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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 i les ciutadanes. 

Igualment, l’Estatut disposa que l’aranès ha de ser 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-ne efectiu l’ús oficial; normalitzar-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 Objectius per a la legislatura: Acord per a un govern catalanista i d’esquerres a la Generalitat de 
Catalunya 
El 14 de desembre de 2003 es subscriu aquest acord entre les forces parlamentàries PSC-CpC, ERC 
i ICV, conegut com a Acord del Tinell en referència al fet que es va signar al Saló del Tinell. En aquest 
acord, les tres forces polítiques estableixen els principis programàtics que hauran d’inspirar les 
polítiques a aplicar pel nou govern de coalició. 

La llengua catalana i, en general, el tractament del plurilingüisme estatal és present a l’acord 
esmentat. Tot seguit es transcriuen els compromisos i declaracions més directament relacionats amb 
la política lingüística i amb la normalització de la realitat plurilingüe de l’Estat que, d’acord amb el 
Pacte, haurà de desenvolupar el Govern al llarg d’aquesta legislatura. 

 El primer capítol, dedicat a l’aprofundiment de l’autogovern i l’elaboració d’un nou Estatut, hi trobem 
el següent compromís: 

Pel que fa al reconeixement de la plurinacionalitat de l’Estat i dels seus aspectes simbòlics i culturals, 
les parts adoptaran les iniciatives legislatives i polítiques necessàries per tal de: 
 
- Incorporar al currículum estatal en tots els nivells de l’ensenyament obligatori les matèries que 

expressen la diversitat cultural i lingüística. 
- Prendre les iniciatives polítiques i legals que portin al reconeixement de la realitat plurilingüística 

de l’Estat en la seva denominació oficial, en els registres públics, l’emissió de moneda i segells, el 
DNI i el passaport i l’etiquetatge de productes. 

- Promoure la declaració del català i de la resta de llengües de l’Estat com a llengües cooficials en 
tot els seu territori i la seva declaració com a llengües oficials de la UE.  

- Impulsar per via legislativa i política la creació d’un Consell de les Cultures, encarregat de dur a 
terme les funcions previstes en l’art. 149.2 CE, i al qual s’aniran transferint aquestes funcions per 
part del govern de l’Estat. 

- Establir el requisit d’utilització de les diverses llengües cooficials en les condicions de les 
concessions administratives per a la comunicació audiovisual  

- Fomentar per part de la Generalitat l’activitat cultural en les llengües reconegudes a l’EAC. 
 
 En l’àmbit de la societat de la informació i la comunicació, l’acord assenyala el següent objectiu: 

3. Liderar la modernització de les administracions públiques catalanes i implementar plenament 
l’Administració Oberta de Catalunya transparent, en xarxa, moderna, propera i integrada al servei de 
la ciutadania 
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3.5 Fomentar la producció de programari lliure i la corresponent documentació d’ús en català. 
3.6 Utilitzar per part de la Generalitat de Catalunya, els organismes autònoms públics, les empreses 
públiques i les de capital mixt sota control majoritari de la Generalitat de Catalunya preferentment en 
els seus sistemes i equipament informàtic programari lliure en català. 
 
4. Promoure i donar suport al desenvolupament de la indústria catalana del sector 
4.1 Promoure i donar suport a la indústria catalana d’elaboració de programari i a la del tractament de 
la llengua (traductors, reconeixedors de veu, cercadors, etc.), Permetre l'accés a tothom amb 
llicències lliures a la propietat intel·lectual dels recursos lingüístics fets amb fons públics. 
 
 En l’àmbit de la política educativa, i pel que fa a la llengua, per l’Acord del Tinell les forces del 
Govern es comprometen a: 

18. Elaborar i executar el Pla d’impuls a l’aprenentatge de llengües, amb l’objectiu de garantir a tot 
l’alumnat el coneixement del català, el castellà i l’anglès, així com l’optativitat per iniciar-se en el 
coneixement d’altres llengües. Aquest Pla contemplarà:  
- Català: nou impuls i reforçament dels programes d’immersió lingüística i de la utilització i ús del 

català com a idioma vehicular de l’ensenyament, amb especial èmfasi en el secundari. Garantir-
ne les competències bàsiques. Mesures idèntiques per a l’aranès a la Vall d’Aran. 

- Castellà: garantir el domini comunicatiu del castellà amb un nivell adequat d’expressió i de 
comprensió oral i escrita. 

- Anglès: iniciar-ne l’aprenentatge a l’educació infantil; classes amb grups reduïts a secundària; 
possibilitar el seu ús com a llengua vehicular; augment de places públiques a les escoles oficials 
d’idiomes; pla específic de formació del professorat. 

- Segon idioma estranger: optativitat i impuls de l’ensenyament a secundària. 
 
 Finalment, en el capítol dedicat pròpiament a la política lingüística, l’Acord per a un govern 
catalanista i d’esquerres preveu el següent: 

La situació actual de l’ús social de la llengua catalana necessita d’una resposta urgent i decidida del 
Govern de la Generalitat, en els seus diversos àmbits d’actuació, que es formularà a través d’un Pla 
d’acció i suport de la llengua catalana, que es concretarà en els eixos següents:  

1. La priorització de l’ús social del català, centralment en el comerç i en l’etiquetatge, a través de 
mesures d’acció positiva, entre les quals les referents a les compres i la contractació pública de la 
mateixa Generalitat. 

2. La priorització de la presència del català en els àmbits de les noves tecnologies, els mitjans de 
comunicació i l’audiovisual, amb la voluntat d’assolir la plena normalització del català en l’àmbit del 
cinema. 

3. La priorització de l’ensenyament de les llengües en l’àmbit de l’educació obligatòria, per tal 
d’aconseguir les competències bàsiques pel que fa al català, el castellà i l’anglès, així com el 
coneixement d’una altra llengua estrangera. 

4. Garantir el coneixement del català per part del personal al servei de l’Administració de l’estat i de 
l’Administració de Justícia. 

5. La priorització de l’aprenentatge de la llengua per a les persones provinents de l’emigració, des de 
la concepció que la llengua és un dret social per a tota la ciutadania. 

6. Garantir la unitat de la llengua establint la necessària col·laboració amb la resta de territoris de 
parla catalana. 

7. Aquestes prioritzacions aconsellen de manera urgent avaluar el compliment de la Llei de Política 
Lingüística par tal d’assegurar que s’adapta a la realitat social i, en conseqüència, modificar els 
aspectes que s’hagin revelat inoperants. 

8. Amb la mateixa voluntat, el Govern reformarà i reforçarà el Consorci per a la Normalització 
Lingüística, per tal de dotar-lo dels recursos necessaris per poder fer front als reptes de l’ús social del 
català i al que li encomani el Pla d’acció i suport. 
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9. Impulsar la presència del català en el terreny universitari i acadèmic: 

a) Institut Ramon Llull: Enfortiment del seu treball amb les universitats europees i espanyoles. 
Millora dels seus programes. Potenciació, si s’escau, dels convenis de col·laboració del Govern 
de Catalunya amb les administracions educatives i entitats d’altres territoris de llengua catalana. 

b) Institut d’Estudis Catalans (Secció Filològica): retornar-li la funció de preservació i de millora de 
la funció acadèmica de la llengua. 

1.3 Els objectius del Pla d’acció de política lingüística 2004-2005 
El 9 de juliol es va presentar el Pla d’acció de política lingüística 2004-2005. Es tracta d’un conjunt de 
mesures a aplicar en el període de juliol del 2004 a juny del 2005, que responen als objectius 
generals següents: 

 Garantir a tota la població l’accés al coneixement del català. 

 Fomentar l’ús interpersonal del català. 

 Garantir l’oferta de productes i serveis de gran consum en català. 

 Garantir el dret a usar el català a tots els ciutadans i ciutadanes. 

 Augmentar la col·laboració entre els territoris de llengua catalana. 

 Aconseguir un tracte igualitari per a les quatre llengües de l’Estat espanyol i millorar l’estatus del 
català a la Unió Europea. 

L’apartat 3 conté la descripció de les mesures corresponents a aquests objectius i els resultats 
aconseguits durant el 2004. 

1.4 La Resolució 102/VII, del Parlament de Catalunya 
En el si del debat sobre l’orientació política general del Consell Executiu es va aprovar la Resolució 
102/VII. Aquesta Resolució conté el posicionament del Parlament de Catalunya pel que fa la llengua, 
així com mandats de la cambra a l’executiu instant a dur a terme determinades actuacions o impulsar 
polítiques concretes. 
 
Tot seguit, es transcriu l’apartat III de la Resolució 102/VII del Parlament de Catalunya, que conté les 
referències a la llengua: 
 
III.7. POLÍTICA LINGÜÍSTICA 
1. El Parlament de Catalunya proclama la unitat de la llengua catalana, amb aquesta denominació o 
amb d’altres, que Catalunya comparteix amb el conjunt dels altres territoris als quals s’estengué la 
llengua, al llarg dels segles XIII i XIV: Andorra, part d’Aragó, les Illes Balears i Pitiüses, València i la 
ciutat sardoitaliana de l’Alguer, i que no hi ha una sola raó històrica o filològica que justifiqui qualsevol 
pretensió de disgregar aquest patrimoni lingüístic comú.  
 
2. El Parlament de Catalunya, a aquest efecte, insta el Govern a: 
 
a) Garantir a tota la població l’accés al coneixement i l’ús del català, i especialment: 

- Primer. Donar prioritat a l’ús social del català, principalment al sector del comerç i en 
l’etiquetatge, per mitjà de mesures d’acció positiva, entre les quals les referents a les compres i 
la contractació pública de la Generalitat. 

- Segon. Promoure que el personal al servei de l’Administració perifèrica de l’Estat a Catalunya i 
de l’Administració de justícia conegui el català. 

 
b) Promoure la declaració del català i de la resta de llengües de l’Estat com a llengües cooficials en 
tot el seu territori i la declaració d’aquestes com a llengües oficials de la Unió Europea. 
 
c) Promoure la creació de la Casa de les Llengües, que esdevingui la seu internacional d’arxiu, 
d’estudi i de preservació de totes les llengües del món com a patrimoni cultural de la humanitat i que 
permeti projectar l’experiència catalana de gestió de la diversitat lingüística i de protecció de les 
llengües minoritzades arreu del món, i també com a centre d’interpretació de la llengua catalana, de la 
seva diversitat dialectal i dels seus usuaris. 
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d) Promoure el desenvolupament de tecnologies i d’eines lingüístiques en el marc de la societat de la 
informació i impulsar-ne la implantació efectiva al si de les empreses i dels processos de producció, a 
fi de garantir la disponibilitat de productes i de serveis de qualitat en català. 

2. La nova estructura del Govern en matèria de política lingüística 

Amb l’inici de la legislatura, una de les primeres mesures del nou Govern ha estat convertir la Direcció 
General de Política Lingüística en Secretaria de Política Lingüística, amb rang de secretaria general, i 
adscriure-la al Departament de la Presidència en comptes del Departament de Cultura, on havia estat 
adscrita en les legislatures anteriors. 

Aquesta nova estructura orgànica pretén visualitzar i facilitar la transversalitat de la política lingüística 
de la Generalitat en tots els àmbits de competències del Govern i reforçar jeràrquicament la capacitat 
de la Secretaria de Política Lingüística d’incidir en les polítiques sectorials. 

Es tracta d’un canvi suggerit pel Consell Social de la Llengua Catalana diverses vegades al llarg dels 
últims anys. 

Les principals disposicions de l’any 2004 que fan referència a la nova estructura i dependència de la 
Secretaria de Política Lingüística són les següents: 

Decret 68/2004, de 20 de gener (DOGC 4054, de 22 de gener), d’estructuració i de reestructuració de 
diversos departaments de l’Administració de la Generalitat. Els articles 10.1.g i 17 i la disposició 
addicional primera fan referència, d’una banda, a la creació de la Secretaria de Política Lingüística i, 
de l’altra, a la supressió de la Direcció General de Política Lingüística. 

Decret 195/2004, de 24 de febrer (DOGC 4079, de 26 de febrer), de reestructuració parcial del 
Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya. Els articles 1.1.h, 3.1 i 3.3.c 
estableixen la dependència orgànica de la Secretaria de Política Lingüística del Departament de la 
Presidència.  

3. El Pla d’acció de política lingüística 2004-2005 

El Pla d’acció de política lingüística 2004-2005 és un conjunt de mesures d’aplicació immediata que 
abasten el període de juliol del 2004 a juny del 2005. A continuació es descriuen breument aquestes 
mesures i es fa un balanç de les actuacions corresponents al 2004. 

a) Campanya popular per fomentar l’ús interpersonal del català 

A la vista dels resultats de l’Estadística d’usos lingüístics a Catalunya (EULC 2003), que situa l’ús 
institucional del català per damunt del seu ús social, el Govern es planteja incidir en les 
comunicacions espontànies, tot propiciant un canvi de valors, de sensibilitats, de comportaments 
socials que afavoreixin l’ús del català.  

Amb aquesta finalitat, l’any 2004 s’han iniciat els treballs per a la definició dels continguts i missatges 
que hauran de conformar una campanya que es posarà en marxa el 2005, i que tindrà un primer 
vessant publicitari i un altre vessant de caire popular. 

En el curs d’aquests treballs s’ha comptat amb la col·laboració d’un grup de persones expertes de 
diferents àmbits (comunicació i publicitat, sociolingüística, planificació lingüística, entitats cíviques, 
món empresarial i sindical) i s’ha arribat a diverses conclusions, entre les quals les següents: 

 Cal aprofitar l’oportunitat que pot representar la nova immigració, que no té prejudicis per aprendre 
català com un fet plenament natural, per integrar-se al país. 

 Cal canviar les inèrcies i els hàbits de les persones catalanoparlants, que amb massa facilitat 
practiquen l’acomodació lingüística al castellà. 

S’ha considerat com a públic objectiu de la campanya el següent: 

 Població que té coneixements de català però que no el parla habitualment: segons l’Enquesta 
d’usos lingüístics a Catalunya 2003 és el 30% de la població. 

 Població entre 25 i 35 anys: la que s’està consolidant en el mercat laboral, té la responsabilitat 
d’educar les noves generacions i és capaç d’influir en els joves i en les generacions de més edat. 
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 Població adolescent i juvenil. 

b) Creació de cinc oficines de garanties lingüístiques 

Optimitzant els recursos propis que ja hi ha, la Secretaria de Política Lingüística es proposa crear 
aquestes oficines a Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona i Tortosa, amb la finalitat de:  

 Donar una atenció personalitzada a qualsevol persona que vulgui formular consultes, queixes o 
reclamacions a l’entorn del dret de viure en català. 

 Prestar assessorament jurídic especialitzat. 

 Obtenir informació sobre els àmbits que presenten més problemes d’ús del català. 

 Oferir assessorament i recursos a les empreses o entitats on es produeixen aquests problemes, per 
facilitar-los l’ús del català. 

 Derivar cap als organismes competents les reclamacions i denúncies que es formulin. 

 Establir una bona coordinació per donar l’atenció més propera a la ciutadania, amb centres de 
normalització lingüística del Consorci per a la Normalització Lingüística i oficines municipals 
d’informació a consumidors i consumidores. 

 Fer el seguiment dels casos atesos i afavorir que desemboquin en una millora de l’ús del català. 

Al llarg del 2004 s’ha preparat el projecte per posar en marxa les oficines, que comprèn la definició de 
funcions, procediments i circuits i la redistribució de recursos, i es preveu que es posin en 
funcionament a principis de l’any 2005. 

c) Sis plans pilot d’acollida lingüística 

L’acollida i la capacitació lingüístiques de la població immigrada són fonamentals per facilitar-ne 
l’arrelament al territori. Per això, és important que els diferents òrgans administratius i les entitats que 
atenen la població nouvinguda al llarg del territori de Catalunya, i especialment en l’àmbit dels 
municipis, actuïn de manera coordinada, amb l’objectiu de fer de la llengua catalana el vehicle 
d’integració de la població immigrada oferint-la com un dret, com una via d’accés a la participació 
activa en la vida local (cívica, social o política).  

Els plans pilot d’acollida lingüística, impulsats per la Secretaria de Política Lingüística i gestionats en 
bona part pel Consorci per a la Normalització Lingüística, s’han posat en marxa durant el quart 
trimestre de 2004 a set municipis de Catalunya, amb el suport dels ajuntaments corresponents, per 
aconseguir el següent: 

 En la primera acollida, oferir des de les diverses administracions i entitats una informació adequada 
sobre la importància de la llengua catalana per a l’assentament en la societat i sobre l’oferta de 
formació existent. 

 Facilitar l’aprenentatge del català a les persones nouvingudes a través de totes les administracions i 
entitats que les acullen en cada municipi, de manera coordinada i coherent. 

 Oferir conjuntament recursos per facilitar l’ús del català a aquestes persones que estan aprenent, 
com el programa Voluntaris per la llengua o sessions d’acompanyament lingüístic dins l’activitat 
ordinària de les entitats d’acollida. 

 Oferir a les persones d’aquestes localitats que treballen en l’atenció al públic de comerços, bars i 
restaurants eines i suport per aprendre i llançar-se a parlar català. 

L’any 2004 s’han iniciat sis plans pilot a Badalona, Banyoles, Lleida, Vic-Manlleu, Reus i Ulldecona. 
Aquesta tria de poblacions s’ha fet tenint en compte els criteris de selecció següents:  

 Percentatge d’immigració sobre la població total. 

 Procedència majoritària de les persones immigrades. 

 Dimensió del municipi. 

 Distribució en diferents àrees del territori. 

 Acceptació i interès dels municipis. 
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 Acord entre els organismes implicats. 

 Coordinació entre ells prèviament a l’inici del pla. 

El funcionament d’aquests plans d’acollida lingüística, tal com estan concebuts i dissenyats, comporta 
la implicació d’organismes i entitats molt diverses, com són les administracions públiques (la 
Generalitat de Catalunya a través de la Secretaria de Política Lingüística, la Secretaria per a la 
Immigració, el Departament d’Educació i la Secretaria General de Joventut), els ajuntaments dels 
municipis implicats i la resta d’administracions locals, i el Consorci per a la Normalització Lingüística; 
però també hi és prevista la participació d’associacions d’immigrants, d’associacions de pares i mares 
(AMPA), d’entitats cíviques, culturals i de lleure del municipi, dels mitjans de comunicació locals, etc. 

La valoració de l’experiència iniciada l’any 2004 es detalla més àmpliament al capítol II, dedicat a la 
immigració. 

d) Pla especial d’oferta de cursos de català a Barcelona ciutat 

Durant l’últim trimestre de 2004 s’ha fet un esforç important per augmentar l’oferta de cursos inicials i 
bàsics de llengua catalana, tot responent a l’increment de la demanda de formació en llengua 
catalana experimentada arran de l’increment de persones nouvingudes. La Secretaria de Política 
Lingüística hi ha invertit una aportació extraordinària de 246.000 euros, que ha permès atendre 1.500 
alumnes més en aquests nivells.  

e) Extensió del programa Voluntaris per la llengua 

Voluntaris per la llengua és un programa iniciat l’any 2003 que consisteix en la formació i la 
coordinació de parelles lingüístiques, en què una persona que parla català i una altra, no 
catalanoparlant, que l’aprèn comparteixen un mínim de deu hores de conversa.  

En el marc del Pla d’acció 2004-2005, s’han format 5.199 noves parelles lingüístiques i el programa 
s’ha estès territorialment per tot Catalunya (a través dels centres del Consorci per a la Normalització 
Lingüística i altres entitats). 

Al llarg de l’any 2004 s’han format 4.531 parelles de voluntariat per la llengua a tot Catalunya, que 
pràcticament tripliquen les parelles formades l’any 2003. 

En el capítol II, dedicat a la immigració, es fa una extensa valoració d’aquest programa. 

f) Agència catalana de multilingüisme 

Catalunya té una experiència reconeguda en la gestió del multilingüisme, que és actualment un dels 
reptes de l’empresa en el marc d’unes comunicacions cada vegada més internacionals. El Govern 
estudia les possibilitats de crear una agència catalana de multilingüisme, que podria convertir-se en 
un referent europeu per a la gestió de la diversitat lingüística. 

L’agència catalana de multilingüisme hauria de:  

 Impulsar la recerca universitària en enginyeria lingüística i orientar-la al desenvolupament d’eines 
que posessin el català al nivell d’altres llengües i a les necessitats reals de comunicació de les 
empreses. 

 Garantir la transferència tecnològica dels productes desenvolupats al món empresarial. 

 Posar les eines a disposició de la societat per rendibilitzar-les al màxim. 

Al llarg del 2004 aquest projecte ha estat estudiat conjuntament per la Secretaria de Política 
Lingüística i el Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació, i ha donat com a 
primer fruit la creació del programa de la Casa de les Llengües. 

El programa de la Casa de les Llengües va ser creat per acord del Govern de 30 de novembre de 
2004, i té els objectius de promoure i facilitar la preservació, l’ús i el desenvolupament de les llengües 
com a vehicle de comunicació, civilització i diàleg, com a patrimoni cultural de la humanitat i com a 
dret inalienable de les persones i comunitats lingüístiques. 
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g) Programa de disseny i promoció de webs d’empresa multilingües 

Segons les darreres dades difoses per WICCAC (Associació de Webmasters Independents de 
Catalunya), en el Baròmetre de l’ús del català a Internet del 20 de juny de 2004 només un 44,97% 
dels webs de les empreses i entitats catalanes són en català.  

Amb l’objectiu d’augmentar-hi l’ús del català, el Pla d’acció 2004-2005 preveu posar a disposició de 
les empreses i entitats un web d’ajuda per dissenyar webs multilingües. Aquest web es basa en un 
estudi elaborat l’any 2003, i inclou recomanacions de comunicació multilingüe per al món de 
l’empresa i solucions tècniques per al disseny de webs. 

Al llarg del 2004 s’ha treballat en l’elaboració del producte, que es preveu presentar a principis del 
2005. 

h) Cinema, vídeo, DVD i videojocs 

Es plantegen els següents objectius en aquest àmbit:  

 Garantir l’oferta de productes cinematogràfics, DVD i videojocs en català, a partir de la creació o de 
la traducció de productes en altres llengües. 

 Assegurar una bona distribució comercial i una bona informació al públic de l’oferta audiovisual en 
català. 

Per aconseguir-los, el Pla d’acció preveu les actuacions següents: 

Cinema 
Doblatge. El Pla d’acció fa una aposta estratègica pel doblatge de cinema infantil i de grans èxits 
comercials, i es proposa incrementar-ne el nombre de còpies exhibides. En aquest sentit, cal destacar 
que la pel·lícula Shrek 2 és el primer títol de cinema americà de gran èxit que exhibeix vint-i-tres 
còpies en català (el nombre habitual és entre dotze i catorze).  

Subtitulació. El Pla d’acció fa una aposta també per les versions subtitulades en català, i preveu 
cercar un acord amb les empreses d’exhibició en versió original i amb els circuits de cineclubs de 
Catalunya perquè hi hagi una oferta estable de cinema subtitulat en català a tot el territori.  

DVD 
La rendibilitat màxima dels doblatges i les subtitulacions de les pel·lícules passa per l’explotació 
comercial posterior en vídeo, DVD i a les televisions. D’altra banda, la implantació dels suports 
audiovisuals domèstics garanteix una durada molt més llarga i multiplica enormement el nombre 
d’espectadors i espectadores d’una pel·lícula. Actualment, per causes de caràcter tècnic o comercial 
de les empreses, no tots els doblatges passen automàticament al format de vídeo o DVD.  

El Pla d’acció preveu vincular les subvencions als doblatges de cinema a la garantia que els mateixos 
doblatges s’incorporin en els formats domèstics. 

Videojocs 
Hi ha una mancança evident de títols comercials en català. D’altra banda, la distribució de productes 
audiovisuals en català presenta problemes importants. Les persones que consumeixen aquests 
productes en desconeixen l’oferta, la qual cosa vol dir que els seus drets queden vulnerats. 

El Pla d’acció es proposa, doncs, negociar amb les principals multinacionals del sector per tal 
d’assegurar que la distribució es fa en les condicions adequades d’estoc, visibilitat i estabilitat dels 
productes.  

Distribució comercial: Prestatgeria única 
Es preveu treballar conjuntament amb les empreses del sector un pla de millora de la distribució 
comercial de DVD, videojocs i VHS en català que inclou la instal·lació d’un espai a les grans 
superfícies reservat per a productes audiovisuals en català i fàcilment identificable, que ha rebut la 
denominació de Prestatgeria única. 

Al llarg del 2004 s’han estudiat amb profunditat els aspectes de la política actual en aquest àmbit que 
es poden reorientar, i els canvis d’estratègia es posaran en pràctica l’any 2005. 
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Pel que fa a la Prestatgeria única, l’experiència s’ha posat en marxa durant la campanya de Nadal a 
la ciutat de Barcelona. Hi han participat els establiments FNAC i El Corte Inglés de la plaça de 
Catalunya, que estimen que les vendes de productes en català van augmentar un 6,5%. 

i) Normativa lingüística aplicada a la contractació de la Generalitat 

El 30 de novembre el Govern va acordar mesures per fomentar l’ús del català mitjançant la 
contractació pública, les subvencions i els crèdits i avals atorgats per l’Administració de la Generalitat 
i les entitats que hi estan adscrites o vinculades. 

