Non
aptes: 2.

En Barcelona:
Eth cors comencèc eth 16 d’octobre  en orari de 7 a 9 ena Secretaria de Joenessa dera Gene-
ralitat de Catalonha, en C. Calàbria, 147, damb un totau de 12 matriculats que realizèren  60
ores de classa.
Era data dera pròva finau siguec eth dia 6 de junh de 2003 e s’i presentèren 10 persones, des
quaus, 2 sigueren avalorades coma Non apte.

7.2. Nivèu A1 (Cors de coneishements oraus e escrits basics de lengua aranesa)
Com eth Nivèu A, eth Nivèu A1 comencèc eth 15 d’octobre deth 2002 e acabèc eth 20 de mai
deth 2003, toti es dimars des 18 ores enquias 20 ores, en IES d’Aran e damb un totau de 60
ores.
En aguest cors de nivèu A1 s’i matriculèren 16 persones.
Enes pròves avaloradores s’i presentèren 8 persones, ua d’eres qualificada damb Non apte.

7.3. Nivèu B (Cors de coneishements oraus e escrits elementaus de lengua aranesa)
Pr’amor deth gran nombre de persones matriculades se heren dus grops en aguest nivèu.
Matrícules: 54.  Se qualifiquèren coma Non aptes a 8 persones.
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7.4. Nivèu C (Cors de coneishements oraus e escrits mieis de lengua aranesa)
Dus grops, tanben fòrça nombrosi: 59 persones, 14 d’eres qu’an hèt eth cors per liure. De 57
persones presentades ara pròva finau, i a agut 5 persones qualificades damb Non apte.

7.5. D’auti corsi d’aranés
Cors adreçat ath Còs de Mòssos d’Esquadra.
Ores de classe: 42, des der 11 de noveme de 2002 enquiath 9 de junh de 2003 (toti es deluns).
Assistissen 10 persones.
Pròves avaloradores: 2 de junh. Toti avaloracion d’Apte.

Cors d’aranés orau
Cors de 22 ores de durada adreçat as professors der IES d’Aran.
Eth cors comencèc eth 9 de gèr e acabèc eth 15 d’abriu e se hec toti es dijaus pendent ua ora
e mieja. Era iniciativa partic des madeishi professors que volien complementar atau eth cors de
nivèu C e aquerir un mestreg dera lengua orau mès naut.
Assistissen: 13 persones.

Corsi d’aranés en  Servici de Lengua e terminologia catalana de la UdL
Es pròves avaloradores son supervisades pera Oficina de Foment e Ensenhament der Aranés
tà comprovar que s’ajusten as exigéncies minimes de cadun des nivèus. Eth cors comencèc
eth 14 de noveme de 2002 e acabèc eth 30 de mai de 2003.
Persones matriculades: 21
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