Aquest acord del Govern pretén donar un nou impuls a la política de foment de la presència del català 
en la contractació pública, que es va iniciar el febrer del 2003. Així, l’Acord preveu que els òrgans 
competents de l’Administració de la Generalitat i de les entitats que hi estan adscrites o vinculades 
han d’incorporar les previsions següents en els plecs de clàusules per a la contractació administrativa: 

 Establir com a condició d’execució del contracte l’obligació d’utilitzar el català en els rètols, 
publicacions i avisos, i en la documentació adreçada al públic, quan tinguin una relació directa amb 
l’execució de les prestacions objecte del contracte. 

 Esmentar específicament les obligacions que la Llei de política lingüística i les normes que la 
despleguen imposen als adjudicataris de contractes administratius. 

 Incorporar com a condició d’execució del contracte l’obligació d’utilitzar el català en aquells supòsits 
en què l’idioma formi part, directament o indirectament, del producte o del servei, d’acord amb uns 
criteris de proporcionalitat i unes pautes de modulació acordades per al Junta Consultiva de 
Contractació Administrativa. 

 Establir com a causa de resolució del contracte l’incompliment d’aquestes obligacions en aquells 
supòsits en què aquest incompliment tingui una relació directa amb l’execució de les prestacions 
objecte del contracte. 

Amb aquesta mesura es pretén utilitzar la capacitat d’influència que l’Administració de la Generalitat 
pot tenir com a clienta per generar una demanda de productes i serveis que utilitzin el català en 
l’etiquetatge, l’embalatge i la informació a les persones usuàries, de manera que creixi l’oferta de 
productes en català al mercat i se’n puguin beneficiar finalment tots els consumidors i consumidores. 

j) Introducció del català en els operadors i fabricants de telefonia 

Davant l’augment progressiu de l’ús dels telèfons mòbils, el Pla d’acció es planteja un doble objectiu a 
assolir: 

 Aconseguir que les operadores de telefonia a Catalunya (Telefónica, Auna i Vodafone) ofereixin els 
serveis per defecte en català. 

 Augmentar l’oferta d’aparells de telefonia mòbils amb menús i aplicacions d’ús en català. 

 Al llarg del 2004 no s’han obtingut resultats positius en aquest àmbit. 

k ) Programa informàtic per confeccionar cartes de bars i restaurants en català  

Per facilitar l’augment de cartes i menús en català a bars, restaurants i cafeteries de Catalunya, el Pla 
d’acció preveu elaborar i distribuir gratuïtament un programa informàtic de confecció de cartes i 
menús en català. Aquest programa estarà a disposició del sector l’any 2005. 

l) Programa de foment de l’atenció a clients i clientes en català dins la política comunicativa de 
l’empresa 

Aquest programa pretén garantir el principi de disponibilitat lingüística posant a l’abast de les 
empreses tot un seguit de recursos i serveis que els permeti fixar i millorar la seva política 
comunicativa, incidint especialment en l’ús del català com a llengua primera de comunicació i de 
relació. 

El programa posa l’accent en el benefici que suposa per als interessos empresarials el respecte als 
drets lingüístics dels ciutadans i ciutadanes, en la mesura que l’atenció en la seva llengua afavoreix 
l’establiment d’una relació de respecte, proximitat, confort i complicitat amb el client o clienta, i per 
tant, és un actiu important per aconseguir-ne la satisfacció i la fidelitat.  
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m) Jornada de treball sobre la regulació de l’ús de les llengües de l’Estat 

El dia 8 d’octubre va tenir lloc a la seu de l’Institut d’Estudis Catalans la Jornada de Treball sobre l’Ús 
de les Llengües de l’Estat, que va organitzar el Govern de la Generalitat amb l’objectiu d’avançar cap 
a una definició comuna del que suposa la definició de l’Estat com a plurilingüe que fa la Constitució 
espanyola. 

Hi van ser convocades les acadèmies de les diferents llengües de l’Estat, d’una banda, i els i les 
responsables governamentals de l’àmbit de la política lingüística dels governs amb llengua pròpia, de 
l’altra. Tots hi van assistir. 

A aquesta primera Jornada de Treball la representació estatal (la vicepresidenta primera del Govern 
de l’Estat i l’Acadèmia de la Llengua Espanyola) va excusar la seva assistència per bé que va 
traslladar el compromís exprés d’afegir-se a aquests treballs en jornades posteriors, un cop s’hagués 
definit una proposta comuna. 

4. El Consell Social de la Llengua Catalana 

4.1. Activitat del Consell Social de la Llengua Catalana durant l’any 2004 
El 15 de juliol el Consell Social de la Llengua Catalana es va reunir en Comissió Permanent per rebre 
informació sobre el Pla d’acció de política lingüística 2004-2005; sobre l’Estadística d’usos lingüístics 
a Catalunya 2003, elaborada per l’Institut de Sociolingüística de la Secretaria de Política Lingüística i 
l’IDESCAT; sobre l’Informe sobre el sistema d’indicadors lingüístics (SIL), i per rebre l’Informe de 
política lingüística del [2003, amb l’encàrrec de preparar-ne el dictamen preceptiu. Amb aquesta 
finalitat, la Comissió Permanent va designar-ne ponent encarregat de l’elaboració el senyor Santi 
Campo. Igualment, la Comissió Permanent va aprovar la Memòria d’activitats corresponent al 2003 
per presentar-la a aprovació davant del Ple. 

El 21 d’octubre el ponent va presentar a la consideració de la Comissió Permanent del Consell Social 
de la Llengua Catalana el dictamen elaborat amb relació a l’Informe de política lingüística 2003, i es 
va acordar un termini de quinze dies perquè s’hi poguessin presentar les consideracions i esmenes 
que es creguessin oportunes abans de presentar-lo a l’aprovació del Ple. Igualment, la Comissió 
Permanent va ser informada de la voluntat de modificar la normativa reguladora del Consell Social de 
la Llengua Catalana un cop haguessin expirat els actuals mandats com a vocals dels seus membres, 
el gener de 2005. 

El 8 de novembre la Comissió Permanent del Consell Social de la Llengua Catalana va aprovar el 
dictamen amb relació a l’Informe de política lingüística per presentar al Ple per a l’aprovació definitiva. 

El 10 de desembre es va reunir el Consell Social de la Llengua Catalana en Ple, i va aprovar el 
dictamen sobre l’Informe de política lingüística de 2003, que es transcriu a continuació. 

Dictamen del Consell Social de la Llengua Catalana a partir de l’Informe de política lingüística de 
2003 

En el dictamen relatiu a l’Informe de política lingüística de 2003 el Consell Social de la Llengua 
Catalana va fer les recomanacions que tot seguit es transcriuen literalment, i a les quals el Govern ha 
donat compliment amb les actuacions que es detallen en cada apartat. 

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 transcendència 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 reconeixement 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. 

 El Govern ha organitzat una jornada de treball sobre l’ús de les llengües oficials de l’Estat per 
analitzar, conjuntament amb la resta de comunitats autònomes amb llengua pròpia, la conveniència 
d’impulsar una llei de llengües que desenvolupi l’article 3 de la Constitució espanyola pel que fa a la 
realitat plurilingüe de l’Estat i a l’abast de la declaració de cooficialitat que tenen les altres llengües 
diferents del castellà. 
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 Igualment, cal destacar que el Govern ha participat molt activament en l’elaboració del 
memoràndum que ha presentat el Ministeri d’Afers Exteriors de l’Estat davant del Consell de 
Ministres de la Unió Europea per demanar la inclusió de les llengües cooficials amb el castellà a 
l’Estat en el Reglament que regula els usos lingüístics de la Unió Europea. 

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. 

 Totes aquestes previsions han estat incloses en els treballs que la Secretaria de Política Lingüística 
ha lliurat a l’Institut d’Estudis Autonòmics per a l’elaboració del text inicial de treball per a la 
ponència conjunta del Parlament de Catalunya encarregada d’elaborar el projecte de reforma de 
l’Estatut. 

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

 El Govern va assumir públicament el compromís de fer aquesta anàlisi i avaluació de la Llei de 
política lingüística i el seu grau d’eficàcia i adaptació a la realitat actual en seu parlamentària, el 
febrer de 2004, i de presentar-la públicament en un termini de divuit mesos a partir d’aquella data.  

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 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 compte que la feina és el 
principal àmbit de contacte amb la població autòctona.  

 El Govern ha implantat en sis municipis, amb caràcter pilot, plans d’acollida lingüística en una 
iniciativa que aplega esforços de diversos departaments de la Generalitat (la Secretaria per a la 
Immigració també hi participa) així com administracions locals i teixit associatiu i cívic, tal com es 
detalla amb més amplitud en el capítol dedicat al Pla d’acció 2004-2005. 

En el món socioeconòmic, el Consell considera que cal que el Govern actuï amb contundència per tal 
de preservar els drets dels consumidors i consumidores catalanoparlants, si cal fent ús dels 
instruments de sanció de què disposa, un cop esgotats els mecanismes de concertació i de foment. 

 El Departament de Comerç, Turisme i Consum ha quadruplicat l’actuació d’inspecció i sanció de la 
Llei de política lingüística en matèria de consum. El 2004 l’Agència Catalana del Consum (ACC) ha 
fet un total de 1.401 inspeccions, xifra que suposa un 400% més que les 348 que va fer el 2003. 
Igualment, l’ACC ha multiplicat l’activitat sancionadora i ha incrementat de manera sensible el 
nombre de multes, que ha passat de 3 el 2003 —per una quantia de 2.833 €— a un total de 28 
durant el 2004, per un import de 52.800 €. 

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 a les persones  immigrants. 

 El Departament de Treball i Indústria ha treballat al llarg del 2004 en la traducció de l’Estatut dels 
treballadors, que ha estat editat i distribuït a principis del 2005. 
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A banda d’aquestes recomanacions, en l’apartat de conclusions del dictamen relatiu a l’Informe de 
política lingüística 2003 el Consell Social de la Llengua Catalana fa les consideracions següents: 

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 Presidència.  

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 compte 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’afavoreixi. 

Cal saber els recursos exactes que el Govern dedica a política lingüística, sumant les aportacions 
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 lingüística s’incrementin de 
manera important per fer front a les noves necessitats sociolingüístiques. 

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.  

Malgrat les dificultats polítiques, cal millorar el treball conjunt amb els governs i organitzacions 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 urgents 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.  

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. 

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

5.1. El marc legal i el desplegament reglamentari 
L’any 2004 s’ha aprovat la Llei 9/2004, de 24 de desembre (DOGC 4291, de 30 de desembre), de 
creació de l’Agència Catalana del Consum. Aquesta Llei no conté cap prescripció lingüística directa, 
per bé que escau d’esmentar-la en la mesura que regula, en els articles 2, 3.1.m, 3.1.o, 9.1.c, 9.1.d i 
9.1.h i en la disposició addicional primera, números 1 i 2, l’aplicació de les competències sobre 
disciplina del mercat en matèria de sancions a què remet la disposició addicional cinquena, apartat b, 
de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística. Deroga la Llei 16/1987, de 9 de juliol, de 
creació de l’Institut Català del Consum. 

D’altra banda, durant l’any 2004 s’han publicat cinc disposicions reglamentàries en l’àmbit de la 
política lingüística: 
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—Resolució CCA/39/2004, de 21 de gener (DOGC 4054, de 22 de gener), per la qual es dóna 
publicitat a l’Acord del Govern de data 20 de gener de 2004, pel qual s’aprova el Programa de 
Planificació Lingüística. Modificat posteriorment per la Resolució PRE/2474/2004, de 13 de setembre 
(DOGC 4222, de 20 de setembre) del Departament de la Presidència, per la qual es dóna publicitat a 
l’Acord del Govern de data 7 de setembre de 2004, de modificació de l’Acord de 20 de gener de 2004, 
pel qual s’aprova el Programa de Planificació Lingüística. Aquest Programa es crea amb la finalitat 
d’analitzar, proposar i impulsar un conjunt de fórmules d’intervenció per potenciar l’ús de la llengua 
catalana. 

—Ordre PRE/228/2004, de 21 de juny (DOGC 4168, de 6 de juliol), sobre els títols, diplomes i 
certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política 
Lingüística. Estableix els títols, diplomes i certificats que es consideren equivalents als certificats de 
coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística que estableix l’article 5 del Decret 
152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixements de català. Deroga l’Ordre 
CLT/197/2002, de 12 de juny, sobre títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de 
coneixements de català de la Direcció General de Política Lingüística. 

—Decret 348/2004, de 20 de juliol (DOGC 4182, de 26 de juliol), pel qual es regulen els criteris de 
l’habilitació i les funcions del personal de control d’accés de determinats establiments d’espectacles i 
activitats recreatives. Estableix que el personal que exerceixi les funcions de control d’accés ha de 
poder atendre el públic en qualsevol de les llengües oficials de Catalunya. 

—Decret 386/2004, de 21 de setembre (DOGC 4225, de 23 de setembre), pel qual es modifica el 
Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixements de català. Delimita 
l’àmbit competencial amb els certificats que expedeix i les proves que convoca l’Institut Ramon Llull. 

—Acord 118/2004, de 17 de novembre, pel qual s’aprova la Instrucció general del Consell de 
l’Audiovisual de Catalunya sobre la presència de la llengua i la cultura catalanes i de l’aranès en els 
mitjans de comunicació audiovisuals (DOGC 4281, de 16 de desembre). Reprodueix les obligacions 
en relació amb la normalització i el foment de l’ús de la llengua i la cultura catalanes i de l’aranès en 
els mitjans de comunicació audiovisual, fixa els criteris sobre què es computa com a llengua catalana 
i llengua aranesa parlada i cantada, i regula el moment i les formes de verificar el compliment de les 
obligacions establertes. La Instrucció general té per objecte “desenvolupar les obligacions dels 
mitjans de radiodifusió televisiva i sonora en relació amb la normalització i la protecció de la llengua i 
la cultura catalanes i de l’aranès com a principis bàsics en els mitjans de comunicació audiovisuals”. 
Hi resten subjectes els operadors de radiodifusió televisiva i sonora gestionats per la Generalitat de 
Catalunya, aquells altres operadors de radiodifusió televisiva i sonora el títol d’habilitació dels quals 
correspon atorgar a la Generalitat de Catalunya i aquells altres que, independentment del mitjà de 
transmissió utilitzat, tinguin un àmbit de cobertura que no sobrepassi el territori de Catalunya.  

5.2. Les dotacions pressupostàries  
El pressupost aprovat de la Secretaria de Política Lingüística per a l’any 2004, sense comptar el 
capítol primer, va ser de 17.517.149,00 euros, amb un creixement del 19,49% respecte del de l’any 
2003, que va ser de 14.660.391,00 euros. A més, al llarg de l’any la Secretaria va rebre aportacions 
per un total de 628.114,52 euros, cosa que fa que l’increment real del pressupost entre 2003 i 2004 
sigui del 23,77%. 

Com s’ha indicat en els informes sobre política lingüística dels anys anteriors, a més de la dotació de 
la Secretaria cal comptar com a dotació específicament destinada al foment de l’ús del català tot un 
seguit de partides d’altres departaments, com són l’ensenyament, els mitjans de comunicació de la 
Corporació Catalana de Radio i Televisió, els programes d’ensenyament d’adults del Departament de 
Benestar i Família, els de formació ocupacional del Departament de Treball, Indústria, Comerç i 
Turisme, els de foment del català a l’Administració de justícia, els d’atenció sanitària, els de recerca i 
societat de la informació o el funcionament dels mossos d’esquadra 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 porten a cap 
actuacions específiques per difondre el coneixement del català i fomentar-ne l’ús. 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 Administració, el de formació 
lingüística específica de mossos  d’esquadra i bombers i l’elaboració de terminologia específica del 
sector i el foment de l’ús del català en la formació ocupacional i la negociació col·lectiva. 
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Igualment, hi ha un seguit d’actuacions que incideixen positivament en el conjunt de la política 
lingüística del Govern, però que no permeten fer-ne una valoració econòmica exclusiva. El sistema 
educatiu i universitari, els mitjans de comunicació de la Corporació Catalana de Radio i Televisió, el 
funcionament de l’Administració en català, l’atenció sanitària, la policia autonòmica, la recerca i 
l’adaptació a la societat de la informació en són exemples clars.  

6. Les actuacions de difusió  

6.1. L’Informe sobre política lingüística de l’any 2003 
El 28 de desembre 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 138, de 21 de gener de 2005.  

De l’Informe de política lingüística 2003 se n’ha fet la versió en llengua anglesa. La publicació s’ha fet 
arribar a tots els diputats i diputades, a totes les unitats i organismes de l’Administració i del Consorci 
per a la Normalització Lingüística i, també, a especialistes en matèria de sociolingüística i de 
planificació lingüística de Catalunya, de l’Estat i de l’estranger. Qualsevol persona interessada pot 
consultar aquest Informe de política lingüística 2003 a l’adreça d’Internet 
<http://www.gencat.net/presidencia/llengcat> en català, en castellà i en anglès. Per correu electrònic 
(a través de spl.presidencia@gencat.net) s’ha enviat a les persones que l’han sol·licitat. 

6.2. Difusió especialitzada  
La Secretaria 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 2004 Noves SL s’ha distribuït entre més de 2.300 subscriptors.  

Durant el 2004 s’han publicat tres monogràfics de Noves SL, dedicats, d’una banda, als estudis sobre 
pragmàtica en la comunitat lingüística catalana i, de l’altra, a la política lingüística en els nous estats 
de la UnióEuropea. Aquests monogràfics es poden consultar a l’hemeroteca: 
<http://www6.gencat.net/llengcat/noves/index.htm>. 

Una altra revista que publica la Secretaria 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 als 
tècnics i tècniques de planificació lingüística dels diferents organismes i empreses articles amb 
continguts que els siguin d’utilitat en la seva tasca. Dels tres números publicats l’any 2004 en destaca 
el 31, número especial dedicat a llengua i salut. 

Altres publicacions destacades de la Secretaria de Política Lingüística durant el 2004 són:  

 338 llocs per aprendre català. Curs 2004-2005. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament 
de la Presidència. Secretaria de Política Lingüística, 2004. Recull dels llocs on s’ensenya català. Es 
publica cada any. 

 IX Trobada de Centres d’Autoaprenentatge. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de 
la Presidència. Secretaria de Política Lingüística, 2004. (COM/Materials Didàctics; 9) 

 Actes de la IX Trobada de Centres d’Autoaprenentatge. 

 Català a mida. Itineraris de comunicació a l’empresa. Curs destinat a la formació en llengua 
catalana dins el món socioeconòmic. Destinat, doncs, a les empreses. Consta de dos llibres per al 
formador o formadora (comunicació oral i escrita), acompanyats per un DVD i un CD amb material 
d’àudio, i quatre llibres per a l’aprenent o aprenenta (graus 1, 2, 3 i 4). Es completa amb un CD-
ROM amb exercicis sobre continguts gramaticals, vocabulari i estructures lèxiques específiques de 
les relacions comercials.  

 El català, llengua d’Europa [desplegable: català, castellà, francès i anglès]. Barcelona: Generalitat 
de Catalunya. Departament de la Presidència. Secretaria de Política Lingüística, 2004. També 
consultable al web Llengua catalana: <http://www6.gencat.net/llengcat/publicacions/cle>. Opuscle 
divulgatiu de la realitat de la llengua catalana i la seva situació en el context europeu, després de 
l’ampliació dels estats membres de la Unió Europea l’any 2004. 
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 Jocs de paraules i passatemps. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de la 
Presidència. Secretaria de Política Lingüística, 2004. Opuscle editat en el marc de la campanya 
Voluntaris per la llengua, que conté encreuats, sopes de lletres, jeroglífics i altres jocs de paraules 
en llengua catalana. També consultable al web Llengua catalana: 
<http://www6.gencat.net/llengcat/publicacions/passatemps/>. 

 Informe sobre política lingüística 2003. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de la 
Presidència. Secretaria de Política Lingüística, 2004. També consultable al web Llengua catalana: 
<http://www6.gencat.net/llengcat/informe/cat2003.htm>. 

 La diversitat lingüística a la Unió Europea [cartell]. Barcelona: Generalitat de Catalunya. 
Departament de la Presidència. Secretaria de Política Lingüística, 2004. També consultable al web 
Llengua catalana: <http://www6.gencat.net/llengcat/publicacions/mapa/>. El mapa reflecteix la 
diversitat lingüística a la Unió Europea. Situa cinquanta-nou llengües, siguin oficials o no, en els 
vint-i-cinc estats membres, i destaca gràficament el domini lingüístic del català. Recull el nom de les 
llengües en català, anglès i aranès. 

 Mapa sociolingüístic de Catalunya 2001 [cartell]. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament 
de la Presidència. Secretaria de Política Lingüística, 2004. Mapa amb les principals dades sobre 
coneixement del català recollides al cens del 2001. 

6.3. Informació institucional sobre la llengua catalana a Internet  
El 2004 s’ha continuat oferint informació sobre la llengua catalana a través dels webs de la Secretaria 
de Política Lingüística (web Llengua catalana), del Consorci per a la Normalització Lingüística i del 
TERMCAT. 

6.3.1. El web de la llengua catalana 
Durant el 2004 el web Llengua catalana ha canviat d’adreça a conseqüència de l’adscripció de la 
Secretaria de Política Lingüística al Departament de la Presidència. 
La nova adreça és: <http://www.gencat.net/presidencia/llengcat/>. 

S’han mantingut les tendències quant als apartats més visitats, que han estat: certificats de català, 
base de dades d’assessorament lingüístic i professionals de la llengua, aprendre català, cinema en 
català, publicacions en línia i informàtica i noves tecnologies. 

En destaquen la publicació periòdica de l’apartat Flaixos d’actualitat, del qual s’han fet vint edicions 
(<http://www6.gencat.net/llengcat/flaixos>), i el nou butlletí mensual Noves Documentals, sobre les 
novetats del Centre de Documentació en Sociolingüística, amb tres números 
(<http://www6.gencat.net/llengcat/cds/novetats.htm>). 

El web ha incorporat el 2004 nous recursos per a l’aprenentatge: 

 Programes d’exercicis d’aprenentatge del català en línia. 

 Endevina. Programa d’exercicis de lèxic per a aprenents dels nivells elemental i intermedi de català. 
<http://www6.gencat.net/llengcat/aprencat/endevina.htm>. 

 Barrina. Programa d’exercicis de lèxic per a aprenents dels nivells intermedi i de suficiència de 
català. <http://www6.gencat.net/llengcat/aprencat/barrina.htm>. 

 Niu. Programa d’exercicis de frases fetes per a aprenents del nivell de suficiència de català. 
<http://www6.gencat.net/llengcat/aprencat/niu.htm>. 

 Programes de llengua catalana per a l’ensenyament d’adults. 
Nivell inicial: <http://www6.gencat.net/llengcat/aprencat/inicial.htm>. 
Nivell bàsic: <http://www6.gencat.net/llengcat/aprencat/basic.htm>. 
Nivell elemental: <http://www6.gencat.net/llengcat/aprencat/elemental.htm>. 

Finalment, al llarg de l’any 2004 s’hi han incorporat també els apartats següents:  

 Base de dades de premsa. Accés en línia a la base de dades de premsa del Centre de 
Documentació en Sociolingüística. 
<http://www6.gencat.net/llengcat/cds/bdpremsa.htm> 
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 Cartellera setmanal de cinema en català. Nou apartat que, en una sola pàgina, conté la informació 
setmanal dels dies i les sales on es projecta cinema en català (incloent-hi la Filmoteca de 
Catalunya). 
<http://www6.gencat.net/llengcat/cinema/cartellera.htm> 

 Notes de premsa. Apartat on es poden consultar les notes de premsa que difon la Secretaria de 
Política Lingüística. 
<http://www6.gencat.net/llengcat/premsa/> 

 Prestatgeria única de productes audiovisuals en català. 
<http://www6.gencat.net/llengcat/premsa/prestatgeria.htm> 

6.3.2. El web del Consorci per a la Normalització Lingüística 
El lloc d’Internet del Consorci per a la Normalització Lingüística (<http://www.cpnl.org>) conté 
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.  

6.3.3. El web del TERMCAT 
Durant l’any 2004 el nombre d’accessos al lloc web del Centre de Terminologia TERMCAT 
(<www.termcat.net>) s’ha incrementat en un 50%, i ha arribat a un total de gairebé vint-i-cinc 
milions. A més de l’actualització periòdica i la incorporació de nous continguts, aquest any s’ha fet 
públic un nou web, que permet incloure dinàmicament noves informacions, comentaris i notícies de 
manera més accessible per als usuaris i usuàries. La nova interfície es va obrir al mes de novembre, 
coincidint amb els esdeveniments terminològics que van tenir lloc a Barcelona en aquelles dates. 

El nou web del TERMCAT s’estructura en cinc grans apartats. El primer, el “Centre de Terminologia”, 
és l’apartat de presentació del TERMCAT, de les seves relacions, de la seva estructura i del seu tret 
diferenciador, la normalització; a “Productes i recursos” es destaca la producció del Centre i es dóna 
informació i accés a les eines i recursos propis; a “Serveis a l’usuari” es fa una descripció detallada de 
tots els serveis que el TERMCAT ofereix, indicant en cada cas com pot accedir l’usuari a aquests 
serveis; l’apartat de “Terminologia i societat” respon a la necessitat de difusió i comunicació de 
l’activitat terminològica del Centre, i inclou comentaris terminològics relacionats amb l’actualitat social. 
Finalment, a “Cooperació i multilingüisme” s’informa de les relacions de cooperació i col·laboració que 
el Centre manté amb les institucions i organismes nacionals i internacionals que es dediquen a la 
terminologia. 

D’altra banda, i amb la voluntat de difondre l’activitat terminològica del Centre, s’han desenvolupat i 
posat a disposició dels usuaris i usuàries diferents aplicacions terminològiques relacionades amb 
l’actualitat social, més de quaranta comentaris terminològics relacionats amb temes d’actualitat social 
i més de vint notícies relacionades amb la terminologia: ressenyes, noves publicacions, 
esdeveniments terminològics, etc. 

7. Estudis sobre el coneixement i l’ús de la llengua catalana 

Al llarg de l’any 2004 s’han impulsat diversos estudis per obtenir dades sobre el coneixement i l’ús de 
la llengua catalana en diversos sectors, o bé per avaluar determinades actuacions empreses per la 
Secretaria de Política Lingüística. 

En aquest apartat es descriu el conjunt d’aquests estudis. En el cas dels estudis de caràcter general, 
se’n fa una descripció detallada. En el cas dels estudis de caràcter sectorial, s’esmenten els estudis 
impulsats i es remet al capítol específic per obtenir-ne més informació. 

Els estudis de caràcter general impulsats durant el 2004 han estat: 

 Enquesta sobre els usos lingüístics a l’Alguer (EULA 2004) 

 Enquesta sobre els usos lingüístics a la Catalunya del Nord (EULCN 2004) 

Aquests estudis completen l’Enquesta sobre els usos lingüístics a Catalunya de l’any 2003 i, 
juntament amb els estudis similars impulsats pels governs de les Illes Balears, el País Valencià, 
l’Aragó i Andorra, podran donar una imatge de conjunt sobre l’ús del català i altres llengües en tota 
l’àrea lingüística catalana. 
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Pel que fa als estudis sectorials impulsats durant el 2004, han estat: 

 Usos lingüístics en les institucions públiques (EULIP) (vegeu el capítol II) 

 Usos lingüístics en l’àmbit esportiu (vegeu el capítol XIV) 

 Usos lingüístics a petites i mitjanes empreses de Catalunya (vegeu el capítol XIV) 

 Usos lingüístics als supermercats i hipermercats de Catalunya (vegeu el capítol XIV) 

 Usos lingüístics a les operadores de telecomunicacions (vegeu el capítol XII) 

 Usos lingüístics a l’àmbit sanitari (vegeu capítol II) 

A més, durant el 2004 s’ha dut a terme l’estudi d’avaluació dels resultats del programa Voluntaris per 
la llengua, els resultats del qual es descriuen al capítol II, dedicat a la immigració.  

7.1. Estudi sobre els usos lingüístics a l’Alguer 2004 (EULA04) 

L’objectiu d’aquest estudi és obtenir dades sobre els usos lingüístics a l’Alguer, principalment pel que 
fa als usos en les relacions interpersonals de la població. La realització d’aquest estudi s’inclou en el 
projecte que es va iniciar l’any 2003 amb la finalitat d’obtenir dades sobre els usos lingüístics en els 
diferents territoris de parla catalana que fossin comparables, en la mesura que s’ha emprat la mateixa 
metodologia per obtenir-les. 

El mes de gener de 2004 es va dur a terme el treball de camp i es van fer 415 entrevistes telefòniques 
a persones de quinze anys o més residents a l’Alguer. Està previst que l’EULA es faci cada quatre 
anys. 

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 informació i la 
comunicació. 

 Actituds lingüístiques i representacions socials de la llengua. 

 Coneixements d’altres llengües. 

 Variables sociodemogràfiques (dades de classificació). 

Les dades obtingudes són estudiades per un grup d’especialistes. Tanmateix, disposem ja de les 
dades més bàsiques, que ens donen la informació següent pel que fa al coneixement lingüístic: quasi 
el 90% (un 89,9%) de la població entén l’alguerès, un 67,6% el sap parlar, un 50,9% el sap llegir i un 
28,4% el sap escriure. 
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Gràfic 1 . Coneixement de l’alguerès a l’Alguer. Any 2004 
 

 
Quant a les dades sobre coneixement lingüístic de l’altra llengua minoritzada a l’illa de Sardenya, el 
sard, l’estudi apunta que a la ciutat de l’Alguer la comprensió de l’alguerès (89,9%) és més elevada 
que la del sard (68,9%), amb 21 punts de diferència. Pel que fa a saber-los escriure, però, el sard 
(44,6%) presenta un avantatge superior a l’alguerès (28,4%) de 16,2 punts. 

Resulta força complex d’explicar el motiu pel qual hi ha una diferència tan significativa en favor del 
sard pel que fa a la competència escrita. Una de les hipòtesis que es podrien avançar fóra la que 
parteix del fet que el debat a l’entorn de la normalització lingüística a l’Alguer ha afavorit una 
“excessiva” consciència normativa, que fa que el pas de l’oralitat a la textualitat resulti problemàtic, 
cosa que, en canvi, no passa amb el sard. És a dir, sembla que hi ha una consciència lingüística de 
no saber escriure l’alguerès més alta que no pas en sard. 
 
Finalment, les dades sobre identificació lingüística (llengua pròpia, primera llengua i llengua habitual) 
mostren que l’italià obté els índexs més alts pel que fa a la primera llengua (59,8%), la llengua pròpia 
(80,7%) i la llengua habitual (83,1%). En aquest sentit, l’italià presenta un increment respecte dels 
índexs de la primera llengua a la llengua pròpia de 20,9 punts. Pel que fa a l’alguerès, però, hi ha un 
retrocés de 7,4 punts: del 21,9% (primera llengua) al 14,5% (llengua pròpia). Només un 13,7% de la 
població té l’alguerès com a llengua habitual, i només un 2,9% de la població té el sard com a llengua 
habitual. 
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Gràfic 2 . Llengua pròpia, primera llengua i llengua habitual a l’Alguer. Any 2004 
 

 

7.2. Estudi sobre els usos lingüístics a la Catalunya del Nord 2004 (EULCN04) 

L’objectiu d’aquest estudi, com l’esmentat en l’apartat anterior, és obtenir dades sobre els usos 
lingüístics a la Catalunya del Nord, principalment pel que fa als usos en les relacions interpersonals 
de la població. Tal com ja s’ha indicat en l’apartat relatiu a l’estudi sobre els usos lingüístics a l’Alguer, 
l’un i l’altre s’emmarquen en un projecte que es va iniciar l’any 2003, amb la finalitat d’obtenir dades 
sobre els usos lingüístics en els diferents territoris de parla catalana, almenys amb la mateixa 
metodologia, pel que fa a Catalunya, les Illes Balears, la Franja de Ponent, Andorra i l’Alguer. 

El mes de gener de 2004 es va dur a terme el treball de camp i es van fer 402 entrevistes telefòniques 
a persones de quinze anys o més residents a la Catalunya del Nord. Està previst que l’EULCN es faci 
cada quatre anys. 
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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. 

 Actituds lingüístiques i representacions socials de la llengua. 

 Coneixements d’altres llengües. 

 Variables sociodemogràfiques (dades de classificació). 

Pel que fa a la comprensió de la llengua catalana, el 65,3% respon que l’entén i el 37,1% assegura 
que la sap parlar. Els resultats també revelen que quasi un terç dels enquestats (31,4%) sap llegir el 
català i un 10,6% el sap escriure.  

 

Taula 1 . Coneixement del català a la Catalunya del Nord. Any 2004 
 

L’entén El sap parlar El sap llegir El sap escriure 
65,3% 37,1% 31,4% 10,6% 

 
Font: EULCN04. Elaboració pròpia 

D’altra banda, l’estudi mostra que el 10,1% de la població resident a la Catalunya del Nord ha parlat el 
català com a primera llengua a la infantesa i que, d’aquests, un 3,9% l’ha parlat amb la mateixa 
freqüència que el francès.  

Finalment, segons l’estudi, el 63,9% dels ciutadans de la Catalunya del Nord està d’acord que l’ús del 
català hauria d’augmentar. A més, es constata una bona predisposició per aprendre el català entre els 
enquestats: un 57,9% declara que vol parlar-lo i un 45,3% respon que vol aprendre’l.  
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Gràfic 3. Població que voldria parlar en català a la Catalunya del Nord. Any 2004 
 

 
 

 



II. LA IMMIGRACIÓ  

1. La població estrangera a Catalunya  

1.1. La immigració en el darrer segle 
El moviment immigratori va ser la base del creixement de la població catalana en els tres primers 
quarts del segle XX. Només entre els anys 1950 i 1975 s’estima un saldo demogràfic d’1,5 milions 
d’habitants, amb la dècada dels seixanta com a període de màxima immigració. La intensitat d’aquells 
corrents, que procedien gairebé totalment de la resta d’Espanya, i la seva concentració en el temps i 
en l’espai van tenir grans repercussions. Des del punt de vista demogràfic, l’aportació migratòria no 
tan sols va suposar el creixement dels habitants de Catalunya, sinó que també va tenir un efecte 
directe sobre el creixement natural: l’arribada de segments joves, en una conjuntura de fecunditat 
alta, com la dels anys seixanta i primeria dels setanta, es va traduir en un gran augment de 
naixements. 
 
Durant els anys setanta l’aportació procedent de la resta d’Espanya es va reduir molt, de manera que 
el saldo migratori va fluctuar entorn de zero entre 1975 i 1995. 
 
El caràcter de la immigració el darrer quart de segle ha estat força diferent. Encara que molts dels 
processos actuals de la migració tinguin arrels en el passat, hi ha elements nous. En destaca com a 
especialment rellevant en la dinàmica demogràfica, l’inici d’una nova migració procedent de 
l’estranger. 
 
A partir de l’any 2000 les aportacions internacionals han deixat d’ocupar un lloc marginal en la 
dinàmica demogràfica catalana per convertir-se en un element central. En una conjuntura de baix 
creixement natural i de saldo migratori negatiu, la immigració estrangera ha anant augmentant i ha 
contribuït decisivament al creixement demogràfic de Catalunya des de la fi dels anys noranta. 

1.2. La situació actual 
En els darrers cinc anys el flux de persones estrangeres arribades al nostre país, lluny d’estabilitzar-
se, s’ha accelerat, diversificat i estès a tot el territori, seguint la pauta característica de les noves 
dinàmiques migratòries sorgides en el darrer terç del segle XX. 
 
En els darrers quatre anys els fluxos migratoris s’han accelerat considerablement a Catalunya. 
Segons xifres oficials del Ministeri de l’Interior, referents a les persones estrangeres amb autorització 
de residència en vigor, entre els anys 2000 i 2005 el nombre d’aquestes ha passat del 3,5% al 6,9% 
del total de Catalunya. En canvi, segons dades de padrons municipals (no oficials), en començar el 
2005 la població estrangera representa un 11,5% del total. 
 
La diferència entre autoritzacions de residència i empadronaments creix a partir de l’any 2000 i es fa 
molt àmplia a partir de l’any 2002. Aquesta diferència és un clar indicador de la immigració irregular 
que, com a la resta de l’Estat espanyol, representa a Catalunya un fenomen present i preocupant.  
 
La globalització n’ha diversificat enormement els fluxos, i a Catalunya arriben avui poblacions 
d’orígens remots. Aquesta diversificació dóna com a resultat una població molt heterogènia, amb 
representació d’unes 180 nacionalitats i de més de 200 llengües parlades. 
 
Tant les xifres oficials com les no oficials coincideixen en el fet que un dels trets de les onades 
immigratòries actuals és una desigual incidència territorial i una creixent dispersió arreu del territori. 
L’increment del nombre de persones estrangeres empadronades ha estat particularment notable a les 
demarcacions de Tarragona, Terres de l’Ebre i Lleida, mentre que la de Girona experimenta un 
creixement modest. 
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Així doncs, el gruix de la població estrangera es concentra a la demarcació de Barcelona, on 
representa el 10,5% del total d’habitants. Ara bé, a la resta de demarcacions té un pes relatiu més 
elevat: a la de Girona, la població estrangera s’eleva al 14% dels residents; a les de Lleida i 
Tarragona, a l’11%, i a la de les Terres de l’Ebre, al 12%. 
 
Per comarques, un important nombre (15) superen el valor mitjà de Catalunya. La franja litoral i les 
àrees agràries actuen com a centre d’atracció de persones estrangeres.  
 
Des d’un enfocament municipal, el 61% de la població estrangera es concentra en localitats de més 
de 50.000 habitants. 
 
La dispersió territorial presenta particularitats específiques per a cada col·lectiu. El sud-americà i 
l’asiàtic es caracteritzen per una localització accentuadament urbana, mentre que l’africà té una 
distribució més equilibrada, amb presència significativa en els municipis de dimensions mitjanes. Les 
causes d’aquesta distribució tenen a veure amb les xarxes migratòries, que generen una concentració 
de la població estrangera per comunitats d’origen, i amb els sectors econòmics en què s’incorporen. 

2. Les polítiques d’immigració de la Generalitat 

Es pot constatar una llarga trajectòria del Govern de la Generalitat en el desenvolupament de 
polítiques d’immigració. Les primeres actuacions de la Generalitat de Catalunya en relació amb la 
immigració es van iniciar al final de la dècada dels anys vuitanta, amb accions d’alguns departaments 
com el d’Ensenyament i el de Sanitat i Seguretat Social. 
 
Però no és fins a l’any 1992 que es crea, per acord del Govern de la Generalitat, la Comissió 
Interdepartamental per al Seguiment i la Coordinació de les Actuacions en Matèria d’Immigració. 
 
Aquesta Comissió va elaborar el I Pla interdepartamental d’immigració (1993-2000), que el Govern 
aprovà el 28 de setembre de 1993 i que recollia els treballs de més d’un any d’elaboració i discussió 
amb els departaments implicats i amb les entitats socials, les associacions d’immigrants i les 
organitzacions sindicals. El I Pla interdepartamental d’immigració es va redactar en un context marcat 
per l’inici del creixement de la immigració a Catalunya i tenia la finalitat de promoure la integració de 
la població immigrant tot desenvolupant polítiques coordinades i interdepartamentals. 
 
El seguiment i l’avaluació del I Pla interdepartamental va indicar la necessitat de consolidar i refermar 
la dimensió interdepartamental de l’acció de govern i d’afavorir l’increment de propostes d’actuació en 
diversos serveis. 
 
El 31 d’agost del 2000 el Govern va crear la Secretaria per a la Immigració, adscrita al Departament 
de la Presidència, amb l’objectiu de coordinar les actuacions dels òrgans interdepartamentals 
existents i donar suport als departaments de la Generalitat en matèria de polítiques d’immigració. Un 
dels primers encàrrecs que va rebre la Secretaria per a la Immigració va ser elaborar el II Pla 
interdepartamental d’immigració 2001-2004, que es va aprovar el 18 de juliol de 2001. 
 
Després dels processos legislatius de l’any 2000 que el Govern de l’Estat va dur a terme, el Govern 
de la Generalitat va aprovar el Decret 188/2001, de 26 de juny, sobre els estrangers i la seva 
integració social a Catalunya, que concreta les funcions i els serveis a prestar en l’àmbit competencial 
de la Generalitat i garanteix l’accés de la població immigrada als serveis públics. 
 
Així mateix, el Ple del Parlament de Catalunya va aprovar, el 27 de juny de 2001, el document de la 
Comissió d’Estudis sobre la Política d’Immigració a Catalunya, que plantejava unes línies d’actuació 
generals que havien d’orientar l’acció social i política, prèviament a la concreció en moments i àmbits 
precisos. 
 
A la llum de les polítiques desenvolupades a Catalunya constatem, en definitiva, que les polítiques i 
les actuacions públiques dutes a terme són prova fefaent de l’existència d’una cultura política de la 
immigració. 
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La valoració general dels dos plans interdepartamentals d’immigració elaborats fins ara per la 
Generalitat de Catalunya (1993-2000 i 2001-2004) i l’anàlisi de la seva repercussió ha de permetre 
veure els encerts i els dèficits que han tingut.  
 
Al llarg del 2004 s’ha estat gestant el nou Pla de ciutadania i immigració 2005-2008, que ha de 
beneficiar-se dels anteriors i s’ha de mantenir coherent amb algunes de les línies d’actuació iniciades, 
però tractant d’innovar i millorant aquells aspectes en què s’han constatat desencerts i dificultats.  
 
En aquesta línia, el Pla de ciutadania i immigració 2005-2008 ha de proposar millores o donar 
continuïtat als aspectes següents: 
 
 Interdepartamentalitat. Es valora positivament la perspectiva interdepartamental que considera la 
immigració una matèria en la qual tots els departaments de la Generalitat són competents i tenen 
responsabilitats. És un fet que entre els diversos departaments implicats hi ha hagut una clara 
voluntat d’aconseguir una certa coordinació del conjunt de serveis adreçats a la immigració. La 
perspectiva interdepartamental és, doncs, un aspecte que cal impulsar i respecte a la qual s’hauran 
d’esmerçar esforços per fer més eficaç aquest plantejament de base. 

 
 Adequació dels objec tius polítics . Es valora positivament el contingut dels objectius polítics 
assenyalats atès que s’inscriuen en el marc general d’una perspectiva integradora, d’acord amb les 
reflexions que es duen a terme en l’actual context internacional, i es destaca així la necessitat de 
mantenir la cohesió social i la voluntat d’incorporar la nova població immigrada dins els mecanismes 
de participació ciutadana. Això no obstant, es constata la manca de mecanismes intrínsecs i 
instruments interns (variables i indicadors) per a l’avaluació d’aquests objectius polítics. Els 
objectius polítics definits en els plans anteriors són, doncs, encara vàlids en línies generals, cosa 
que permet mantenir-los, tot i que s’ha de treballar amb vista a una millora del sistema d’avaluació 
d’aquests.  

 
 Connexió entre principis polítics i pr ogrames d’actuació. Els programes d’actuació dels plans 
anteriors s’exposaven isolats sense correlació amb els objectius polítics definits, de manera que els 
eixos temàtics no aconsegueixen aportar-nos una visió d’enllaç entre els dos nivells. Cal, doncs, 
cercar una coherència de manera que els principis generals informin efectivament sobre les 
polítiques a dur a terme i els programes a implementar. 

 
 Priorització en els eixos i en els programes. El II Pla interdepartamental d’immigració no defineix 
la importància i l’extensió de cada eix temàtic ni dels programes, de manera que no estableix 
prioritats i situa en el mateix nivell programes d’actuació, d’extensió i d’abast molt desigual. Per això 
és necessari establir prioritats generals, però també que, dins el nivell de les polítiques sectorials i 
els programes d’actuació, es fixin unes prioritats pròpies. 

 
 Territorialització i temporització . El II Pla interdepartamental d’immigració no defineix el marc 
geogràfic ni temporal d’actuació. En aquest sentit, observem que en molts casos exposava 
actuacions que ja s’estaven duent a terme i en altres, intencions de futur poc precises. Cal, doncs, 
optar per la màxima especificitat possible i coordinació real, en els àmbits territorial i temporal dels 
programes d’actuació. 

 
 Visió integral. Malgrat la voluntat transversal de tractar la immigració com un tot, el resultat final ha 
estat la suma d’un conjunt de programes i d’actuacions en lloc d’un veritable pla de conjunt. En 
moltes ocasions s’han dut a terme actuacions que no estaven previstes al Pla, i s’han desenvolupat 
sense buscar cap coherència amb la resta de programes previstos anteriorment. Cal aportar una 
visió de conjunt i integradora que reculli, de manera exhaustiva, totes les actuacions que es portin a 
terme. 
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 Dotació p ressupostària. Una de les mancances més evidents del II Pla interdepartamental 
d’immigració és la carència d’assignació pressupostària; això impedeix conèixer per endavant quin 
és el seu abast i la seva dimensió. Cal, doncs, fer esforços per concretar els recursos i 
pressupostos que es destinaran al desenvolupament dels programes. 

3. Les polítiques en matèria de llengua i immigració 

La societat catalana s’ha construït a partir de la immigració. La nostra llarga història de migracions, 
com a immigrants cap a aquesta terra i com a emigrants cap a d’altres bandes del món, constitueix un 
element bàsic d’allò que compartim. 
 
Ara, davant els moviments migratoris internacionals d’aquest principi de mil·lenni, la nostra memòria 
condiciona la perspectiva i el compromís que assumim davant les persones i els seus problemes. 
 
En aquesta primeria del segle XXI la fisonomia de la societat catalana ha canviat: la immigració 
procedent de països en via de desenvolupament constitueix una realitat demogràfica consolidada, i la 
pluriculturalitat que en resulta, un fet reconegut. Les generacions més joves de catalanes i catalans 
ho viuen amb naturalitat. Catalunya és, ja, una societat plural i diversa. 
 
L’acollida de persones vingudes d’arreu, amb diferents coneixements, llengües, cultures i religions, 
forma part de la nostra tradició. Catalunya ha de ser un país capaç d’oferir als seus residents un espai 
d’oportunitats, unes perspectives d’assentament i d’inserció social i econòmica dignes i un context de 
participació que permeti realitzar les seves expectatives dins d’un entorn social comú. 
 
I per això mateix aspirem a una societat articulada socialment sota el principi d’igualtat, amb un 
projecte cultural i polític obert i plural. És un enfocament optimista, estimulat per una tradició 
d’acolliment, que percep els processos migratoris actuals com una nova oportunitat per travar una 
societat catalana amb projecció de futur. 
 
La societat catalana actual, la que està en formació a partir de la nova immigració, ha de ser de 
progrés, d’estabilitat i de cohesió. La interacció entre el nouvingut d’ara —el ciutadà català de demà— 
i la resta de la societat actual ha d’aportar beneficis mutus, tant en termes socioeconòmics com 
culturals. Això comporta la responsabilitat d’acceptar que aquest nou espai compartit implica tant 
renúncies mútues com noves oportunitats. 

3.1. La llengua i la identitat catalanes com a elements de referència per a la ciutadania resident 
Tota política d’igualtat i d’acomodació de la ciutadania resident a Catalunya és una política lingüística. 
Assegurar la pràctica de la llengua catalana com a vehicle propi de comunicació social, econòmica, 
política i cultural és un dels objectius bàsics del Govern. 
 
A més, la creixent complexitat cultural de la societat catalana (que no és solament fruit de la 
immigració) comporta una reflexió necessària sobre la identitat nacional. Una identificació amb una 
nació basada en el fet de compartir elements comuns hauria de ser una concepció compromesa en la 
defensa de la identitat catalana, una identitat que s’obre, ara, a les noves i als nous catalans, i es fa, 
així, més forta, més rica i més plural. 
 
L’arribada d’immigrants en societats bilingües posa en evidència les relacions de poder que existeixen 
en relació amb la llengua. Les persones immigrants s’acomoden a la llengua que té més poder social, 
econòmic i polític.  
 
El fet que moltes persones immigrants utilitzin el castellà és un reflex de les complexes situacions 
socials que coexisteixen a Catalunya. El coneixement i l’ús de la llengua catalana ha de ser 
considerada per part de la població immigrada com una aposta estratègica. La visualització de la 
llengua i la cultura catalanes també. 
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Es tracta d’assumir que amb l’arribada d’immigrants es poden incrementar els dèficits instrumentals i 
socials de la pràctica de la llengua catalana, especialment perquè moltes persones immigrants no 
tenen una concepció de Catalunya amb llengua pròpia, ni tampoc els incentius per part de l’Estat per 
reconèixer-ne la legitimitat. 
 
És per això que cal fer, primer, visibles i, després, atractives les institucions catalanes, la seva llengua 
i cultura a les persones que s’incorporen amb les recents onades migratòries. Sovint, la cultura i la 
llengua catalanes poden restar en un segon pla de visibilitat. Cal generar processos que creïn 
empatia a les persones que s’incorporen a les recents onades migratòries. 
 
L’ús del català ha de formar part dels deures de la societat catalana envers les noves persones 
residents, i aplicable a tots els sectors de la societat (especialment en els àmbits de la sanitat i de 
l’educació), xarxes associatives ja existents i persones individuals. 
 
Això també implica l’obligació dels poders públics de facilitar les eines econòmiques i els altres 
recursos que permetin que les diferents administracions puguin adequar-se a aquest marc d’actuació i 
que l’aprenentatge de la llengua no suposi per a les noves persones residents un obstacle per al 
desenvolupament de la seva vida quotidiana, ni per accedir al lloc de treball, sinó que sigui amb els 
mateixos requisits que la ciutadania autòctona. 
 
Les persones residents a Catalunya, sigui quin sigui el seu origen, han de poder comunicar-se entre 
elles i amb les administracions públiques en català. Aconseguir aquest objectiu és responsabilitat no 
solament del Govern, sinó també de tots els poders públics i de la societat civil, econòmica i política 
de Catalunya. 
 
Que la llengua vehicular de les persones immigrants sigui el català pot ajudar molt a la seva 
integració. De la mateixa manera, que la llengua catalana sigui la llengua de les associacions 
d’immigrants pot ajudar al seu reconeixement institucional, i cal valorar molt positivament la seva 
tasca d’aconseguir que la immigració es converteixi en un factor positiu de normalització. 
 
El català té l’oportunitat de ser la llengua vehicular de les noves persones residents a Catalunya. 

3.2. Principals actuacions del 2004 en matèria d’arrelament lingüístic 
Al llarg del 2004 s’han desenvolupat diverses iniciatives i actuacions per afavorir l’arrelament lingüístic 
en català de la població immigrada, principalment al voltant dels nuclis següents: 
 
• L’escola. El Departament d’Educació ha posat en marxa, al novembre de 2004, el Pla per a la 

llengua i la cohesió social. 
 
• El municipi. La Secretaria de Política Lingüística, amb la implicació dels ens locals implicats i de 

diversos organismes i entitats, ha posat en marxa els plans pilot d’acolliment lingüístic en set 
municipis de Catalunya. 

 
• L’oferta de cursos de català per a adults. 
 
• La participació de la societat civil, especialment a partir del programa Voluntaris per la llengua. 
 
En els apartats següents es descriuen les actuacions en cadascun d’aquests àmbits. 

3.2.1. El Pla per a la llengua i cohesió social del Departament d’Educació 
La presència d’alumnat estranger a les escoles és des de fa temps una realitat palpable i visible. 
L’escola és l’espai social per excel·lència, on cristal·litzen i es posen en joc les limitacions i 
potencialitats del model de societat que construïm. 
 
Hi ha presents a les aules més de cent nacionalitats.  



II. LA IMMIGRACIÓ  
 

 
 

37

 
En els darrers quatre cursos hem passat de tenir 36.301 alumnes de nacionalitat estrangera (curs 
2001-2002) a 89.066 alumnes en el curs 2004-2005 (dades provisionals de matriculació el 17 de 
gener del 2005); això representa un creixement acumulat del 144%, percentatge fins i tot superior al 
del cas dels col·lectius que, com hem vist, més han crescut en els darrers quatre anys. 
 
Així, doncs, en començar el curs 2004-2005 l’alumnat estranger suma el 9% de tot l’alumnat en el 
sistema educatiu; si ens centrem en l’ensenyament obligatori (educació primària i secundària) el 
percentatge puja al 10,2%. En els centres de titularitat pública el percentatge d’alumnat estranger 
s’eleva al 12% del total, mentre que en els centres privats representa només el 2%. Els col·lectius 
escolars que més han crescut han estat els originaris de l’Europa no comunitària (215%) i d’Amèrica 
Central i del Sud (149%). 
 
El col·lectiu més nombrós en el sistema educatiu català és el marroquí. En començar el curs 2004-
2005 hi ha 23.735 infants marroquins matriculats, poc més d’una quarta part del total d’alumnat 
estranger (27%). El col·lectiu marroquí és particularment important en l’ensenyament infantil i en la 
formació obligatòria; s’observa, en canvi, que, amb relació al seu pes demogràfic, té una presència 
molt reduïda en la formació postobligatòria. Tot i que continua creixent en nombres absoluts, en els 
darrers cursos l’alumnat marroquí ha perdut pes sobre el conjunt d’alumnat estranger per l’arribada 
d’infants i adolescents d’altres procedències, particularment de l’Amèrica Central i l’Europa de l’Est. 
 
Per atendre i gestionar la complexitat que aquesta realitat suposa el Departament d’Educació ha 
elaborat el Pla per a la llengua i la cohesió social, que parteix d’una visió global al voltant del nucli 
central de l’escola, i que compta amb la necessària participació i col·laboració de totes les institucions 
i entitats relacionades amb l’educació, per tal d’aplegar voluntats i esforços perquè es pugui assolir la 
plena integració escolar i social de tot l’alumnat del nostre sistema educatiu. És, doncs, un pla adreçat 
a tot l’alumnat del país, independentment de la seva condició, situació o origen per potenciar els 
fonaments d’una cultura democràtica basada en la justícia, el diàleg i la convivència. 
 
L’objectiu general del Pla és potenciar i consolidar la cohesió social, l’educació intercultural i la 
llengua catalana en un marc plurilingüe. Entre els objectius específics hi figuren la consolidació de la 
llengua catalana com a eix vertebrador d’un projecte plurilingüe; el foment de l’educació intercultural, 
basada en la igualtat, la solidaritat i el respecte a la diversitat de cultures, en un marc de diàleg i de 
convivència, i la promoció de la igualtat d’oportunitats per tal d’evitar qualsevol tipus de marginació.  
 
Aquest Pla ha estat presentat per la consellera d’Educació al mes de novembre de 2004. 
 
Dins d’aquest Pla, s’inclouen un seguit de projectes que detallem a continuació. 
 
3.2.1.a) El Pla d’acollida i d’integració 
L’acollida i integració escolar de tot l’alumnat, amb independència de l’origen, és una de les primeres 
responsabilitats del centre educatiu i de tot el col·lectiu de professionals que hi treballen. 
 
Cal entendre el Pla d’acollida i d’integració com el conjunt sistemàtic d’actuacions del centre per 
atendre la incorporació de tot l’alumnat, que s’han de derivar del seu projecte educatiu, 
específicament les marcades en el projecte lingüístic pel que fa a les actuacions lligades a 
l’ensenyament i ús de la llengua. 
 
Els eixos bàsics del pla d’acollida i d’integració han de ser l’assumpció com a centre de la interacció 
cultural amb alumnat procedent d’altres països i el conjunt d’estratègies que afavoreixen la plena 
integració de tot l’alumnat al centre. 
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3.2.1.b) El Projecte lingüístic 
L’actual context social i escolar, amb una presència significativa d’alumnat procedent d’altres cultures 
i que desconeix la llengua del sistema educatiu, obliga a una nova definició del Projecte lingüístic de 
centre que consideri aquesta nova realitat. Així, el Projecte ha de possibilitar al centre gestionar el 
procés de tractament del català com a llengua vehicular i d’aprenentatge, articular els aspectes 
referents al tractament de les llengües curriculars i, alhora, fer de la llengua catalana un instrument de 
cohesió en un marc plurilingüe. 
 
3.2.1.c) L’educació intercultural 
L’educació intercultural implica un model educatiu que potencia la cultura del diàleg i de la 
convivència i ajuda a desenvolupar el sentiment d’igualtat com a condició prèvia per al coneixement i 
el respecte de les diferències culturals en el marc de la nostra realitat escolar. Des d’aquest punt de 
vista podem dir que el sistema educatiu té com a objectiu fonamental que tot l’alumnat assoleixi una 
sòlida competència cultural, és a dir, que desenvolupi actituds i aptituds per viure en una societat 
multicultural i multilingüe com la nostra. 
 
3.2.1.d) L’aula d’acollida 
L’aula d’acollida és un marc de referència i un entorn de treball obert dins el centre educatiu que 
facilita l’atenció immediata i més adequada de l’alumnat nouvingut i que ajuda el professorat davant 
els nous reptes educatius. 
 
Aquesta estructura organitzativa permet tenir previstes una sèrie de mesures curriculars i 
metodològiques, materials curriculars, etc., que garanteixen l’aprenentatge intensiu de la llengua i la 
progressiva incorporació de l’alumnat a l’aula ordinària. 
 
Durant el curs 2004-2005 s’han posat en marxa 603 aules d’acollida (378 a centres de primària i 225 
a secundària) i s’han mantingut els 63 tallers d’adaptació escolar (TAE) que ja existien amb unes 
finalitats similars. 
 
3.2.1.e) La formació per als centres 
La formació permanent ha de contribuir de manera central a l’adaptació dels centres per a l’acollida 
de l’alumnat nouvingut. Entenent la formació permanent com l’acció formativa per adequar les 
competències actuals del professorat a les noves realitats, el contingut d’aquesta formació ha d’estar 
clarament en consonància amb els mateixos objectius que es proposa en aquest Pla de llengua i 
cohesió social. 
 
A tots aquests processos hi han contribuït de manera decisiva els 160 tècnics i tècniques en llengua, 
interculturalitat i cohesió social (LIC) que formen la xarxa que assessora els centres en aquestes 
matèries.  

3.2.2. Els plans pilot d’acolliment lingüístic de la Secretaria de Política Lingüística 
L’acollida lingüística ha estat un dels punts principals del Pla d’acció de política lingüística 2004-2005. 
De les 13 mesures urgents que formen part del Pla, tres van específicament destinades al foment de 
l’ús del català a la població nouvinguda.  
 
Una d’aquestes mesures ha consistit en la implantació, amb caràcter pilot, de sis plans d’acollida 
lingüística als municipis de Badalona, Banyoles, Lleida, Reus, Ulldecona i Vic-Manlleu. 
 
La política d’extensió de l’ús de la llengua catalana té com a objectiu final facilitar el coneixement 
d’aquesta llengua per part de tota la població i procurar que el català sigui present a tots els sectors 
de la societat, sobretot en aquelles àrees que constitueixen els espais bàsics de socialització de les 
persones nouvingudes fent una incidència especial en els joves. 
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Per facilitar el coneixement de la llengua catalana a tota la població de Catalunya, especialment a les 
persones immigrades, i estendre’n l’ús a tots els entorns de convivència i relació social per tal que el 
català esdevingui la llengua de cohesió social a Catalunya, la Secretaria de Política Lingüística ha 
dissenyat uns plans pilot per a l’acolliment lingüístic de les persones nouvingudes que tenen com a 
missió impulsar fórmules, accions o activitats que contribueixin a fer de la llengua catalana el vehicle 
d’integració de la població immigrada oferint-los-la com un dret i no com un deure, com una via 
d’accés a una participació més activa en la vida local (cívica i social) i política.  
 
Les actuacions dels plans pretenen, doncs, incidir en el canvi d’hàbits de les persones 
catalanoparlants d’adreçar-se en castellà a les persones desconegudes especialment si el seu 
aspecte físic indueix a pensar que són estrangeres, i augmentar la implicació de les entitats socials 
col·laboradores (associacions d’immigrants, sindicats, clubs esportius, entitats juvenils i de lleure, 
associacions de mares i pares d’alumnes d’escoles, etc.) en l’extensió de l’ús del català. 
 
Per dur a terme aquests objectius és imprescindible establir un marc de relació entre els diferents 
organismes de la Generalitat i de l’Administració local que hi estan implicats i amb totes les 
organitzacions i associacions de la societat civil que s’adrecin a aquests col·lectius.  

3.2.2.a) L’àmbit d’actuació: el municipi 
A Catalunya la població es distribueix, en gran mesura, en ciutats i pobles de menys de 25.000 
habitants i es concentra en poques ciutats de més de 100.000 habitants. Dels 946 municipis del país 
només 42 en tenen més de 25.000 i només 9 més de 100.000. 
 
Això vol dir que la població es concentra en molts pocs municipis, cosa que implica un alt grau de 
complexitat en la gestió de serveis i infraestructures i, també en la coordinació entre organismes i 
entitats tant si són públics com si són privats. 
 
Aquesta concentració de la població es produeix principalment a la ciutat de Barcelona i a la seva 
àrea metropolitana i a les altres capitals del territori. En aquestes ciutats és on es concentra un major 
nombre de persones immigrades tot i que la seva arribada creixent i progressiva fa que es vagin 
estenent en funció de determinades característiques productives d’alguns municipis i també per raó 
del reagrupament familiar. 
 
D’acord amb la distribució de la població estrangera a Catalunya i tenint en compte la seva 
procedència s’han seleccionat set municipis de característiques diferenciades per experimentar-hi 
diferents programes i actuacions. 
 
Els municipis triats han estat Badalona, Banyoles, Lleida, Manlleu, Reus, Ulldecona i Vic. 
 
Els criteris que han acordat les parts implicades per fer aquesta selecció són: 
 
 Percentatge d’immigració sobre la població total 
 Procedència majoritària de les persones immigrades  
 Dimensió del municipi 
 Distribució en diferents àrees del territori 
 Acceptació i interès dels municipis  
 Acord entre els organismes implicats  
 Coordinació existent entre ells prèviament a l’inici del pla. 

 
La població corresponent a aquests sis municipis és de 495.529 habitants, que representen un 7,4% 
de la població total de Catalunya. 
 
El nombre de persones estrangeres que resideix en aquests 6 municipis seleccionats és de 50.609, 
és a dir, el 9,3% de la població immigrada total comptabilitzada a Catalunya. 
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Taula 2. Nombre de persones estrangeres residents en aquests 6 municipis 

 
 Habitants Estrangers % 
Badalona 219.073 18.556 7,85 
Banyoles 16.634 2.650 15,93 
Lleida 118.035 12.092 10,24 
Manlleu 19.078 3.136 16,44 
Reus 99.046 10.329 10,42 
Ulldecona 6.327 1.393 22,02 
Vic 37.108 6.653 17,93 

 
3.2.2.b) Objectiu general dels plans 
Els plans pilot d’acollida lingüística tenen com a objectiu principal assajar set experiències diferents 
de coordinació entre organismes i entitats que acullen persones nouvingudes i que ofereixen formació 
de llengua catalana. Els plans es proposen, també, fixar criteris perquè el català sigui present a tots 
els punts d’acollida i a totes les activitats socials del municipi, per incentivar-ne el coneixement i 
sobretot l’ús i perquè el català no es percebi com una llengua que només s’utilitza en uns contextos 
determinats, normalment aïllats, de la qual es pot prescindir. 
 
Cada pla compta amb un conjunt de directrius i de mesures polítiques i econòmiques adreçades als 
ajuntaments, departaments de la Generalitat, associacions i entitats cíviques i socials, població 
immigrada, etc., per canviar la situació lingüística actual, de manera que la llengua catalana pugui ser 
la llengua de comunicació de les persones que vénen a viure al nostre país. 
 
També és un conjunt de mesures i directrius que s’estableixin per anticipar-se, intervenir i prevenir les 
dificultats en l’aplicació posterior de cada pla a cada municipi. 
 
S’ha volgut implantar aquests plans a set municipis perquè, cadascú en el seu context, n’experimenti 
les propostes i les actuacions de manera que, un cop aplicades les correccions que calguin, serveixin 
de model i, posteriorment, es puguin difondre i estendre a la resta de localitats de Catalunya. 
 
3.2.2.c) Objectius específics 
Els objectius específics dels plans són els següents:  
 
 En la primera acollida, oferir des de les diverses institucions i entitats una informació adequada 
sobre la importància de la llengua catalana per a l’assentament en la societat i sobre l’oferta de 
formació existent. 

 Facilitar l’aprenentatge del català a les persones nouvingudes a través de totes les administracions i 
entitats que acullen immigrants en cada municipi, de manera coordinada i coherent.  

 Oferir recursos per facilitar l’ús del català a les persones que l’estan aprenent, com el programa 
Voluntaris per la llengua o sessions d’acompanyament lingüístic dins l’activitat ordinària de les 
entitats d’acollida. 

 Oferir a les persones d’aquestes localitats que treballen en l’atenció al públic de comerços, bars i 
restaurants eines i suport per aprendre i llançar-se a parlar català. 

 
3.2.2.d) Principis d’actuació  
Els plans es desenvolupen a partir dels principis d’actuació següents: 
 
 Coordinació i cooperació entre diferents institucions. 
 Potenciació de la via de participació i consens entre tots els organismes que actuen en l’atenció a la 
immigració per tal d’aconseguir una actuació eficaç i eficient i una utilització adequada dels 
recursos. 
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 Descentralització 
 Treball a escala municipal per tal de fer més efectives les decisions procurant que les persones 
responsables del Pla al territori fixin objectius específics adequats a la seva realitat concreta, 
disposin d’autonomia de gestió dels recursos i assumeixin responsabilitats en els resultats. 

 Millora de les actuacions 
 Adequació a la realitat canviant i a les necessitats més urgents proposant la utilització de nous 
recursos. 

 
Per tal d’impulsar el Pla la Secretaria de Política Lingüística compta amb el suport de l’ens local on es 
desenvolupi, del Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) i dels departaments i organismes 
de la Generalitat de Catalunya amb més incidència en l’atenció a la població immigrada. 
 
3.2.2.e) Àrees d’incidència 
Les principals àrees d’incidència dels plans són: 
 
 Actuacions de primera acollida: Cal incrementar la presència de la llengua catalana en els 
processos d’acollida En aquest moment és fonamental el treball que des de les associacions 
d’immigrants i des de les entitats socials s’està portant a terme. L’administració pública té, també, 
un paper molt rellevant en l’acollida de persones nouvingudes. 

 
 Actuacions d’ensenyament de la llengua: S’ha de coordinar l’oferta de cursos de català a les 
persones adultes entre el CPNL, les escoles de persones adultes, les escoles oficials d’idiomes i les 
associacions d’immigrants. 

 
 Atenció a la demanda d’aprenentatge i flexibilització de l’oferta: Cal donar assessorament tècnic i 
didàctic a les persones col·laboradores i voluntàries que treballen fent accions de suport a 
l’aprenentatge del català. 

 
 Actuacions complementàries: Es tracta d’actuacions que s’organitzen al voltant de l’aprenentatge de 
la llengua però que tenen més a veure amb el coneixement de l’entorn i de la societat en què s’han 
d’integrar. 

 
3.2.2.f) Línies de treball 
Les actuacions iniciades en el marc dels plans d’acollida segueixen les línies de treball següents: 
 
 Incrementar la presència de la llengua catalana en els processos d’acollida. 

 
 Millorar la coordinació entre tots els organismes d’àmbit municipal que atenen persones 
nouvingudes i vetllar perquè el català sigui present en tots els punts d’atenció. Col·laboració i 
coordinació entre tots els organismes d’àmbit municipal que atenen persones nouvingudes: àrees 
municipals, escola, escola de persones adultes, entitats de cooperació (Caritas, Creu Roja, etc.). Es 
tracta de participar en les meses d’immigració locals o organismes similars per vehicular-hi el 
programa d’acolliment lingüístic. 

 
 Promoure que les persones que atenen el col·lectiu d’immigrants i els ajuden en les primeres 
gestions ho facin en català. 

 
 Proporcionar-los materials informatius sobre el seu entorn i sobre primeres necessitats en llengua 
catalana o en català i alguna altra llengua. 

 
 Fer que la llengua catalana sigui la llengua vehicular dels programes i dels cursos d’alfabetització 
de persones adultes. 

 
 Organitzar sessions de presentació de recursos lingüístics a l’abast per al personal de les entitats 
de cooperació, de les entitats d’immigrants i per a les escoles de persones adultes i lliurar, en 
dipòsit, materials lingüístics de suport. 
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 Donar assessorament tècnic i didàctic al personal col·laborador i voluntari que treballa fent accions 
de suport a l’aprenentatge del català i facilitar-li els materials disponibles. 

 
 Establir acords amb les entitats del municipi per afavorir la presència de la llengua catalana en les 
activitats objecte del seu treball. 

 
 Incrementar l’oferta de cursos de català i adequar-la a les necessitats dels col·lectius d’immigrants. 

 
 Coordinar l’oferta de cursos de català a les persones adultes entre el CPNL, la Subdirecció General 
de Formació de Persones Adultes, les escoles oficials d’idiomes i les associacions d’immigrants.  

 
 Flexibilitzar l’oferta formativa en funció de les demandes dels diferents col·lectius d’immigrants i de 
les seves necessitats específiques. 

 
 Compartir programes, programacions, metodologies i materials didàctics entre totes les institucions 
educatives. 

 
 Dissenyar i elaborar nous materials didàctics adequats a les diferents tipologies d’oferta formativa. 

 
 Promoure el programa Voluntaris per la llengua i dur a terme activitats de suport a l’aprenentatge 
del català entre l’alumnat dels cursos i el conjunt de la ciutadania. 

 
3.2.2.g) Avaluació i seguiment 
Cal tenir present que la realitat de cadascuna de les localitats pilot és diferent i que cal partir d’una 
acurada avaluació inicial de cada situació concreta. 
 
A partir de dades quantitatives i qualitatives en relació amb l’ús de la llengua es farà el seguiment dels 
plans per poder-ne avaluar l’eficàcia de les accions i el grau d’assoliment dels objectius proposats. 
 
Amb la finalitat d’avaluar l’eficàcia del Pla i determinar-ne noves actuacions, la Secretaria de Política 
Lingüística promourà la realització d’aquells estudis que permetin una anàlisi dels resultats obtinguts 
a cada localitat. 
 
Els plans s’han iniciat a l’octubre de 2004 i és previst que finalitzin les actuacions al desembre de 
2005, moment en què es podrà disposar també de l’avaluació dels plans. 

3.3. L’oferta de cursos de nivell inicial de llengua catalana 
L’aprenentatge de la llengua és fonamental per a una bona integració de la població immigrada en els 
països d’acollida. En aquest sentit és important destacar el paper de les administracions públiques 
catalanes per promoure l’ensenyament de la llengua catalana.  
 
En els darrers anys la Generalitat de Catalunya ha fet un esforç considerable per atendre les 
persones que no tenen el català com a llengua primera, especialment les arribades recentment, 
promovent un increment important de l’oferta de cursos del Consorci per a la Normalització 
Lingüística. Cal destacar la gratuïtat dels cursos de nivell inicial com una de les principals estratègies 
per augmentar el nombre de persones que aprenen català.  
 
Com podem comprovar en les taules següents aquest increment és força significatiu: 
 

Taula 3. Cursos presencials, nivell bàsic i elemental. Evolució 
 
Període 1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 
Nombre de 
cursos de nivell 
bàsic i elemental 

652 807 1.039 1.048 1.469 
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Taula 4. Alumnes presencials, nivell bàsic i elemental. Evolució 

 
Període 1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 
Nombre d’alumnes 
de nivell bàsic i 
elemental 

12.819 15.204 19.505 28.617 32.933 

 
Taula 5. Procedència dels alumnes per CNL. Període 2003-2004 

 

CNL Catalunya 
Resta de 

l'Estat 
espanyol 

Unió 
Europea 

Europa 
extracomuni-

tària 

Amèrica 
del Nord

Resta 
d’Amèrica 

Àfrica del 
Nord 

Resta 
d'Àfrica

Serveis Centrals 98,38% 1,62% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

CNL de Barcelona 40,48% 17,63% 5,56% 1,82% 1,73% 31,04% 1,07% 0,67% 

CNL de l'Hospitalet 78,69% 10,41% 1,22% 0,29% 0,08% 8,09% 0,94% 0,28% 
CNL de Cornellà de 
Llobregat 39,05% 25,80% 1,87% 0,93% 0,00% 31,06% 1,11% 0,18% 

CNL Ca n'Ametller 42,94% 28,58% 2,81% 2,93% 0,30% 17,84% 3,64% 0,96% 

CNL Roses 50,26% 28,14% 3,57% 1,28% 1,77% 14,61% 0,28% 0,09% 

CNL Eramprunyà 42,71% 27,94% 3,10% 1,17% 0,51% 23,42% 0,90% 0,25% 
CNL El Prat de 
Llobregat 53,53% 24,69% 0,91% 0,46% 0,30% 19,18% 0,47% 0,46% 

CNL de Badalona i Sant 
Adrià 50,72% 27,10% 1,72% 0,50% 0,18% 18,31% 1,42% 0,05% 

CNL del Maresme  58,15% 19,14% 3,71% 2,07% 0,22% 14,78% 1,55% 0,38% 

CNL L'Heura 44,05% 34,44% 1,70% 0,81% 0,48% 14,96% 3,24% 0,32% 

CNL de Sabadell 46,64% 21,42% 2,58% 2,58% 0,83% 23,41% 1,58% 0,96% 

CNL Vallès Occidental 3 46,39% 24,74% 3,82% 0,57% 0,51% 22,45% 1,13% 0,39% 

CNL de Terrassa i Rubí 87,11% 4,40% 0,94% 0,11% 0,29% 6,12% 0,88% 0,15% 

CNL del Vallès Oriental 36,17% 28,94% 2,77% 2,32% 0,31% 20,68% 5,40% 3,41% 

CNL d’Osona 28,41% 9,39% 2,82% 3,03% 0,88% 21,63% 25,01% 8,83% 

CNL Montserrat 44,05% 15,68% 4,45% 3,72% 1,52% 21,89% 6,43% 2,26% 

CNL de Tarragona 38,22% 26,66% 4,41% 3,14% 0,45% 20,08% 6,35% 0,69% 

CNL de Lleida 54,28% 16,78% 2,09% 4,77% 0,19% 12,80% 6,07% 3,02% 

CNL de Girona 34,97% 17,48% 8,25% 6,55% 0,54% 25,27% 5,22% 1,72% 
CNL de les Terres de 
l'Ebre 42,98% 20,45% 5,37% 15,91% 0,00% 11,78% 3,30% 0,21% 

CNL de l’Àrea de Reus 
Miquel Ventura 41,19% 24,44% 4,52% 3,99% 0,52% 19,64% 4,99% 0,71% 

CNL de l’Alt Penedès i 
el Garraf 39,00% 21,63% 4,17% 2,79% 0,57% 23,94% 7,32% 0,58% 
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Taula 6. Total de cursos de llengua oral per CNL. Període 2003-2004 
 
Cursos  Inicials Bàsics Elementals Totals 
Serveis Centrals  1  1 

CNL de Barcelona 100 334 57 491 

CNL de l’Hospitalet 23 46 13 82 

CNL de Cornellà de Llobregat  22 9 31 

CNL Ca n’Ametller 7 29 9 45 

CNL Roses 3 35 10 48 

CNL Eramprunyà  48 22 70 

CNL El Prat de Llobregat 1 7 3 11 

CNL de Badalona i Sant Adrià  34 15 49 

CNL del Maresme  1 35 11 47 

CNL L’Heura 1 25 10 36 

CNL de Sabadell  39 9 48 

CNL Vallès Occidental 3  55 21 76 

CNL de Terrassa i Rubí 7 44 15 66 

CNL del Vallès Oriental 8 66 22 96 

CNL d’Osona 17 34  51 

CNL Montserrat 9 31 7 47 

CNL de Tarragona 8 61 11 80 

CNL de Lleida 7 22 1 30 

CNL de Girona 14 144 30 188 

CNL de les Terres de l’Ebre 5 6 2 13 

CNL Àrea de Reus Miquel Ventura 3 30 6 39 

CNL de l’Alt Penedès i el Garraf 10 33 5 48 

Total 224 1181 288 1693 

3.4. L’Estudi sobre el català i la immigració de la Plataforma per la Llengua 
La Plataforma per la Llengua va elaborar l’any 2003 i ha editat l’any 2004, amb la col·laboració de la 
Fundació Jaume I, un estudi que analitza l’oferta de cursos de català (organitzats des del sector 
públic o privat) adreçats a les persones immigrades adultes extracomunitàries. 
 
L’estudi destaca la necessitat de garantir que totes les polítiques d’acollida realitzades des de 
qualsevol de les administracions públiques i des de les entitats de la societat civil triïn el català com a 
llengua d’acollida. La situació actual fa concloure que el català és absent de les polítiques d’acollida 
en la gran majoria dels casos. D’una banda, perquè l’Administració de l’Estat, que és la que té 
competències en matèria de regulació de la immigració, fa servir el castellà de manera habitual. 
D’altra banda, també perquè a les organitzacions no governamentals (ONG) més importants que 
treballen a Catalunya per a la dignificació i la integració de la immigració la implicació en 
l’ensenyament del català és molt escassa. L’estudi fa una opció per l’ensenyament del català com a 
vehicle per a la promoció social i laboral de les persones immigrants i, en definitiva, per evitar que el 
seu desconeixement les consolidi com a immigrants i no pas com a futurs ciutadans i ciutadanes. 
 
L’estudi també posa l’accent en la manca de planificació global de l’ensenyament del català per part 
de les administracions públiques (Generalitat, ajuntaments, Administració de l’Estat) i assenyala la 
necessitat que s’avanci cap a una oferta compartida per a totes les comarques i amb una pauta 
pedagògica comuna. 
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Altres dades d’interès que aporta aquest estudi fan referència a les motivacions de les persones 
immigrants en l’aprenentatge del català: l’escolarització dels nens i nenes en català fa que molts 
pares i mares vulguin aprendre’l; un altre element a tenir en compte és la situació laboral 
(especialment, aquelles persones que es dediquen a l’atenció a la gent gran o a la mainada, o a 
tasques docents). En tot cas, es veu com un element per al progrés laboral.  
 
Finalment, l’estudi conclou que, malgrat que el català no és la llengua habitual d’acollida de les 
persones immigrants, sí que amb el pas del temps l’ús del català que en facin aquestes persones 
nouvingudes definirà el seu grau d’integració. Per això, malgrat que el català no és una llengua 
necessària per a la nova immigració (en la mesura en què no solament coexisteix amb una altra 
llengua que poden fer servir en totes les seves relacions socials, sinó que a més existeix una 
dissidència lingüística de les persones autòctones que en la gran majoria dels casos els parla sempre 
castellà), sí que els és una llengua útil per al reconeixement social de la seva integració. 

4. El programa Voluntaris per la llengua 

“Voluntaris per la llengua” és un programa que va posar en marxa l’any 2003 la Generalitat de 
Catalunya, amb la col·laboració de més de dues-centes entitats socials, per oferir un espai de 
conversa en català a les persones que comencen a aprendre’l i necessiten practicar-lo. Aquest 
programa posa en contacte persones catalanoparlants que s’han ofert com a voluntàries amb 
persones que estan aprenent català. 
Ser voluntari o voluntària implica comprometre’s a dedicar 10 hores, una hora per setmana, a 
conversar en català amb una persona que estigui aprenent la llengua. 
 
Ser aprenent o aprenenta implica comprometre’s a dedicar 10 hores, una hora per setmana, a 
conversar en català amb una persona voluntària. 

4.1. Una mica d’història 
Les primeres experiències en l’àmbit del voluntariat lingüístic a Catalunya van començar els anys 
noranta a les universitats catalanes, amb l’objectiu de facilitar l’acolliment d’estudiants no 
catalanoparlants provinents, majoritàriament, dels programes Erasmus o Sèneca, perquè poguessin 
seguir les classes en català. Es tractava de l’intercanvi de coneixements lingüístics i culturals entre 
estudiants catalanoparlants i estudiants que parlaven altres llengües europees. 
 
Posteriorment, diversos centres del Consorci per a la Normalització Lingüística van establir espais de 
conversa entre l’alumnat dels cursos inicials de català i el dels cursos superiors, per reforçar 
l’aprenentatge de català de les cada vegada més nombroses persones immigrades que hi assistien.  
 
Aquestes experiències es van convertir en un programa de treball anomenat Hores de conversa: 
parlem una estona, que donava resposta a la necessitat de l’alumnat dels cursos inicials de practicar 
allò que aprenia a l’aula i que al carrer, en situacions normals de comunicació, no podia practicar 
perquè les persones catalanoparlants se li adreçaven sistemàticament en castellà. 
Finalment, a partir de l’èxit i la força d’aquestes experiències, al juliol de 2003 la Generalitat de 
Catalunya va presentar el programa Voluntaris per la llengua, obert a tota la societat, que és el que 
descriu aquesta comunicació. El programa s’impulsa conjuntament des de diversos departaments de 
la Generalitat (els responsables de la política lingüística, de la política d’immigració i dels programes 
de voluntariat) i amb la col·laboració d’un nombre considerable d’entitats de la societat civil. 
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4.2. Objectius del programa 
L’objectiu general del programa Voluntaris per la llengua és facilitar a les persones que aprenen 
català un espai d’ús on puguin practicar els coneixements adquirits i assolir més fluïdesa en 
l’expressió oral, però també facilitar la integració de persones nouvingudes mitjançant el coneixement 
mutu entre aquestes i els Voluntaris i voluntàries i promoure entre el col·lectiu catalanoparlant la idea 
que no cal canviar de llengua per acollir millor les persones que arriben a casa nostra. 
 
Aquest objectiu general es pot concretar en tres objectius específics, que són: 
 Oferir un espai de conversa a les persones que comencen a aprendre català.Canviar l’hàbit del 
col·lectiu catalanoparlant d’adreçar-se en castellà a persones desconegudes.  

 Establir lligams emocionals entre la població autòctona i la nouvinguda, per afavorir la cohesió 
social. 

 
Aquest programa constitueix una de les actuacions transversals més reeixides pel que fa a la 
promoció de la integració lingüística de les persones no catalanoparlants que viuen a Catalunya i 
especialment de les arribades recentment. 

4.3. Evolució del programa al llarg del 2004 
Durant l’any 2004 el programa s’ha estès territorialment a molts municipis de Catalunya i s’hi han 
adherit 195 entitats socials. Al llarg de l’any s’han format 4.600 parelles i s’ha fet un estudi d’avaluació 
del programa. 

 
Taula 7. Evolució en el nombre total de parelles lingüístiques constituïdes des del 2003 

 
Període  Parelles 
Any 2003 1.522 
Any 2004 4.600 
Total  6.122 
 
Des del punt de vista qualitatiu, un fet destacable de l’evolució del programa durant el 2004 és que 
s’ha començat a aplicar en l’àmbit laboral, ja que diverses empreses i també organitzacions sindicals 
han posat en marxa el sistema de parelles lingüístiques com a dinàmica interna en el marc de les 
polítiques de recursos humans. 

4.4. Estudi d’avaluació del programa durant el 2004 
La Secretaria de Política Lingüística ha promogut una enquesta sociolingüística a 1.300 participants 
del programa per mitjà d’entrevistes telefòniques a 650 voluntaris/àries i 650 aprenents/tes, d’un 
univers de 4.016 individus. L’error estadístic és de +/– 2,24%.  
 
Tot seguit se n’exposen les dades més rellevants. 
 
Perfil sociodemogràfic d’aprenents i aprenentes 
El 77,2% de les persones adscrits com a aprenentes al programa Voluntaris per la llengua són dones, 
mentre que un 22,7% són homes. La mitjana d’edat d’aquest col·lectiu és de 39 anys. Destaca la 
menor participació com a aprenentes de persones de més de 55 anys. 
 
Pel que fa a la procedència de les persones aprenentes, el 40% són nascudes a països 
llatinoamericans, entre els quals destaquen l’Argentina, Colòmbia, Equador i Perú. Un 38,5% d’aquest 
col·lectiu són nascudes a l’Estat espanyol i són majoritàriament dones de més de 41 anys. Hi ha un 
8,9% d’aprenents/tes que són nascuts a Catalunya, majoritàriament a la ciutat de Barcelona i dones 
de 31 a 40 anys. 
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Pel que fa a l’ocupació, el 55,5% afirma que està ocupat o ocupada. El nivell d’ocupació és més alt 
entre els homes (64,2%) que entre les dones (53%). Pel que fa a les feines que desenvolupen, es 
concentren en els sectors de la restauració, els serveis personals, la protecció i els venedors de 
comerços (20,8%). 
 
Pel que fa a la formació acadèmica, el 42,9% afirma que té estudis universitaris de segon cicle. 
Aquesta resposta és significativament més alta entre els homes (53,4%) que entre les dones (39,8%). 
 
Respecte al coneixement que tenen de la llengua catalana, autoqualifiquen la seva capacitat 
d’entendre el català i de llegir el català com a notable mentre que l’aptitud per parlar el català i 
escriure’l la qualifiquen de suficient. Cal destacar que entre les dones la mitjana assolida en la 
variable entendre el català és més alta que entre els homes i que les persones de més de 55 anys 
són les que consideren que tenen un pitjor coneixement de la llengua catalana en les quatre aptituds 
valorades. 
 
Perfil sociodemogràfic de voluntaris i voluntàries 
El 68,9% dels adscrits com a voluntaris o voluntàries al programa són dones, mentre que sols un 
31,1% són homes. 
 
La mitjana d’edat d’aquest col·lectiu és de 44 anys, i entre els homes destaca el grup dels qui tenen 
entre 31-40 anys, i entre les dones el grup de 41-55 anys. 
 
Pel que fa a la procedència del voluntariat, el 92,2% és nascut a Catalunya, i d’aquest un 42,9% a la 
ciutat de Barcelona, mentre que un 6,2% és nascut a la resta de l’Estat espanyol. 
 
Pel que fa a l’ocupació, el 61,5% afirma que està ocupat o ocupada. El nivell d’ocupació és més alt 
entre els homes (71,3%) que entre les dones (57,1%). Hi destaca el personal tècnic (científic, 
intel·lectual, de suport i docent) i les empleades i empleats administratius. 
 
Quant a la formació acadèmica, el 47,2% afirma que té estudis universitaris de segon cicle, i aquesta 
resposta és tendencialment més alta entre els homes (51,5%) que entre les dones (45,3%). 
 
Finalment, i respecte del coneixement que tenen de la llengua catalana, qualifiquen la seva aptitud 
per entendre, llegir i parlar el català com a excel·lent mentre que l’aptitud per escriure’l la podem 
qualificar de notable. Cal destacar que entre les dones la mitjana assolida en la variable entendre el 
català és més alta que entre els homes, mentre que entre els homes la mitjana assolida en la variable 
escriure el català és més alta que entre les dones. Les persones voluntàries de menys de 30 anys 
són els que consideren que tenen un millor coneixement de la llengua catalana en les quatre aptituds 
valorades. 
 
Valoració de la utilitat del programa 
Quant a la valoració sobre la utilitat del programa de les persones inscrites que han fet alguna 
trobada, en una escala entre 0 i 10, és de 8,66. S’observa que la valoració de la utilitat del programa 
entre els aprenents i aprenentes (8,91) és significativament més alta que entre els voluntaris i 
voluntàries (8,40). 
 
Pel que fa a les edats, el voluntariat que puntua més alta la utilitat del programa és el més gran de 55 
anys, mentre que entre aprenents/tes el puntuen millor entre 41-55 anys. 
 
Satisfacció amb el programa 
El grau de satisfacció global amb el programa és de 8,56. S’observa que el grau de satisfacció entre 
aprenents/tes (8,91) és significativament més alt que entre el voluntariat (8,22). 
 
També observem, igual que en la utilitat, que pel que fa a les edats, el voluntariat que puntua més alta 
la utilitat del programa és el més gran de 55 anys, mentre que entre aprenents/tes el puntuen millor 
entre 41-55 anys. 



II. LA IMMIGRACIÓ  
 

 
 

48

 
Incidència en l’ús del català 
Quant a la incidència del programa en l’ús del català entre aprenents/tes que han fet alguna trobada 
destaquem que: 
 
El 95% que han participat en les trobades afirmen sentir-se amb més capacitat de parlar català: un 
24,9% diu sentir-se molt més capaç, un 35,4% se sent bastant més capaç i un 33,9% una mica més 
capaç. 

Gràfic 4. Aprenents del programa voluntaris per la llengua. Valoració de la millota 
en la capacitat de parlar català 

 

 
 
El 84% d’aprenents/tes que han participat en les trobades afirmen emprar més el català ara que 
abans de fer el programa: un 21,7% diu fer-ho amb molta més freqüència, un 20,3% amb bastant més 
freqüència i un 41,9% amb una mica més de freqüència. 
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Gràfic 5. Aprenents del programa voluntaris per la llengua. Valoració de la freqüència 

amb què parlen català 
 

 
 
Finalment cal comentar que hi ha una relació directa entre l’apreciació que l’aprenent/a fa de la seva 
capacitat per parlar en català i la teòrica freqüència amb la qual considera que ara parla català: com 
més capacitat creu que ha obtingut més freqüència d’ús. 
 
Aspectes positius del programa entre aprenents/tes 
Entre els set principals aspectes positius enunciats obertament per aprenents i aprenentes, quatre 
estan relacionats amb l’ús de la llengua catalana. Així, un 43,9% enuncia com a aspecte positiu del 
programa l’aprenentatge del català, un 31,19% diu que li ha suposat perdre la por o la vergonya de 
parlar català, un 20,2% ha millorat la seva fluïdesa i un 14,2% afirma que ha estat positiu el fet de 
poder parlar en català. 
 
Pel que fa a altres tipus de factors positius observem un segon gran bloc relacionat amb els aspectes 
que podríem definir com a socials. Un 29,3% afirma que ha estat positiu perquè ha pogut tenir 
contacte o fer amistat amb catalans i un 23,2% afirma que ha estat positiu pel que els ha aportat en 
relació amb el coneixement o la integració a Catalunya. 
 
Altres aspectes positius que enuncien aquestes persones són: l’ajuda rebuda del voluntariat, 
l’automotivació entesa com una forma d’esforç o repte personal i la possibilitat d’assolir una millora 
laboral o professional. 
 
Aspectes positius del programa entre el voluntariat 
Prenent com a base els voluntaris i voluntàries que afirmen haver fet alguna trobada, observem que 
entre els sis principals aspectes positius dos estan relacionats amb l’ús de la llengua catalana. Així, 
un 32,01% enuncia com a aspecte positiu del programa que més gent parli català i un 24,42% diu que 
suposa la difusió del català. 
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En segon lloc parlem dels aspectes que podríem definir com a socials. Un 31,19% afirma que ha estat 
positiu perquè ha pogut tenir contacte o fer amistat amb altres persones i un 11,72% afirma que ha 
estat positiu perquè ha pogut intercanviar o compartir experiències. 
 
En un tercer bloc d’aspectes relacionats amb la solidaritat, un 21,29% creu que ha estat positiu 
perquè ha pogut ajudar altres persones i un 4,62% diu que el programa és positiu per la utilitat que té 
per als aprenents/tes. 
 
Conclusions i recomanacions sobre el programa Voluntaris per la llengua 
D’aquesta enquesta i d’altres estudis qualitatius es desprenen les conclusions i recomanacions 
següents: 
 
 El 60,8% d’aprenents/tes han augmentat molt o bastant el seu coneixement oral de català i el seu 
ús quotidià; el 26,5% ha augmentat “una mica” la seva capacitat de parlar català i el seu ús, i el 
12,8% no ha augmentat la seva competència i el seu ús oral del català. El programa Voluntaris per 
la llengua ha mostrat que més del 60% d’aprenents/tes ha après a parlar en català i ha augmentat 
molt o bastant l’ús d’aquesta llengua en la seva vida quotidiana per mitjà de la creació de nous 
contextos lingüístics i l’aparició incipient de noves normes d’ús lingüístic.  

 
 Aquest programa té una gran potencialitat per a la consolidació de noves normes lingüístiques que 
potenciïn l’ús interpersonal de la llengua catalana tant entre aprenents/tes no catalanoparlants com 
entre el voluntariat catalanoparlant. Entre aquestes situacions o normes destaquem la de “parla en 
català a persones no catalanoparlants” o “parla en català sense vergonya” o “per començar parla en 
català”.  

 
 El programa té una bona acollida entre la immigració recent, però cal tenir present que hi ha alguns 
col·lectius poc o gens representats entre els aprenents/tes. Caldria millorar la difusió del programa 
entre les entitats ètniques o d’immigrats més representatives de cada col·lectiu o bé entre les 
federacions d’entitats que cada vegada més tenen un paper més rellevant. 

 
 Cada parella lingüística fa un mínim de 10 hores de conversa. Aquest temps és clarament 
insuficient per adquirir uns coneixements bàsics. Els aprenents/tes amb més èxit sociolingüístic han 
fet més de 20 hores de conversa. Es recomana augmentar el nombre mínim d’hores o almenys 
informar les persones implicades sobre la conveniència i l’adequació d’establir un nombre mínim de 
20 d’hores. 

 
 Atès que el de les persones aprenentes desocupades que busquen feina és el grup que té més 
probabilitats d’augmentar el coneixement i l’ús del català, es recomana difondre el programa entre 
institucions i entitats dedicades a l’ocupació laboral (Servei d’Ocupació de Catalunya i oficines de 
col·locació). 

 
 El fet de tenir uns coneixements mínims de català i d’assistir a cursos de llengua són dos factors 
que multipliquen l’èxit d’aquests tipus d’aprenents/tes. Tot i això, el fet d’assistir a un curs de català 
no ha de ser una condició per inscriure’s al programa. Seria bo estudiar la possibilitat de posar en 
marxa una modalitat del programa no tan vinculada a l’aprenentatge, sinó més aviat a 
l’acompanyament de persones nouvingudes per afavorir un primer contacte amb la realitat 
lingüística de Catalunya.  

 
 El programa Voluntaris per la llengua permet a aprenents i aprenentes crear vincles afectius amb 
persones voluntàries i els ajuda a crear o ampliar les seves xarxes socials, que en molts casos eren 
exclusivament castellanoparlants. Per al voluntariat amplia i renova encara més la seva cosmovisió 
i situa d’una manera pràctica el paper de la llengua catalana en relació amb la immigració.  
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Quant a la motivació d’inscripció al programa, inicialment és de tipus instrumental, però a poc a poc 
adquireix un caràcter també emocional o d’amistat entre els dos col·lectius implicats i per extensió a 
tota la realitat catalana. Algunes persones proposen organitzar una agenda real i virtual d’activitats 
culturals complementàries, visites guiades i altres sistemes de participació.  

5. Conclusió general sobre les actuacions de la Generalitat en l’àmbit de llengua i immigració 
per al 2004 

Moltes de les actuacions descrites en aquest apartat s’han posat en marxa a mitjan any 2004 i han de 
tenir continuïtat al llarg de l’any 2005. No serà fins aleshores que se’n podrà fer una avaluació tant 
quantitativa com qualitativa que ens ajudi a modificar línies d’actuació i activitats concretes. Això no 
obstant, podem considerar que ens han servit per donar resposta a un fenomen que es desenvolupa 
de manera molt ràpida i amb una varietat de matisos gairebé infinita. 
 
El que podríem destacar positivament d’aquestes actuacions és la flexibilitat i la capacitat d’adaptació 
que permeten els programes descrits i la insistència a afermar la participació de manera tan 
coordinada i tan cohesionada com sigui possible d’un gran nombre d’institucions i entitats afectades i 
implicades en el tractament i l’atenció al fenomen de la immigració massiva que està rebent el país. 



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 1/1998 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 o de qualsevol altra mena. 

1.2. La regulació del coneixement 
L’article 11 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, estableix que tot el personal funcionari, 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. 
 
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 de suficiència de català (C). També es 
podrà acreditar, en tot cas, per mitjà dels certificats de la Secretaria de Política Lingüística o de títols 
equivalents, com els de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, 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. 
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Pel que fa a la llengua aranesa, el Decret esmentat 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. 
 
Pel que fa a l’Administració local, l’any 2003 es va aprovar 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 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).  
 
L’any 2004 s’ha creat el Grup de treball de llengua i Administració local, format per representants del 
Departament de Governació i Administracions Públiques, de la Secretaria de Política Lingüística i del 
Consorci per a la Normalització Lingüística, amb la finalitat de proposar i dur a terme projectes 
adreçats a la normalització lingüística dels ens locals. Es tracta d’un grup tècnic que treballa en tres 
àmbits: els criteris per a la selecció de personal; els reglaments locals d’ús del català i la legislació 
lingüística aplicable (per exemple, en la concessió de llicències d’obertura d’establiments), i la 
documentació local. 
 
Una actuació complementària a l’anterior consisteix en la incorporació de tot allò que faci referència a 
l’acreditació de la llengua catalana en el programa del curs sobre bases de convocatòries que 
organitza l’Escola d’Administració Pública de Catalunya per als ens locals. 
 
També cal comentar que, en el marc de les actuacions de normalització lingüística a la Inspecció de 
Treball i de la Seguretat Social que s’han posat en marxa l’any 2004 amb el suport del Departament 
de Treball i Indústria, s’han elaborat unes orientacions de procediment per a la proposta d’inclusió del 
català com a mèrit en la convocatòria d’oposicions de l’Estat a inspectors i inspectores de treball amb 
plaça a Catalunya. 

1.3. L’acreditació del coneixement del català en els processos de selecció  
La Secretaria 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. 
 
Les taules següents contenen la informació relativa a l’acreditació lingüística en els diferents 
processos selectius de personal funcionari corresponents a l’any 2004. En aquests processos hi 
participen dos representants de l’òrgan competent en matèria de normalització lingüística en qualitat 
d’assessors, amb veu però sense vot, que designa el secretari de Política Lingüística. Cal tenir en 
compte que les persones aspirants que han pogut acreditar els seus coneixements mitjançant una 
certificació estan exemptes de la prova de llengua catalana. 
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Taula 8. Processos selectius dels cossos d’administració general i administració especial 

de la Generalitat de Catalunya 
 

PROVA DE CATALÀ 
 

PERSONES EXEMPTES PERSONES NO EXEMPTES

Convocatòria Total 
aspirants Aspirants % Presentades Aprovades

Aux. d’administració (promoció interna) 198 146 73,73 5 5 
Aux. d’administració (torn lliure) 9.578 6.657 69,50 108 94 
Personal subaltern 7.010 3.917 55,87 en procés en procés 
Escala admtiva. (promoció interna) 1.531 1.422 92,88 5 3 
Arqueologia 59 35 59,32 en procés en procés 
Patrimoni h. i arts plàstiques 80 48 60,00 en procés en procés 
Total 18.456 12.225 66,24 118 102 

 
Taula 9. Processos selectius del Servei d’Ocupació de Catalunya  

(Departament de Treball i Indústria). Convocatòries d’estabilització 
 

PROVA DE CATALÀ 
 

PERSONES EXEMPTES PERSONES NO EXEMPTES 

Convocatòria Total 
aspirants Aspirants % Presentades Aprovades

Escala superior 516 458 88,75 8 8 
Escala de gestió 404 348 86,13 9 8 
Escala administrativa 139 102 73,38 3 3 
E. aux. administrativa 611 476 77,90 15 15 
Cos subaltern 117 73 62,39 16 14 
Total   1.787 1.457 81,53 51 48 

 
Taula 10. Processos selectius del Servei d’Ocupació de Catalunya 

(Departament de Treball i Indústria). Convocatòries de funcionarització 
 

PROVA DE CATALÀ 
 PERSONES 

EXEMPTES PERSONES NO EXEMPTES 

Convocatòria Total 
aspirants Aspirants % Presentades Aprovades 

Escala superior 17 14 82,35 2 2 
Escala de gestió 2 1 50 1 1 
Escala administrativa 6 5 83,33 - - 
E. aux. administrativa 38 18 47,36 1 0 
Cos subaltern 2 - - deserta 
Total 65 38 58,46 4 3 

 
Quant als processos selectius de personal laboral fix, forma part de l’òrgan tècnic de selecció una 
persona representant de l’òrgan competent en matèria de normalització lingüística dels departaments 
convocants, en qualitat d’assessora, amb veu però sense vot. A les ofertes d’ocupació corresponents 
als anys 2002 i 2003 es van presentar un total de 2.187 persones aspirants; 1.428 (65%) van 
acreditar tenir el coneixement exigit de català, per la qual cosa van quedar exemptes de realitzar la 
prova de català a què es va presentar la resta. 
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Finalment, l’any 2004, el coneixement de català ha estat valorat com a mèrit en un total de 2.141 llocs 
de treball: concursos de canvi de destinació de personal laboral (68), concursos específics i de lliure 
designació de personal funcionari (648) i concursos generals de llocs base de personal funcionari 
amb el sistema de resultes (1.425). 
 
Pel que fa a les proves de llengua catalana que facilita l’Escola d’Administració Pública de Catalunya 
als ens locals que les demanen, s’ha establert una col·laboració entre el Consorci per a la 
Normalització Lingüística i l’Escola per coordinar i homogeneïtzar les bases de dades de proves de 
llengua catalana de tots dos organismes. 

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 de Catalunya (EAPC), que cada any inclou en la seva programació 
formativa cursos sobre llengua catalana. El Consorci per a la Normalització Lingüística també 
participa activament en la formació del personal de les administracions locals.  
 
Durant l’any 2004, el nombre d’activitats de formació de llengua catalana adreçades al personal de les 
diferents administracions i organismes públics que tenen la seu a Catalunya i organitzades per 
l’EAPC, sense comptar la formació especialitzada del personal de la xarxa lingüística, ha estat de 
259. Aquest nombre és lleugerament inferior al de l’any 2003 (281 activitats) a causa, 
fonamentalment, de la disminució de la demanda de cursos de nivell C (se’n van fer 100 el 2003 i 77 
el 2004), atesa la formació feta els darrers anys. Això té correlació directa amb l’increment del nombre 
de cursos pràctics i de tallers de reciclatge, molt pràctics i per tant de format curt i pocs alumnes 
(màxim de 10 alumnes), cosa que influeix directament en el nombre total d’alumnes que han fet 
cursos de llengua catalana durant el 2004. 
 
Cal destacar com a novetat, dins la programació de 2004, la posada en marxa d’un curs sobre 
llenguatge jurídic, del qual es van portar a terme dues edicions. 
 
La taula següent mostra les dades de les activitats de formació de llengua catalana dutes a terme 
durant l’any 2004. 
 

Taula 11. Oferta formativa de llengua catalana de l’EAPC. 2004 
 

Nom de l’activitat Nombre d’activitats Hores Assistents 

Català nivell A 22 1.640 162 
Català nivell B 44 3.285 709 
Català nivell C 77 5.920 1.235 
Català nivell D 4 320 97 
Llenguatge administratiu 34 2.080 525 
Llenguatge jurídic 2 90 34 

Taller de redacció d’informes, 
propostes i resolucions 6 180 68 

Taller de redacció de documents 
administratius 10 390 158 

Taller de pràctica de redacció 7 210 71 
Taller de puntuació 7 81 112 
Taller de pronoms febles 9 144 95 
Taller de pronoms relatius 6 96 50 
Taller de connectors 9 144 91 

Taller d’aprofundiment en 
qüestions gramaticals 13 390 201 
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Cursos sobre qüestions de llengua 56 59  

Altres 4 179 11 
TOTAL 259 15.205 3.678 

1.5. L’ensenyament del català a les forces armades 
En relació amb la formació en llengua catalana, la Generalitat de Catalunya i les forces armades dels 
tres exèrcits ubicades en l’àmbit geogràfic de la comunitat autònoma de Catalunya col·laboren, des de 
l’any 1983, en una sèrie d’activitats culturals i formatives, emparades per convenis específics, 
adreçades al personal de tropa professional, per incrementar els seus nivells d’informació i 
desenvolupament cultural i facilitar el coneixement i la difusió de la realitat cultural i social de 
Catalunya. Des de la representació delegada de Relacions amb les Forces Armades del Departament 
de Relacions Institucionals i Participació, en col·laboració amb l’Escola d’Administració Pública de 
Catalunya, s’han organitzat els cursos presencials de català que figuren a les taules següents. 
 

Taula 12. Cursos de català 2004-2005 adreçats a les forces armades 
 
Persones destinatàries Calendari Nivells Aptes 

Guàrdia Civil de Tarragona i Delegació de Defensa 
 
Guàrdia Civil de Tarragona i Delegació de Defensa 
 
Guàrdia Civil de Tarragona i Delegació de Defensa 

octubre 2004 - març 2005 
 

octubre 2004 - març 2005 
 

octubre 2004 - març 2005 

A 
 

B 
 

C 

71 
 

12 
 
 

 
Ministeri de Defensa de Barcelona 
 
Ministeri de Defensa de Barcelona 
 
Ministeri de Defensa de Barcelona  
 
Guàrdia Civil de Barcelona  
 
Guàrdia Civil de Barcelona  
 
Guàrdia Civil de Barcelona 
 
Guàrdia Civil de Barcelona 

gener-juny 2004 
 

gener-juny 2004 
 

gener-juny 2004 
 

gener-juny 2004 
 

gener-juny 2004 
 

gener-juny 2004 
 

gener-juny 2004 

A 
 

B 
 

C 
 

A 
 

B 
 

B 
 

C 

4 
 

4 
 

3 
 

9 
 

8 
 

20 
 

5 

1.6. L’ús del català a la Inspecció de Treball i de la Seguretat Social 
L’any 2004 s’han posat en marxa un conjunt d’actuacions de normalització a la Inspecció de Treball i 
de la Seguretat Social, amb el suport del Departament de Treball i Indústria. L’objectiu és afavorir l’ús 
del català en els processos i en la documentació que s’hi genera, com a mínim en les tasques que 
desenvolupa el cos d’inspecció de treball en l’àmbit de competències de la Generalitat.  
 
Pel que fa a la formació en llengua catalana, s’ha dut a terme la detecció de les necessitats 
formatives del personal i s’ha dissenyat un programa de formació, concretat en els cursos següents: 
 
1 curs de nivell A (80 hores)  
1 curs de nivell A avançat (80 hores) 
1 curs de nivell B (80 hores) 
1 curs de nivell C (80 hores) 
1 curs d’aprofundiment en qüestions gramaticals (80 hores). 
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Aquests cursos han acollit en total unes cent persones de la Inspecció de Treball, majoritàriament 
inspectors/ores i subinspectors/ores. 
 
D’altra banda, s’han normalitzat els principals impresos i documents relatius a processos 
administratius (vuitanta en total). També s’ha elaborat material amb criteris lingüístics i de format 
perquè la Inspecció pugui aplicar-los directament. 

1.7. L’assessorament lingüístic a la Generalitat i les altres administracions catalanes 
El Decret 36/1998, de 4 de febrer, atribueix a la Secretaria de Política Lingüística les funcions de 
vetllar per l’ús correcte de la llengua catalana a tots els departaments de la Generalitat, 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 Secretaria. La Xarxa Tècnica rep el suport, en matèria de llengua, del Servei 
d’Assessorament Lingüístic de la Secretaria 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 Normalització 
Lingüística i els serveis lingüístics universitaris, respectivament, els quals també tenen el suport de la 
Secretaria de Política Lingüística i del TERMCAT. 
 
El servei de consultes de la Secretaria de Política Lingüística atén també els serveis lingüístics 
privats, els professionals de la llengua lliures i les persones i empreses de fora de Catalunya. Es 
tracta d’un servei personalitzat que s’ofereix als ciutadans i ciutadanes per telèfon i correu electrònic, 
així com d’un servei automatitzat, que es pot consultar per mitjà del Web de la llengua catalana 
(<http://www.gencat.net/presidencia/llengcat> i de CAT365 (http://www.cat365.net). 
 
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. En els darrers anys s’havia observat que hi havia un volum important de consultes provinents 
del sector socioeconòmic (empreses) i de persones de Catalunya l’atenció de les quals corresponia, 
en principi, a la xarxa territorial del Consorci per a la Normalització Lingüística, però que s’atenien des 
de la Secretaria de Política Lingüística; enguany s’ha començat a dur a terme un replantejament 
d’aquest servei en la línia de reencaminar aquestes consultes. 
 
De les 4.350 consultes ateses personalment durant el 2004, el 33,5% han estat d’empreses i 
particulars, el 21,8% dels serveis lingüístics, el 21,3% de professionals de la correcció i de la 
traducció, el 5,5% de l’Administració, l’1,4% de persones i empreses de fora de Catalunya i el 8,0% 
d’usuaris i usuàries de correu electrònic sense identificar. Segons les àrees temàtiques, les consultes 
es distribueixen com segueix: el 20,7% de sintaxi, el 17,6% d’informació (bibliografia, eines 
lingüístiques informàtiques, serveis i professionals de la llengua, tarifes), el 9,6% d’antroponímia, el 
3,6% de toponímia, el 12,4% de convencions (majúscules i minúscules, abreviacions, tractaments 
protocol·laris), el 4,0% de terminologia, el 13,4% de lèxic, el 8,0% d’ortografia, el 2,4% de fraseologia i 
refranys, l’1,6% de criteris de traducció, el 3,1% de llenguatge administratiu i jurídic, el 2,3% de 
morfologia i el 0,3% de fonètica. Si tenim en compte el canal de comunicació, el 86,67% de les 
consultes han estat ateses per telèfon i el 13,33%, per correu electrònic. 
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Taula 13. Consultes lingüístiques ateses personalment per grups d’usuaris. 2004 

(Total: 4.350 consultes) 
 
Administració 5,5% 
Fora de Catalunya 1,4% 
Secretaria de Política Lingüística 6,1% 
Empreses i particulars 33,5% 
Professionals de l’ensenyament 0,5% 
Professionals de la correcció i la traducció 21,3% 
Consorci per a la Normalització Lingüística 11,2% 
Serveis lingüístics dels mitjans de comunicació 0,6% 
Serveis lingüístics sectorials 3,7% 
Serveis lingüístics universitaris 0,1% 
Xarxa Tècnica de Política Lingüística 6,2% 
Internautes 8,0% 
Sense assignar 1,9% 
 

Taula 14. Consultes lingüístiques ateses personalment per àrea temàtica. 2004 
 
Fonètica i prosòdia 0,3% 
Morfologia 2,3% 
Sintaxi 20,7% 
Lèxic 13,4% 
Fraseologia i refranys 2,4% 
Ortografia 8,0% 
Convencions 12,4% 
Criteris de traducció 1,6% 
Toponímia 3,6% 
Antroponímia 9,6% 
Llenguatge administratiu i jurídic 3,1% 
Altres llengües 1,1% 
Terminologia 4,0% 
Informació 17,6% 

 
Pel que fa a les consultes incloses a la darrera categoria de la taula, Informació, els aspectes 
consultats han estat els següents: 
 
Serveis i professionals   203 
Bibliografia i webs  159 
Traductors i correctors automàtics  162 
Tarifes de correcció i traducció      20 
Procediment de canvi de nom i cognom      40 
Altres  180 
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Pel que fa a la revisió i la traducció de textos, la Secretaria de Política Lingüística ha revisat i traduït 
3.084 pàgines de textos d’àmplia difusió, xifra que suposa una disminució de quasi un 12,8% amb 
relació al nombre de textos revisats i traduïts el 2003. S’han atès sol·licituds de diverses empreses de 
publicitat, d’entitats de fora de Catalunya, d’organismes de l’Administració i d’empreses de serveis 
com ara el Consell de la Joventut d’Espanya, la Delegació del Govern a Catalunya, la Gerència 
Regional del Cadastre, MUFACE, l’Agència de Desenvolupament Comarcal del Goierri, Iberia, 
RENFE, Correus i Telègrafs o AENA.  
D’altra banda, cal ressaltar que s’ha utilitzat el sistema de traducció automàtica entre el català i el 
castellà per al 17,18% 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 17 certificats de traducció literal (148 fulls), un 36,75% menys que l’any anterior. 
 
Pel que fa a la dedicació de l’assessorament a l’Administració local durant l’any 2004, el nombre de 
consultes ateses procedents d’administracions va ser de 7.948, d’un total de 34.085, és a dir, el 23%. 
Quant a pàgines revisades, el total va ser de 174.907, de les quals 100.620 procedien de 
l’Administració local. El percentatge és d’un 57,5. Si comparem les dades amb les de l’any anterior, el 
2003, les pàgines revisades van representar el 54,8%, o sigui que entre un exercici i l’altre hi va haver 
3 punts de reducció. La valoració d’aquesta reducció és positiva i fa suposar que és gràcies a 
l’augment de la capacitat lingüística del personal de l’Administració local. 
 
D’altra banda, la Direcció General d’Administració Local del Departament de Governació i 
Administracions Públiques també aporta recursos per a la normalització lingüística dels ens locals. 
Així, difon a través del seu web (http://www.municat.net) models de documents municipals amb 
l’objectiu de prestar assistència jurídica i tècnica als ens locals. Durant el 2004 s’ha reestructurat 
aquest apartat del web per tal de presentar els documents d’una manera més simplificada i àgil, i 
també se n’ha fet l’actualització jurídica i la revisió lingüística. 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. 
 
Pel que fa al Servei de Consultes del TERMCAT, durant l’any 2004 ha atès de manera gratuïta 8.047 
consultes terminològiques que els usuaris han adreçat per mitjà del telèfon, el correu electrònic o el 
Cercaterm. Pràcticament la meitat de les consultes provenen dels professionals lingüístics (un 20% 
dels del Consorci per a la Normalització Lingüística i un 29% dels professionals de la traducció), 
mentre que el 51% restant correspon a universitats i centres docents, empreses, mitjans de 
comunicació i particulars. Pel que fa als àmbits temàtics més consultats, destaquen les àrees de les 
ciències humanes i socials (16%), la indústria (13%), les ciències de la vida (12%), l’alimentació 
(12%) i les noves tecnologies (10%). 

1.8. CAT365. Administració Oberta de Catalunya 
Des del 5 de juliol de 2002 funciona CAT365, Administració Oberta de Catalunya (AOC), portal de 
serveis de les administracions catalanes adreçat als ciutadans i les empreses de Catalunya. En 
aquest espai virtual obert a tothom, hi ha 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 3.700 registres sobre qüestions de llengua i 
més de 2.500 sobre professionals de la llengua (professionals de la correcció, de la traducció i la 
interpretació, d’ensenyament, etc.). A més, per mitjà d’un formulari, totes les persones, els 
organismes, les empreses i el col·lectiu de 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, el conjunt de professionals de la llengua i les empreses o agències de serveis lingüístics 
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poden sol·licitar l’alta a la base de dades de professionals de manera automàtica a l’apartat Necessito 
professionals de la llengua. 

2. 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 universitats han 
de regular l’ús del català, en l’àmbit de les seves competències, d’acord amb el que disposa la Llei. 
 
L’any 2004 han estat aprovats els reglaments dels ajuntaments de Sant Feliu de Llobregat, Sabadell, 
Terrassa i Barberà del Vallès. 
 
S’ha aprovat, així mateix, el reglament d’ús del Consell Comarcal del Gironès. La xifra total de 
corporacions locals amb un reglament d’usos lingüístics aprovat és de 521: 475 ajuntaments, 37 
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 en disposen 
les universitats que consten en la taula següent: 
 

Taula 15. Reglaments d’ús del català de les universitats 
 

Universitat Denominació del document Data del document 

Universitat Rovira i Virgili Reglament d’ús de la llengua catalana a la URV 21.1.1999 
(modificat 25.5.1999) 

Pla de qualitat lingüística 22.04.1999 
Universitat Autònoma de Barcelona 

Mesures de Política Lingüística per al bienni 1996-
97  

25.04.2005 
(renovat 20.11.1997) 

Universitat de Girona Reglament d’ús de les llengües pendent d’aprovació 

Universitat Politècnica de 
Catalunya 

Programa per a la millora de la qualitat lingüística. 
PANGLÒS 24.2.1997 

Universitat de Barcelona Els usos lingüístics a la UB 30.10.1996 
(modificat 15.4.1999) 

Universitat Pompeu Fabra Regulació i foment de l’ús del català a la UPF 8.3.2000 

Universitat de Vic Normes d’organització i funcionament de la UVIC   26.6.2003 

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

L’Oficina del Síndic de Greuges ha continuat rebent queixes i consultes en matèria de llengua i, 
segons consta en el seu informe, l’any 2004 n’ha ateses 46, que corresponen bàsicament a l’àmbit 
judicial (registres civils i jutjats), a l’Administració perifèrica de l’Estat i a l’àmbit socioeconòmic. 
Havent transcorregut ja sis anys des que el Parlament va aprovar la Llei 1/1998, de 7 de gener, de 
política lingüística, es constata, doncs, que es continuen plantejant incidències en l’exercici dels drets 
lingüístics de les persones, tant en l’àmbit dels poders públics com en els sectors socioeconòmics. 
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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 Secretaria de 
Política Lingüística 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 2004 
s’han atès 797 consultes i queixes, un nombre lleugerament superior a les 783 del 2003.  
 
Per tipologia, les queixes i consultes rebudes i ateses des de la Secretaria de Política Lingüística fan 
referència majoritàriament a l’àmbit socioeconòmic i empresarial (un 42%) i a les administracions 
públiques que operen a Catalunya (21%), de les quals corresponen a l’àmbit de la Generalitat de 
Catalunya un 42%, a l’Administració local un 23%, a l’Administració de l’Estat un 20%, a 
l’Administració de justícia un 8% i al món universitari un 7%. Respecte a l’any 2003, cal destacar 
l’augment percentual de 5 punts en l’àmbit privat i la disminució de 3 pel que fa a les diferents 
administracions, en les quals es constata un augment de 9 punts en les relatives a la Generalitat i un 
descens de 4 punts en els àmbits de l’Administració de l’Estat i de les universitats.  
 
Cal tenir en compte, a més, que l’Agència Catalana del Consum també rep i atén queixes, 
reclamacions i denúncies relacionades amb els drets lingüístics que l’Estatut del consumidor 
protegeix de manera explícita. L’any 2004, s’han rebut 367 denúncies per vulneració dels drets de la 
ciutadania envers el català —xifra que suposa un increment del 52,28% respecte de l’any anterior. Pel 
que fa a la tipologia de fets denunciats, més de la meitat —un 51%— fan referència a incompliments 
de la normativa en la senyalització i retolació d’establiments, seguit —amb un 44%— d’irregularitats i 
mancances en la documentació i fulls informatius subministrats a comerços i establiments que no 
disposen d’exemplars en català. Finalment, un 5% de les persones denunciants reclamen per no 
haver estat ateses en català, tot i que, segons la normativa actual, no és un fet sancionable en el 
sector privat. Al capítol XIV, dedicat a l’activitat econòmica i social, s’hi poden trobar dades que 
amplien aquesta informació. 
 
El Consorci per a la Normalització Lingüística, tot i que no té com a objectiu atendre queixes 
directament, respon puntualment consultes relacionades amb els drets lingüístics dels ciutadans i 
ciutadanes i amb la normativa legal sobre la llengua. El 2004 n’ha atès un total de 899. 

4. L’Acord del Govern de 30 de novembre de 2004 

Amb la finalitat d’actuar com a motor de la utilització de la llengua catalana en l’activitat econòmica, el 
Govern va aprovar en l’Acord de 4 de febrer de 2003, de mesures per impulsar l’ús de la llengua 
catalana, la inclusió en els plecs de clàusules administratives dels contractes de determinades 
previsions amb l’objectiu de fomentar l’ús de la llengua catalana. 
 
L’any 2004, el Govern ha fet un pas més endavant en la línia de potenciar l’ús del català en 
determinats sectors de l’activitat socioeconòmica i ha introduït l’ús del català com a condició 
d’execució de determinats contractes que contenen prestacions en què el compliment de la Llei 
1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, afecta o té una incidència en la realització de les 
prestacions que són objecte del contracte. 
 
Amb aquesta pràctica, el Govern pretén generar una influència que transcendeixi el mateix àmbit 
contractual i tingui un efecte en el conjunt de la societat. 
 
Igualment, i fora ja de l’àmbit de la contractació pública, l’Acord de 30 de novembre de 2004 preveu 
també que en les bases reguladores o en les condicions d’atorgament de les subvencions, com 
també en els crèdits i avals que concedeixen l’Institut Català de Finances i l’Institut Català del Crèdit 
Agrari es garanteixi el compliment de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística per part de 
les persones beneficiades. 
 
Al capítol I (Objectius i principis generals), trobareu més informació sobre aquesta actuació. 
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5. Els usos lingüístics a les administracions públiques 

La Secretaria de Política Lingüística ha promogut l’Enquesta sobre usos lingüístics a institucions 
públiques (EULIP) amb la finalitat de conèixer: 
 
 El context lingüístic, que inclou aspectes que poden condicionar els diferents usos lingüístics com 

són: 
—L’adequació lingüística del personal, segons els diferents perfils lingüístics. 
—Les normes i criteris d’ús lingüístic referents als criteris d’atenció oral i escrita, als criteris de 
qualitat i als criteris de formació dels treballadors i treballadores. 

 
 Els usos lingüístics, que permet recollir informació dels factors següents:  

—imatge i retolació: nom de l’entitat, rètol principal, rètol d’horari, rètols interiors, publicitat, 
marxandatge i web. 
—Documentació d’ús extern: paper de carta, segells, manuals, factures, missatges i formularis 
electrònics. 
—Comunicacions exteriors: atenció personalitzada i contestador automàtic, usos orals, 
comunicacions amb les institucions, la ciutadania i els proveïdors, publicacions periòdiques i 
contingut del web. 
—Documentació i comunicacions internes: circulars, actes de reunió, formularis, llengua de les 
reunions, memòria anual i programes informàtics. 

 
 Les actituds envers la llengua catalana, pel que fa a l’evolució del català, els avantatges i els 

inconvenients del seu ús i les seves perspectives de futur. 
 
L’enquesta s’ha realitzat a partir de 636 entrevistes a personal directiu i professional de sis sectors 
diferents d’institucions de caire públic. Aquests sectors són: 
 
 Administració local 
 Col·legis professionals 
 Administració estatal 
 Empreses de serveis públics 
 Federacions d’entitats i associacions  
 Centres hospitalaris1 

 
L’estudi ha comprès també la recollida de dades per observació visual i la documentació 
administrativa i operativa de cada organització. A continuació s’exposen els principals resultats de 
l’estudi. 
 
Adequació lingüística del personal 
A continuació es presenten les dades que fan referència a l’adequació lingüística del personal als 
diferents àmbits estudiats. D’acord amb els entrevistats, més del 90% del personal de l’Administració 
local i dels col·legis professionals tenen els coneixements de català adequats al seu lloc de treball; en 
les empreses de serveis públics i en les federacions d’entitats l’adequació és de més del 80%, mentre 
que en l’Administració de l’Estat més del 20% del personal no té els coneixements adequats. 
 

Taula 16. Personal amb els coneixements de català adequats 
 
Adequació 
lingüística 

Administració 
local 

Col·legis 
professionals 

Administració 
estatal 

Empreses de 
servei públic 

Federacions 
d’entitats 

Coneixements 
adequats de català 90,2% 90,1% 78,7% 80,6% 85,5% 

Manca de 
coneixements 
adequats de català 

9,8% 9,9% 21,3% 19,4% 14,5% 

 

                                                                  
1 En aquest punt no es recull l’àmbit sanitari atès que és objecte d’un tractament diferenciat. 
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Criteris d’atenció oral 
Quant a l’aplicació de criteris d’atenció oral, el 76% de les persones enquestades diuen que es fa per 
defecte en català en els col·legis professionals, el 74% en els ajuntaments i l’11% en l’Administració 
estatal. Les empreses de serveis (43%) i les federacions (64%) se situen entre el màxim i el mínim. 
 

Taula 17. Criteris d’atenció oral en el primer contacte amb l’interlocutor o interlocutora 
 

 Administració local Col·legis 
professionals 

Administració 
estatal 

Empreses 
de servei 

públic 
Federacions 

d’entitats 

S’atén per defecte 
en català 74,1 75,8 11,5 42,9 63,9 

S’atén per defecte 
en castellà 0 0,8 7,7 4,8 0,7 

No s’ha adoptat cap 
criteri  21,6 21,9 80,8 47,6 34,7 

No ho sap 4,3 1,6 0 4,8 0,7 

 
Criteris d’atenció escrita 
Segons els entrevistats, més del 84% en l’Administració local, els col·legis professionals i les 
federacions manifesten que han adoptat el català per defecte com a criteri explícit per a les 
comunicacions escrites. Per a les empreses de servei públic, el percentatge és del 43% i per a 
l’Administració estatal el 4%. En aquesta darrera institució el criteri predominant és l’adaptació a la 
llengua de la persona receptora amb un 33%.  
 

Taula 18. Criteris d’atenció escrita 
 

Com s’escriu? Administració 
local 

Col·legis 
professionals 

Administració 
estatal 

Empreses de 
servei públic 

Federacions 
d’entitats 

Per defecte en català 87,8 88,3 3,8 42,9 84 
Per defecte en 
castellà 0 0,8 11,5 0 4,9 

Per defecte en català i 
en castellà 0,7 3,9 23,1 14,3 1,4 

Hi ha una adaptació a 
la llengua de la 
persona receptora 

4,3 4,7 53,8 33,3 7,6 

No s’ha adoptat cap 
criteri 4,3 1,6 7,7 9,5 2,1 

No ho sap 2,9 0,8 0 0 0 

 
Ús lingüístic global 
L’ús lingüístic global és una variable de síntesi que recull els usos lingüístics de sis variables: imatge i 
retolació, documentació d’ús extern, comunicacions orals amb l’exterior, comunicacions escrites amb 
l’exterior, comunicacions orals internes i documentació i comunicacions escrites internes. Alhora 
cadascuna d’aquestes variables és una síntesi de dades de documentació i dades d’opinió. En 
conjunt, l’ús global del català per sectors situa els col·legis professionals i l’Administració local en 
primer lloc, seguits de les federacions, les empreses de servei públic i en darrer lloc l’Administració 
estatal. 
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Taula 19. Ús lingüístic global  
 

Llengua Administració 
local 

Col·legis 
professionals 

Administració 
estatal 

Empreses de 
servei públic 

Federacions 
d’entitats 

Català 91,4 91,8 33,9 55,4 82,1 

Castellà 8,1 7,6 64,7 39,8 15,6 

Altres 0,5 0,6 1,4 4,8 2,3 

 
Actituds lingüístiques 
Les persones de les empreses de servei públic entrevistades, amb un 71%, són els que creuen en 
més proporció que usar el català té avantatges per a la seva institució. Les que menys ho creuen són 
les de l’Administració estatal, amb un 38%. Les altres institucions se situen entorn del 54%. 
 

Taula 20. A la seva institució, creu que utilitzar el català té avantatges? 
 

Té avantatges? Administració 
local 

Col·legis 
professionals 

Administració 
estatal 

Empreses 
de serveis 

públics 
Federacions 

d’entitats 

Sí 59 55,5 38,5 71,4 48,6 
No 36 36,7 53,8 28,6 47,9 
No ho sap 5 7,8 7,7 0 3,5 

 
A la taula següent es mostren els principals avantatges que cadascun dels diferents tipus 
d’institucions consideren que té l’augment de l’ús del català. 
 

Taula 21. Motius per augmentar l’ús del català a la institució 
 

 Administració 
local 

Col·legis 
professionals 

Administració 
estatal 

Empreses de 
serveis 
públics 

Federacions 
d’entitats 

Normalitzar i enfortir la 
llengua catalana 42,9 33,3 15,4 15,4 51,1 

Assolir un bon nivell 
d’adequació lingüística 
del personal 

34,9 30 23,1 7,7 17 

Criteri i compromís de 
l’organització 6,3 13,3 7,7 7,7 6,4 

Normatives i 
exigències 7,9 3,3 15,4 15,4 2,1 

Millorar la imatge i 
servei de l’organització 7,9 13,3 46,2 30,8 12,8 

No contesta 9,5 6,7 0 23,1 10,6 

 
En resum, analitzant totes les vessants de l’ús podem afirmar que els col·legis professionals i 
l’Administració local són els dos àmbits estudiats amb més ús del català, seguits per les federacions 
d’entitats i de més lluny per les empreses de serveis públic, i ocupa l’últim lloc l’Administració estatal. 
També és important destacar el fet que les empreses de serveis públics, àmbit amb ús del català 
baix, són les que consideren que l’ús del català té més avantatges, en part perquè els és útil per al 
mercat. Aquest fet contradictori obre un camí cap a la normalització en aquest tipus d’empreses. 
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Quant a l’anàlisi dels motius per augmentar l’ús del català a les institucions, destaquen l’Administració 
local i els col·legis professionals amb motius polítics a favor de la llengua catalana, mentre que 
l’Administració estatal i les empreses de serveis públics tenen uns motius funcionals: per millorar la 
seva imatge i servei i per complir les normatives i exigències vigents. 

6. Els usos lingüístics als centres sanitaris 

En el marc del Pla estratègic sobre política lingüística a l’àmbit sanitari, el Departament de Salut, el 
Consorci Sanitari de Barcelona i la Secretaria de Política Lingüística han promogut tres estudis 
sociolingüístics sobre el coneixement i l’ús del català als centres sanitaris de la Xarxa Hospitalària 
d’Utilització Pública (XHUP). 
 
Els centres vinculats al Consorci Sanitari de Barcelona 
El primer dels tres estudis s’ha dut terme a tots els centres sanitaris vinculats al Consorci Sanitari de 
Barcelona. L’estudi quantitatiu ha comprès 238 entrevistes al personal directiu i professional de 35 
centres sanitaris de la ciutat de Barcelona. Concretament, els tipus de centre objecte de l’estudi han 
estat els centres hospitalaris (115 entrevistes), els centres d’atenció continuada (23 entrevistes) i els 
centres d’atenció primària (100 entrevistes). La recollida de dades s’ha dut a terme mitjançant una 
enquesta a les persones esmentades en el seu lloc de treball. Ha comprès també la recollida de 
dades per observació visual i la documentació administrativa i clínica de cada centre sanitari. El 
qüestionari utilitzat és una adaptació per a centres sanitaris del qüestionari Indexplà. Aquest estudi 
s’ha encarregat a l’Institut DEP, consultoria estratègica.  
 
Un element clau del context sociolingüístic d’una organització determinada és el coneixement que 
tinguin d’una llengua les persones que en formen part. Així, segons la declaració de la direcció dels 
centres sanitaris de Barcelona, el 76,5% dels seus treballadors disposa actualment dels 
coneixements adequats de català. Tanmateix, el 23,5% presenta mancances en aquest sentit.  
 
Cal afegir que el 52,7% d’aquestes persones que presenten mancances de coneixements suficients 
de català no fa formació de català. Val a dir que, tot i això, als centres sanitaris de Barcelona 
s’incentiva la formació de català (70,6%), i s’ofereix suport de forma habitual, tant pel que fa al 
finançament com al temps. 
 

Gràfic 6. Coneixements de català als centres sanitaris de Barcelona 
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Gràfic 7. Criteris d’atenció oral al públic als centres sanitaris de Barcelona 
 

 
 
Dels criteris d’atenció al públic que duen a terme les diferents organitzacions en destaquen aquells 
que fan referència a l’atenció oral. En aquest sentit, la majoria de centres no adopten cap criteri 
(60,2%). D’altra banda, entre els que declaren atendre per defecte en català, el 77,2% canvia al 
castellà si aquesta és la llengua de la persona interlocutora, tot i que aquesta no li ho demani. 
 
L’estudi mesura els usos lingüístics dels diferents aspectes dels centres sanitaris catalans en tant que 
són una institució; no mesura, per tant, els usos lingüístics interpersonals entre professionals. Així, 
segons la declaració de les persones entrevistades, en 14 dels 29 aspectes comprovats la proporció 
d’ús del català és superior al 90%. En nou àmbits la proporció es troba entre el 80% i el 90% i només 
en sis ocasions la proporció d’ús del català és inferior al 80%.  
 
Tot i això, cal tenir present que segons les persones entrevistades, l’ús del català en les 
comunicacions externes és superior a l’assolit en les comunicacions internes. Així, mentre que en 11 
dels 20 aspectes de comunicacions externes l’ús del català és superior al 90%, en el cas de les 
comunicacions internes l’ús del català és inferior, ja que en 3 dels 9 aspectes comprovats l’ús del 
català és superior al 90%. L’ús del català en les comunicacions escrites és superior a l’assolit en les 
comunicacions orals. Així, mentre que la proporció de català superior al 90% s’assoleix en 13 dels 23 
aspectes de comunicacions escrites, en el cas de les comunicacions orals aquesta proporció 
s’assoleix en 1 dels 6 aspectes. 
 
Els resultats mostren que l’ús del català és diferent segons de quina dimensió de l’ús lingüístic es 
tracti. Així: 
 
 Dels 7 aspectes d’imatge i retolació, 5 presenten proporcions d’ús del català superiors al 90%. Els 
altres 2, els rètols d’horari i la publicitat, tenen un ús del català entorn del 80%. Mentre que 3 dels 
aspectes de documentació d’ús extern presenten proporcions d’ús del català superiors al 90%, els 
altres 3, formularis i textos predeterminats de correu electrònic i documentació de difusió externa, 
obtenen resultats d’ús del català entorn del 80%.  

 Pel que fa a la comunicació oral externa, mentre que aspectes de més fàcil normalització com la 
llengua del contestador obtenen resultats per sobre del 90%, s’observa com en l’atenció 
personalitzada telefònica l’ús del català es troba a la franja del 70% i en l’activitat oral més habitual 
amb la persona usuària la proporció d’ús del català baixa fins al 59,5%. 

 En les comunicacions escrites externes, es torna a observar com és en la comunicació amb els 
usuaris i usuàries on s’obtenen els resultats més baixos (70,6%). 

 Tots els aspectes de comunicació oral interna presenten proporcions d’ús del català inferiors al 
90%. 
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 En les comunicacions escrites internes destaca especialment el cas de l’aplicació informàtica, que 
esdevé, amb diferència, l’aspecte amb un menor ús del català (54,9%). 

 
D’altra banda, els resultats obtinguts segons la recollida documental i l’observació visual són molt 
similars als recollits segons la declaració de les persones entrevistades. Tanmateix, s’observen 
algunes diferències, que podrien matisar les conclusions abans esmentades: 
 
 El paper de carta, el projecte o memòria anual i les factures, rebuts o tiquets obtenen resultats 
aproximadament 10 punts percentuals inferiors d’ús del català en la recollida documental, respecte 
als resultats obtinguts amb la declaració dels entrevistats. 

 
 Pel que fa a les circulars, directrius o notes escrites i les comunicacions a persones usuàries, 
s’observen percentatges entre 6 i 11 punts superiors segons la recollida documental, respecte a la 
declaració de les persones entrevistades. En el cas dels formularis electrònics la diferència és de 18 
punts.  

 
La distribució dels diferents aspectes comprovats s’especifica en la taula següent:  
 

Taula 22. Usos lingüístics als centres del Consorci Sanitari de Barcelona 
 

Ús del català 
Aspectes 

Declaració Observació/ 
documentació 

Segells propis 97,6 94,3 
Paper de carta 97,0 85,7 
Marxandatge 96,8 95,1 
Comunicacions a institucions 95,9 100 
Rètol principal 95,5 100 
Nom de l’organització 95,0 - 
Projecte o memòria anual 94,6 82,5 
Formularis i impresos interns 93,8 94,5 
Pàgina inicial del web 93,7 86,2 
Ordres del dia o actes de reunió 93,4 86,4 
Rètols interiors 93,3 86,9 
Factures, rebuts o tiquets de caixa 93,0 83,0 
Llengua del contestador automàtic 91,0 - 
Publicacions 90,0 84,4 
Circulars, directrius o notes escrites 89,8 96,6 
Rètol d’horari 88,5 90,0 
Comunicacions a proveïdors 87,9 80,0 
Reunió amb superiors 83,0 - 
Reunió amb persones a càrrec 83,0 - 
Formularis electrònics 82,0 100 
Textos del correu electrònic 82,0 76,9 
Llengua vehicular de la formació 80,7 - 
Publicitat 80,4 79,8 
Material dels cursos de formació 79,7 - 
Documentació de difusió externa 79,6 81,4 
Atenció personalitzada telefònica  72,3 - 
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Comunicacions a persones usuàries 70,6 82,0 
Activitat oral més habitual 59,5 - 
Aplicació informàtica més usual 54,9 - 

 
Els centres hospitalaris de la resta de Catalunya 
El segon estudi, de característiques similars a l’anterior, s’ha dut a terme a una mostra dels centres 
hospitalaris de la XHUP de la resta de Catalunya. Aquest estudi sociolingüístic ha comprès 178 
entrevistes a personal directiu i professional de la Xarxa Hospitalària d’Ús Públic de Catalunya. 
Aquestes 178 entrevistes han estat realitzades en 25 centres sanitaris de les set regions sanitàries, 
excloent-ne la regió sanitària de Barcelona ciutat. 
 
En els hospitals de la resta de Catalunya el 82,7% del personal disposa actualment dels 
coneixements adequats de català, segons la declaració de la direcció dels centres. Tanmateix, el 
17,3% presenta mancances en aquest sentit. Cal afegir que el 43,1% d’aquestes persones que 
presenten mancances de coneixements suficients de català no fa formació de català, tot i que 
majoritàriament als centres sanitaris catalans s’incentiva la formació de català (69,7%), i s’ofereix 
suport, tant pel fa al finançament com al temps a càrrec de l’organització. En aquest sentit, cal 
recordar que aquesta formació no té caràcter obligatori, segons la declaració del 89,7% de les 
persones entrevistades. 
 

Gràfic 8. Coneixements de català als centres sanitaris de la resta de Catalunya 
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Gràfic 9. Criteris d’atenció oral als centres sanitaris de la resta de Catalunya 

 

 
 
Cal destacar el fet que el 32% de les persones entrevistades declara que a la seva organització no 
s’ha adoptat cap criteri d’atenció oral al públic. A més, entre les que declaren atendre en català, el 
85,5% canvia al castellà si aquesta és la llengua de la persona interlocutora, tot i que aquesta no li ho 
demani. 
 
En els usos lingüístics comprovats en l’estudi s’observa un elevat ús del català. Així, segons la 
declaració de les persones entrevistades, en 20 dels 29 aspectes comprovats la proporció d’ús del 
català és superior al 90%. En 6 àmbits la proporció es troba entre el 80 i el 90% i només en 3 
ocasions la proporció d’ús del català és inferior al 80%. Tot i això, cal tenir present que segons les 
persones entrevistades: 
 
 L’ús del català en les comunicacions externes és superior a l’assolit a les comunicacions internes. 
Així, mentre que en 16 dels 20 aspectes de comunicacions externes l’ús del català és superior al 
90%, en el cas de les comunicacions internes l’ús del català és inferior, ja que només en 5 dels 9 
aspectes comprovats l’ús del català és superior al 90%. 

 L’ús del català en les comunicacions escrites és superior a l’assolit en les comunicacions orals. Així, 
mentre que la proporció de català superior al 90% s’assoleix en 17 dels 23 aspectes de 
comunicacions escrites, en el cas de les comunicacions orals aquesta proporció s’assoleix en 3 dels 
6 aspectes. 

 
D’altra banda, l’ús del català és diferent segons de quina dimensió de l’ús lingüístic es tracti. Així: 
 
 Tots els aspectes d’imatge i retolació presenten proporcions d’ús del català superiors al 90%. 
 Dels aspectes de documentació d’ús extern, 4 presenten proporcions d’ús del català superiors al 
90%. En canvi, la documentació de difusió externa (receptes, analítiques...) i els textos 
predeterminats del correu electrònic (78,0%) es troben entre els aspectes amb els resultats més 
baixos. 

 Pel que fa a la comunicació oral externa, mentre que aspectes de més fàcil normalització com la 
llengua del contestador i l’atenció telefònica obtenen resultats molt elevats, s’observa com en 
l’activitat oral més habitual amb la persona usuària la proporció d’ús del català baixa fins al 68%. 

 En les comunicacions escrites externes, s’observa com és en la comunicació amb els usuaris i 
usuàries on s’obtenen els resultats més baixos (83,1%). 

 Només un dels aspectes de comunicació oral interna (les reunions amb persones de rang superior) 
obté un resultat d’ús del català superior al 90%. 

 En les comunicacions escrites internes destaca especialment el cas de l’aplicació informàtica, que 
esdevé, amb diferència, l’aspecte amb un menor ús del català (53,0%). 
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D’altra banda, els resultats obtinguts segons la recollida documental i l’observació visual són molt 
similars als recollits segons la declaració de les persones entrevistades. Tanmateix, s’observen 
algunes diferències, que podrien matisar les conclusions abans esmentades. Les factures, rebuts o 
tiquets, les comunicacions a proveïdors i la publicitat obtenen resultats aproximadament 10 punts 
percentuals inferiors d’ús del català en la recollida documental, respecte als resultats obtinguts amb la 
declaració de les persones entrevistades. Al contrari, en el cas dels formularis electrònics, les 
comunicacions usuaris i usuàries en els textos del correu electrònic s’observen percentatges entre 5 i 
8 punts superiors segons la recollida documental, respecte la declaració de les persones 
entrevistades. 
 
La distribució dels diferents aspectes comprovats s’especifica en la taula següent: 
 

Taula 23. Usos lingüístics als centres hospitalaris de la resta de Catalunya 
 

Ús del català 
Aspectes 

Declaració Observació/ 
documentació 

Llengua del contestador automàtic 100 - 
Paper de carta 99,5 95,6 
Segells propis 99,1 99,6 
Pàgina inicial del web 99,0 99,3 
Comunicacions a institucions 98,4 98,9 
Factures, rebuts o tiquets de caixa 97,7 85,6 
Marxandatge 97,5 97,5 
Ordres del dia o actes de reunió 97,2 100 
Projecte o memòria anual 97,1 97,1 
Rètol principal 95,6 95,2 
Rètols interiors 95,5 93,3 
Circulars, directrius o notes escrites 95,4 98,4 
Atenció personalitzada telefònica  95,4 - 
Rètol d’horari 95,0 97,5 
Publicacions 94,1 92,4 
Nom de l’organització 93,2 - 
Comunicacions a proveïdors 93,1 83,1 
Reunió amb superiors 92,3 - 
Formularis electrònics 92,2 100 
Publicitat 91,3 81,0 
Formularis i impresos interns 89,7 98,0 
Reunió amb persones a càrrec 89,5 - 
Llengua vehicular de la formació 86,9 - 
Material dels cursos de formació 85,7 - 
Comunicacions a persones usuàries 83,1 89,1 
Documentació de difusió externa 81,8 79,6 
Textos del correu electrònic 78,0 72,8 
Activitat oral més habitual 67,9 - 
Aplicació informàtica més usual 53,0 - 
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Els usos lingüístics en la documentació clínica als centres sanitaris de la ciutat de Barcelona 
El tercer estudi sobre els usos lingüístics en la documentació inclosa a les històries clíniques s’ha 
encarregat al Centro Informático de Estadísticas y Sondeos, SA, i ha comptat amb la col·laboració 
d’un equip de documentalistes de l’àmbit sanitari. L’objectiu d’aquest estudi era conèixer i quantificar 
els usos lingüístics en els impresos i en la documentació emplenada als centres sanitaris públics de la 
ciutat de Barcelona. 
 
El plantejament i la metodologia utilitzats en la investigació ha estat l’observació sociolingüística in 
situ dels diferents tipus de documents que conformen una història clínica. Per tal de fer la investigació 
s’ha determinat una mostra aleatòria simple d’entre la totalitat d’històries clíniques iniciades l’any 2003 
dels centres sanitaris de Barcelona següents: Hospital Clínic, Hospital de Sant Pau, Hospital del Mar, 
Vall d’Hebron Hospital General, Vall d’Hebron Maternoinfantil, Vall d’Hebron Trauma, Hospital de San 
Rafael, Hospital de l’Esperança, Hospital del Sagrat Cor, Clínica Plató, Hospital de la Creu Roja i 
Casa de la Maternitat. Determinada la mostra teòrica per centre, s’ha desenvolupat la recollida de la 
informació per tal de quantificar l’idioma en què estan editats els diferents documents que conformen 
una història clínica i l’idioma en què han estat emplenats. L’anàlisi documental ha afectat 
exclusivament la llengua dels documents i mai el contingut. 
 
Per tal de disposar de la màxima informació possible s’ha inclòs en l’estudi variables com el tipus de 
document (s’han recollit més d’una cinquantena de tipus de documents diferents); la unitat o servei; si 
el document és propi del centre o aliè; quin tipus de plantilla s’utilitza en el model: plantilla 
normalitzada i identificada com a tal, plantilla no normalitzada (creació del departament o servei) i/o 
plantilla d’ordinador (correspon a informes generats totalment per ordinador) i qui emplena el 
document (metge i/o infermer/a). Finalitzat el treball de camp i realitzades les tasques de verificació, 
depuració i control de consistències de tota la informació, s’ha disposat d’una mostra final d’un total 
de 8.961 documents diferents inclosos en 846 històries clíniques revisades. 
 
Les dades més rellevants obtingudes en la investigació fan referència als impresos i al contingut o 
text redactat o emplenat pel personal sanitari. En primer lloc cal comentar que la gran majoria dels 
impresos que s’empren en els centres sanitaris són editats en català: tres de cada quatre originals o 
plantilles estan redactats en català (74%). En contraposició, l’ús del català a l’hora d’emplenar els 
documents inclosos en les històries clíniques és baix: el percentatge de documents on s’empra el 
català no arriba al 23%. 

 
Gràfic 10. Documentació clínica: percentatges de documents analitzats d’acord amb l’idioma en què 

s’han formalitzat 
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Això implica una notable i significativa diferència pel que fa a l’ús del català segons si analitzem 
l’imprès o el document un cop que ha estat emplenat. Analitzades les dades obtingudes en l’estudi, 
s’estableix una relació directa entre l’idioma en què es redacta l’imprès i l’idioma en què després 
s’emplena el document. Tal com es pot veure en la taula següent, en els impresos redactats en català 
s’utilitza més el català per emplenar-los. I la mateixa tendència s’observa amb el castellà. 
 

Gràfic 11. Usos lingüístics en la documentació clínica emplenada 
 

 
Quant als impresos originals o plantilles que es fan servir als centres sanitaris de Barcelona, 
destaquen les conclusions següents: 
 
 En els hospitals de més de quatre-cents llits s’observa un ús inferior dels impresos en català. 
 Pel que fa a les unitats dels centres, és a consultes externes i a urgències on s’observa un 
percentatge superior d’impresos en català, mentre que en les unitats d’hospitalització és significatiu 
l’ús d’impresos en castellà. 

 En la redacció de plantilles no normalitzades, aquelles que crea el mateix servei o unitat i, per tant, 
el mateix personal professional, s’empra el castellà més que en el conjunt de documents.  

 Per tipus de document analitzat, hi ha un seguit de documents on s’utilitzen impresos en català de 
manera significativament superior a la mitjana global: ordres de tractament, peticions / informes 
d’assistència, informe d’assistència a urgències (els emplena el personal mèdic) i registres 
d’infermeria, observacions d’infermeria i registre de dades d’infermeria (els emplena el personal 
d’infermeria). 
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Pel que fa a les llengües en què s’han emplenat els documents, destaquen les dades següents: 
 
 En els hospitals de menys de quatre-cents llits s’observa un ús superior de documentació en 
castellà. 

 Pel que fa a les unitats dels centres, s’observa que a consultes externes s’emplenen un percentatge 
superior de documents totalment en català (la mateixa tendència que s’observava en els impresos). 
Per contra, a urgències és on s’emplenen un percentatge superior de documents totalment en 
castellà, mentre que en els impresos s’observava que el 95% estaven redactats en català. 

 Segons la persona que emplena el document, s’observa que el personal mèdic té tendència a 
emprar íntegrament el castellà quan redacta documents. Entre el col·lectiu d’infermeria es detecta 
un percentatge superior de documents redactats en dues llengües, fet motivat possiblement perquè 
en un mateix document hi participa més d’un professional del departament d’infermeria. 

 
Pel que fa a la llengua en què han estat emplenats els diferents tipus de document, anotem en quins 
destaca de manera significativament superior a la mitjana global l’ús exclusiu del català: nota d’ingrés 
i peticions / informes d’assistència (els emplena el personal mèdic) i exploracions complementàries 
(registres que s’emplenen de forma automàtica). 



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 el català  té a Catalunya, 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 ser discriminats o obligats a presentar traducció i sense patir cap 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 a triar la llengua oficial 
en la qual es tramitarà el procediment davant dels òrgans de l’Administració general de l’Estat i de 
l’Administració de justícia situats a Catalunya. 
 
Així, l’article 2.2 de la Llei 1/1998 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 el 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 finalitat 
incrementar la presència del català en aquest àmbit, com són les que disposen l’acreditació del 
coneixement del català per part del personal de l’Administració de justícia que depèn íntegrament de 
la Generalitat (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, per mitjà 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 a 
l’octubre del 2000 i que ja abasta cent vint oficines judicials d’arreu de Catalunya.  

2.1. El coneixement del català en 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’han fet esforços per garantir que el personal de l’Administració de justícia a Catalunya 
acrediti el grau de coneixement del català suficient per fer possible l’exercici efectiu i lliure dels drets 
lingüístics dels ciutadans i les ciutadanes. 
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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 al personal laboral i funcionari estatal de 
l’Administració de justícia ha estat tradicionalment qüestionada pel Govern 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 modificació que la Llei orgànica 19/2003, de 23 de desembre, fa de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de 
juliol, del poder judicial, comporta 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 regulació del poder judicial va fer un pas endavant i va afegir, a la consideració en 
tot cas del coneixement oral i escrit del català com un mèrit a valorar, la possibilitat que es consideri 
un requisit exigible per accedir a llocs de treball en 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 de 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 text de la Llei orgànica del poder judicial aprovat per la Llei orgànica 19/2003 
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 accedir a llocs de treball de l’Administració de 
justícia a Catalunya. 
 
Fins ara, el coneixement del català per a la provisió de places de la carrera judicial a Catalunya ha 
estat, 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 per a Catalunya de l’any 2004 (certificat de nivell B). No ha estat així, 
però, en el cas de l’Acord de la Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial de 13 de 
juliol de 2004 (BOE  170, del 15 de juliol, <http://www.boe.es/boe/dias/2004-07-15/pdfs/A25877-
25878.pdf>, pel qual s’anuncia un concurs per a la provisió de determinats càrrecs judicials entre 
membres de la carrera judicial que hagin superat les proves d’especialització en els afers propis dels 
òrgans mercantils, i en aquest concurs s’exclou expressament com a mèrit preferent el coneixement 
 de la llengua oficial i del dret civil especial o foral propis de les comunitats autònomes. Pel que fa als 
funcionaris i funcionàries al servei de l’Administració de justícia, al llarg del 2004 no s’han convocat 
oposicions per accedir-hi. 

2.2. L’ensenyament del català en l’àmbit de justícia 
L’any 2004 s’han organitzat 38 cursos de coneixements generals de llengua catalana (11 de nivell A, 
9 de nivell B i 18 de nivell C) dels quals l’Escola d’Administració Pública de Catalunya n’ha 
subvencionat 4, en un 50%. El total de persones inscrites en aquests cursos ha estat de 731 (153 del 
nivell A, 150 del B i 428 del C), dels quals un total de 255 (71 del nivell A, 40 del nivell B i 144 del 
nivell C) han obtingut el certificat d’assistència i aprofitament. 
 
Pel que fa als cursos d’autoaprenentatge, l’any 2004 s’hi van inscriure 445 alumnes (54 al nivell A, 
147 al nivell B i 244 al nivell C), dels quals es van acabar examinant 178 (41 del nivell A, 60 del nivell 
B i 77 del nivell C) i 72 van obtenir el certificat d’assistència i aprofitament. 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, per manca d’alumnes, sovint no es poden obrir cursos impartits per 
personal docent. 
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Paral·lelament als cursos de coneixements generals de llengua, al llarg de l’any 2004 també s’han 
organitzat 19 cursos de llenguatge jurídic, 1 menys que l’any 2003. El total de funcionàries i 
funcionaris inscrits ha estat de 389, dels quals 226 han acabat el curs amb certificat d’assistència i 
aprofitament. No cal dir que l’especificitat d’aquests cursos els converteixen en un element molt 
important per a la normalització lingüística d’aquest sector. 
 

Taula 24. Cursos de català oferts a funcionaris i funcionàries judicials. 2001-2004 
 

Total Total  
2001-2002 2002-2003 2003-2004 

BCN ciutat 22 16 13 
BCN comarques 11 12 13 
Girona 2 2 3 
Lleida 2 2 3 
Tarragona 4 6 6 
Total 41 38 38 
 

Taula 25. Nombre de funcionaris i funcionàries judicials inscrits als cursos de català. 2001- 2004 
 

Total Total  
2001-2002 2002-2003 2003-2004 

BCN ciutat 460 307 270 
BCN comarques 236 223 282 
Girona 37 34 34 
Lleida 35 24 45 
Tarragona 64 77 100 
Total 832 665 731 
 

Taula 26. Nombre d’alumnes de català aprovats. 2001-2004 
 

Total Total  

2001-2002 2002-2003 2003-2004 
BCN ciutat 212 134 105 
BCN comarques 89 78 81 
Girona 17 10 12 
Lleida 18 8 18 
Tarragona 36 27 39 
Total 372 257 255 
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Gràfic 12. Relació entre el nombre de persones inscrites, presentades a examen i aprovades. 2003-2004 
 

 
 

Gràfic 13. Dades comparatives 1997-2004 
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2.3. Balanç general del cursos de català 2003-2004 en l’àmbit de la justícia 
L’oferta de cursos de català que fa la Direcció General de Relacions amb l’Administració de Justícia 
amb la col·laboració de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya per al personal al servei de 
l’Administració de justícia, que s’afegeix a l’oferta formativa de català que es fa des de la mateixa 
Escola Judicial, s’adapta en la mesura del que és possible a la demanda que hi ha. Així, no solament 
s’obren els cursos d’acord amb les necessitats de les persones destinatàries sinó que també es 
procura que tant l’horari com el lloc on s’imparteixi el curs s’adeqüin a les circumstàncies dels i les 
alumnes.  
 
A més, a les persones que per qüestions personals o professionals no poden assistir als cursos de 
català, se’ls ofereix la possibilitat de seguir un curs d’autoaprenentatge amb l’opció, en acabar-lo, 
d’examinar-se i obtenir el certificat corresponent juntament amb les que l’han seguit de forma 
presencial. 
 
A banda dels cursos de llengua general (nivells A, B i C), cal esmentar els cursos de llenguatge 
jurídic, en els quals, encara que a hores d’ara el certificat de llenguatge jurídic no hagi obtingut el 
reconeixement pel que fa a punts en el barem dels funcionaris i funcionàries judicials, continua 
havent-hi moltes persones interessades, fet que és altament positiu, perquè s’hi imparteix una matèria 
que està directament relacionada amb la feina que fa un funcionari o funcionària judicial en un jutjat. 
 
Els cursos de català, malgrat que el nombre de persones aprovades sigui baix, constitueixen una de 
les eines de normalització lingüística més importants que ara com ara els dinamitzadors i les 
dinamitzadores tenen a l’abast per incidir en la conducta lingüística del personal al servei de 
l’Administració de justícia. 
 
Com a proposta de futur pel que fa l’oferta de cursos de català, està previst aprofitar les noves eines 
informàtiques que s’instal·laran als jutjats i introduir certs canvis en els cursos d’autoaprenentatge del 
curs 2005-2006. 
 

Taula 27. Nombre total d’alumnes aprovats per nivells  
(cursos presencials + autoaprenentatge) 

 

nivell A 85 

nivell B 65 

nivell C 188 

Total 338 

2.4. Cursos de nivell A bàsic i de conversa 
A banda dels cursos amb dret a un certificat de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, com 
són els que es fan dels nivells A, B i C, l’any 2004 es va decidir oferir uns cursos breus més adaptats 
a les necessitats de formació del personal dels jutjats. 
 
Així, com a novetat l’any 2004 es van fer, d’una banda, cursos de català de nivell A bàsic a Girona, de 
45 hores de durada, per atendre les necessitats d’un alt volum de funcionaris i funcionàries que 
acabaven d’arribar a Catalunya sense cap coneixement de català i que treballaven en jutjats inscrits 
al Pla pilot. Aquests cursos no donen dret a fer l’examen de l’Escola d’Administració Pública de 
Catalunya. 
 
D’altra banda, també es va oferir al personal dels jutjats l’opció d’inscriure’s a cursos de conversa de 
15 hores adreçats a les persones de diferents nivells que ja fan un curs presencial però que, per 
diferents motius, habitualment no parlen en català. Aquests cursos també van tenir molt bona acollida 
entre les persones destinatàries perquè van valorar de forma molt positiva l’oportunitat de practicar 
l’ús oral de la llengua, ja que en les classes dels cursos de llengua general no ho poden fer.  
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Taula 28. Cursos de nivell A bàsic 
 

 Nombre de cursos Nombre d’alumnes inscrits 
Girona 2 40 
  

Taula 29. Cursos de conversa 
 
 Cursos oberts Nombre d’alumnes inscrits 
BCN ciutat 5 76 
BCN comarques 1 27 
Girona 1 9 
Total 7 112 

2.5. L’assessorament per mitjà de la dinamització lingüística 
El Departament de Justícia té dinamitzadores i dinamitzadors lingüístics que atenen un total de 499 
òrgans judicials distribuïts en 49 partits judicials. 
 
Entre les principals actuacions que duu a terme l’Equip de Normalització Lingüística de l’Àmbit 
Judicial podem destacar la dinamització lingüística dels òrgans judicials, la traducció i correcció de 
documents que generen aquests jutjats, l’elaboració 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.). D’altra banda, cal assenyalar la col·laboració de l’Equip amb la Secretaria de 
Política Lingüística per elaborar les proves del certificat de llenguatge jurídic i per corregir-les. 

2.6. 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 i dinamitzadores lingüístiques, 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:  
 

Taula 30. Coneixements de català del personal al servei de l’Administració de justícia 
1998-2004 (percentatges) 

 
Coneixement de català 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

L’entenen, el parlen i l’escriuen 41,9 40,3 39,1 45,7 41,3 59 59 

L’entenen, el parlen, però no l’escriuen 32,5 30,4 31,9 30 10,2 23 21 

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

No l’entenen 3,1 8,3 5,6 4 0,9 3 5 

NS/NC     42,5   

Base total de funcionaris i 
funcionàries 4.707 4.948 5.122 5.537 6.791 5.644 7.367 

 
(*) Del 1998 al 2001 i del 2003 al 2004 les dades han estat recollides pels dinamitzadors i les dinamitzadores. El 2002 es van 
obtenir mitjançant una enquesta. 
Font: Departament de Justícia.  
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Cal destacar que el funcionariat que té les tres habilitats lingüístiques es manté en el nivell assolit 
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 3.385 el 2004. 
 
D’acord amb els resultats de l’observació, podem comprovar que gairebé el 60% del funcionariat té 
coneixements suficients de català per poder-lo emprar en la documentació judicial. 
 
Pel que fa al personal que no té cap competència de la llengua, el percentatge es manté constant 
amb molt poc marge de variació 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 
a la ciutadania 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 funcionariat quan els ciutadans i ciutadanes s’adrecen a l’Administració en 
català. Atès que la inèrcia de 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 33% del personal funcionari respon sempre en català davant d’un ciutadà o ciutadana 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 sempre aquesta llengua (20%) correspon als que estan inscrits 
al Pla pilot de funcionament en català de les oficines judicials, en el qual és un requisit emetre com a 
mínim el 70% de la documentació en català. Hi ha una minoria (un 16%) que només l’utilitza de forma 
esporàdica, però la majoria no ho fa mai. 
 

Taula 31. Funcionaris que atenen en català quan el ciutadà se’ls adreça en català. 2003-2004 
 
 2003 2004 
Mai 1.857 33% 1.899 33% 
A vegades 1.663 29% 1.977 34% 
Sempre  2.124 38% 1.922 33% 
Total 5.644 100% 5.798 100% 
 

Taula 32. Funcionaris que escriuen en català en la documentació judicial. 2003-2004 
 

 2003 2004 
Mai 3.684 65% 3.696 64% 
A vegades 845 15% 914 16% 
Sempre  1.115 20% 1.188 20% 
Total 5.644 100% 5.798 100% 
 

2.6.1. Coneixements de català dels secretaris i secretàries judicials 
D’acord amb l’observació que s’ha fet del coneixement del català dels secretaris i secretàries, només 
el 36% dels que exerceixen als jutjats de Catalunya estan en disposició de redactar un document en 
català, ja que la resta no té prou competència lingüística per escriure-hi. Aquest fet no és, certament, 
positiu, atès que els secretaris, com a caps de l’oficina judicial, són les persones responsables de tota 
la documentació de tràmit que s’hi fa. 
 
Aquest baix nivell de coneixement del català d’aquest col·lectiu respon a diferents causes, però és 
evident que un element que contribueix enormement al fet que aquesta situació no millori és el fet que 
el coneixement del català no es valori com a mèrit en els concursos de trasllat o ascens de secretaris 
judicials. 
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Taula 33. Coneixement de català dels secretaris i secretàries judicials 

 
 BCN 

ciutat 
BCN 
com. Girona Lleida Tarragona Terres de 

l’Ebre Total 

No l’entenen 3 21 1 3 0 1 29 (6%) 

Només l’entenen 66 61 14 3 19 2 165 (31%) 

L’entenen i el saben 
parlar, però no el 
saben escriure 

66 56 9 4 6 0 141 (27%) 

L’entenen i el saben 
parlar i escriure 82 36 28 19 18 6 189 (36%) 

Total 217 174 52 29 43 9 524 

  

2.6.2. Coneixements de català dels jutges i magistrats 
De tots els jutges i magistrats que treballen a Catalunya (618), 256 (el 41%) han al·legat el nivell B de 
català com a mèrit preferent i, per tant, tenen coneixements orals i escrits de català. 
 
D’acord amb aquestes dades, doncs, és evident que el desconeixement del català que tot sovint 
s’addueix com a motiu per no treballar-hi està molt lluny de justificar l’ús escàs que aquest col·lectiu 
en fa. 

2.7. El Pla pilot de funcionament en català de les oficines judicials 

2.7.1. Revisió dels objectius i de les condicions de participació 
Després de més de tres anys d’execució del Pla pilot, es va veure la necessitat de replantejar-se’n 
alguns dels objectius i de les normes de funcionament, atès que, si bé és cert que any rere any havia 
anat augmentant el nombre d’oficines inscrites i de documents que s’emetien en català, el nivell 
d’autonomia de l’oficina, principalment del jutge o jutgessa, a l’hora de redactar en català continuava 
essent molt baix. Al desembre del 2003, per exemple, més de la meitat de les oficines enviaven 
sistemàticament totes les sentències al dinamitzador o dinamitzadora lingüística per tenir-ne la versió 
catalana sense fer l’esforç de fer-la directament en català o d’assumir la tasca de posteditar (corregir 
la versió que s’obté amb el traductor automàtic). 
 
Així, es va arribar a la conclusió que no es podia traduir indefinidament i sense condicions la 
producció documental dels jutges i jutgesses, atès que, d’una banda, suposava un encallament en el 
procés de normalització (una catalanització irreal) i, de l’altra, impedia a altres òrgans judicials entrar 
a formar part de l’experiència. Per això es va reformular el Pla endurint-ne les condicions 
(periodització en l’adquisició d’autonomia i requeriment d’un cert nivell de competència) i posant-hi un 
termini (31 de maig de 2005), a fi que el Pla pilot no es vegi només com una subvenció a l’ús del 
català, sinó com un premi a l’esforç de començar a treballar-hi. 

2.7.2. Impacte de les noves condicions del Pla pilot 
Les noves condicions de participació, que es van començar a aplicar en data 1 de juny de 2004, van 
permetre que el nombre d’oficines judicials que treballaven en català de forma autònoma augmentés 
de manera considerable. 
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Així doncs, si bé al maig del 2004, just abans que es comencessin a aplicar aquestes noves 
condicions, de les 118 oficines judicials que participaven en el Pla, n’hi havia 57 (el 48%) que no eren 
autònomes i només 61 (el 52%) que ho eren, a partir de l’1 de juny aquests percentatges van canviar 
substancialment, de manera que les oficines que en data 31 de desembre de 2004 no són autònomes 
només són 26 (el 24%), mentre que les autònomes han passat a ser 83 (el 76%). Així, malgrat que 
hagi disminuït el nombre total d’oficines inscrites al Pla (al desembre del 2004 n’hi havia 109) 
respecte a les que hi havia al maig del 2004 (118), s’ha produït una millora qualitativa, atès que les 
que ara hi participen ho fan perquè estan en condicions de fer-ho i, per tant, de treballar directament 
en català. 

2.7.3. Resum de la documentació emesa pels jutjats inscrits al Pla pilot 
 

Taula 34. Llengua de les sentències 
 
Anys Català Castellà % català 
2001 11.889 2.445 83 
2002 26.106 5.452 83 
2003 35.005 6.699 84 
2004 42.597 8.280 84 
 

Taula 35. Llengua de les interlocutòries 
 

Anys Català Castellà % català 
2001 40.143 6.573 86 
2002 160.912 23.285 87 
2003 212.432 23.723 90 
2004 263.208 39.506 87 
 

Taula 36. Total de sentències dictades a Catalunya. Anys 2000-2004 
(Informació obtinguda a partir de les memòries  anuals del Consell General del Poder Judicial) 

 
2000 Castellà Català % en català 
Barcelona 158.878 1.655 1,03% 
Girona 19.279 367 1,87% 
Lleida 7.558 291 3,71% 
Tarragona 18.000 283 1,55% 
Total 203.715 2.596 1,26% 

 
2001 Castellà Català % en català 
Barcelona 139.593 7.465 5,08% 
Girona 16.812 1.975 10,51% 
Lleida 6.684 1.849 21,67% 
Tarragona 17.311 600 3,47% 
Total 180.400 11.889 6,59% 

 
2002 Castellà Català % en català 
Barcelona 133.561 15.808 10,58% 
Girona 14.562 4.994 25,54% 
Lleida 5.159 3.365 39,47% 
Tarragona 16.348 1.939 10,60% 
Total 169.630 26.106 13,34% 

 



IV. LA JUSTÍCIA I EL MÓN DEL DRET  

 
 

83

2003 Castellà Català % en català 
Barcelona 137.410 19.647 12,5% 
Girona 10.018 9.160 47,76% 
Lleida 4.957 4.388 46,4% 
Tarragona 17.395 1.810 9,4% 
Total 169.780 35.005 17,09% 

 
2004 Castellà Català % en català 
Barcelona 130.393 26.308 17% 
Girona 11.099 8.799 44% 
Lleida 4.796 4.796 50% 
Tarragona 17.608 2.694 14% 
Total 163.896 42.597 21% 
 

Grafic 14. Idioma de les sentències 
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3. Les notaries i la documentació notarial  

L’any 2004 s’han produït algunes novetats pel que fa al sistema d’obtenció i de presentació de les 
dades sobre l’ús del català en els documents notarials en relació amb els anys anteriors que poden 
haver tingut alguna repercussió en el resultat estadístic final. 
 
Des 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 de Notaris de Catalunya va posar en funcionament un sistema 
obligatori de comunicació del nombre de documents redactats en català que les notaries trametien al 
Col·legi, juntament amb els índexs cronològics que exigeix la legislació notarial. 
 
Al gener de 2004 es va començar a aplicar al conjunt de l’Estat espanyol l’Índex únic informatitzat, en 
aplicació del RD 1643/2000, de 22 de setembre, que comporta que totes les notaries d’Espanya 
trametin els seus índexs per via telemàtica al Consell General del Notariat, el qual, tractats de manera 
adequada, els reenvia als col·legis, a les hisendes de les comunitats autònomes, a les hisendes locals 
i a la Direcció General del Cadastre, sempre d’acord amb la normativa aplicable a cada cas. 
 
En la introducció de l’Índex únic informatitzat el Consell General del Notariat va tenir en compte el 
mandat del Decret de la Generalitat  204/1998, de manera que en la confecció de l’Índex, i per a cada 
document, els notaris i notàries indiquen en quina llengua està redactat: castellà, català/valencià, 
gallec, basc, o altres llengües, cosa que en el futur podrà facilitar el subministrament de dades a 
d’altres comunitats autònomes quan la seva legislació ho faci necessari. Amb tot, la implementació 
del sistema ha comportat que en l’apartat de documents intervinguts (és a dir, les pòlisses que 
antigament intervenien els corredors i corredores de comerç) s’hagin produït alguns errors 
significatius que no permeten d’oferir, per a l’any 2004, dades completes per a tot Catalunya, per la 
qual cosa el Col·legi de Notaris de Catalunya ha preferit no donar-les.   
 
Així doncs, l’any 2004 s’han redactat en català 130.268 instruments notarials protocol·litzats, amb un 
estancament de les xifres absolutes i una reducció de quatre dècimes en relació amb l’any 2003, que 
resulta generalitzat a les demarcacions provincials, llevat de la de Lleida, que creix dues dècimes. 
 
La taula següent mostra l’evolució de la documentació notarial en català incorporada als protocols en 
els darrers anys, prenent com a base l’estadística comunicada pel Col·legi a la Generalitat cada any.  
 

Taula 37. Documents notarials en català (nombre i percentatge). 1998-2004 
 
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 6,5 107.534 9,2 

2003 84.068 8,9 31.087 25,2 7.845 12,4 7.705 5,9 130.705 10,3 

2004 82.226 8,4 31.681 24,4 8.629 12,6 7.732 5,4 130.268 9,9 

 
A més de l’estancament relatiu, en nombre i en percentatge, de documents que es redacten en 
català, les dades palesen la persistència de diferències molt acusades entre territoris i entre 
comarques que ja s’havien manifestat en els anys anteriors.  
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De l’estadística de l’any 2004 sembla desprendre’s que a les comarques tradicionalment 
capdavanteres en l’ús del català als documents notarials hi ha hagut una petita disminució en termes 
percentuals. La taula següent reflecteix aquesta evolució. 
 

Taula 38. Evolució del català a les comarques capdavanteres 
en l’ús del català als documents notarials 

 

Comarca 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Osona 55,6 59,7 63,6 69,3 67,4 64,8 

La Garrotxa 51,1 55,7 55,8 62,8 61,2 53,0 

La Cerdanya i el Ripollès 63,2 71,1 65,0 62,6 67,9 65,4 

L’Alt Urgell i el Solsonès 40,9 42,0 45,4 50,4 49,0 50,5 

El Berguedà -- 40,3 43,5 54,2 51,2 51,2 

L’Urgell, el Pla d’Urgell i la Segarra   -- -- 32,3 48,5 49,1 45,7 

El Gironès  -- 28,3 30,9 43,8 47,2 35,2 

 
D’altra banda, continua havent-hi comarques per sota del 5%, entre les que destaquen les quatre de 
les Terres de l’Ebre, el Baix Camp i el Tarragonès al sud, els dos Pallars i la Vall d’Aran al nord-oest, i 
el Baix Llobregat i el Barcelonès (sense incloure-hi Barcelona ciutat).  
 
També queden per sota de la mitjana les ciutats de Lleida (que supera el 5% per primer cop des que 
es compta amb estadística) i Barcelona (que amb el 6,8% creix lleugerament), i les comarques del 
Vallès Occidental i el Baix Camp, que superen per primera vegada el 7%.   
 
Pel que fa a la tipologia de la documentació notarial redactada en català, cal dir que les escriptures 
públiques on més s’empra el català són els testaments, amb un total de 21.397 documents (18%); 
seguidament, hi trobem les cancel·lacions d’hipoteca i els  préstecs hipotecaris. 

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 assentaments en 
els registres de la propietat i mercantils resulten d’una mostra de diferents registres de tot Catalunya 
que confecciona el Col·legi de Registradors i s’aporten exclusivament en percentatge. Els vint-i-un 
registres que serveixen de base a la mostra aporten les dades següents. 
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Taula 39. Documents en català als registres de la propietat, en percentatge. 1999-2004 (*) 
 

% de documentació en català 
Registre 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Barcelona 2 12,8 9,2 8,4 8,36 8,1 8,3 

Barcelona 10 11,6 14,6 18,8 12,50 8,8 10,58 

Barcelona 17 7 8,3 14,6 11,14 13,2 13,82 

Mataró 2 9,5 11,1 9,6 10,70 10,1 10,37 

Terrassa 3 7,2 8,4 9,3 10,39 9,4 8,64 

Berga  64,2 70,5 74,1 60,79 69,1 58,44 

Vilanova  -- 6,4 6,7 10,14 14,7 15,71 

Igualada 1 i 2 -- 6,4 6,7 10,14 14,7 15,71 

Girona 2 14,4 10 13,7 15,42 16,1 18,75 

Roses 1  5,3 5,2 6,1 9,14 14,2 11,69 

Lleida 1 3,9 3,2 3,6 4,57 6,7 6,15 

Tremp 7,5 8,3 8,9 8,33 7,4 11,83 

Tarragona 1 3,8 2,4 4 3,15 3,9 5,48 

Reus 9,8 9,5 6,4 5,52 6,2 7,24 

Valls 5,6 4,6 4,9 5,10 8,5 13,86 

Manresa 1 i 2 -- 18,1 19,2 20,82 20 21,10 

Mercantil BCN -- 3,6 3,9 4,02 5,6 4,86 

 
(*) Mitjana anual feta a partir de la mitjana aritmètica dels percentatges mensuals confeccionats pel Col·legi de Registradors. 
 
Pel que fa al Registre Civil, continua treballant molt majoritàriament en castellà, en aplicació estricta 
de la legislació registral estatal. Significativament, enguany el Jutjat de Santa Coloma de Farners, en 
funcions d’inspecció, ha estès una acta al jutge de pau d’Anglès pel fet de redactar els assentaments 
en català, alhora que se’l commina a emprar el castellà en els llibres d’aquest Registre. Tanmateix, el 
2004 també hi ha hagut un punt d’inflexió en aquest àmbit, ja que s’ha iniciat la tramitació 
parlamentària de la Proposició de llei per la qual es modifica la Llei de 8 de juny de 1957, del Registre 
Civil. En data 12 de novembre, concretament,  es publicava en el Butlletí Oficial de les Corts Generals 
el text, que es remetia, per tramitar-lo, a la Comissió de Justícia del Congrés de Diputats. D’acord 
amb el text presentat, els assentaments del Registre Civil es podran redactar en català o en castellà. 
Així mateix, cal assenyalar la signatura d’un Protocol general d’actuació per informatitzar els registres 
civils, amb data 22 d’octubre, entre el Ministeri de Justícia i el Departament de Justícia de la 
Generalitat de Catalunya. En aquest document ja s’anuncien les reformes legislatives necessàries per 
assegurar una cooficialitat plena en el Registre Civil i l’adopció de mesures transitòries en aquest 
sentit.  

4.2. Els registres de la Generalitat 
L’any 2004 s’ha mantingut el predomini dels documents presentats en llengua catalana en el Registre 
General de Cooperatives. L’existència de models d’estatuts en català difosos per la intranet, d’una 
banda, i lliurats a les persones interessades, facilita sens dubte la presentació de la documentació en 
català.  
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La distribució de constitució de cooperatives durant l’any 2004 per unitats territorials, així com la 
distinció entre la documentació en català i castellà es recull a la taula següent. 
 

Taula 40. Registre General de Cooperatives 2004 
 
 Total Català Percentatge Castellà Percentatge

Barcelona 230 170 74% 60 26% 

Girona 7 7 100% 0 0% 

Lleida 13 13 100% 0 0% 

Tarragona 18 18 100% 0 0% 

Terres de l’Ebre 34 18 53% 16 47% 

Totals 302 226 75% 76 25% 

 
Les societats laborals que han presentat els estatuts i altra documentació notarial per constituir-se 
durant l’any 2004 han estat 1.277, de les quals 1.004 (78%) han presentat els estatuts en castellà i  
273 (22%) els han presentat en català. 

5. Els professionals i les professionals del dret 

S’ha de posar èmfasi en la importància que advocats i advocades, i procuradors i procuradores, 
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 la 
Presidència (Secretaria 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 advocades, i dels procuradors i 
procuradores, 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 2004, que indiquen que 
s’han presentat 2.602 demandes civils en català (sobre un total de 7.001), que representen un 37,2% 
del total. Tot i que en xifres absolutes ha augmentat el nombre de demandes presentades en català, 
s’observa un cert retrocés en el percentatge d’implantació del català en els processos civils: en el 
2003 es van presentar 2.075 demandes en català (sobre un total de 4.534), que representaven un 
45,7%. Pel que fa a l’àmbit processal social, el percentatge de demandes redactades en català ha 
augmentat sensiblement, perquè és del 40% (i l’any 2003, del 33,2%). Aquesta xifra disminueix però 
molt lleugerament en les demandes contencioses, en què arriba al 37,5% (l’any 2003 era d’un 38,1% 
del total). 
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D’altra banda, 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 la Secretaria de Política Lingüística, 
la Delegació Territorial del Departament de Justícia, l’Audiència Provincial de Girona, el Consorci per 
a la Normalització Lingüística, el deganat autonòmic dels registradors i registradores de la propietat i 
mercantils, els col·legis d’advocats i advocades, procuradors i procuradores, i notaris i notàries, 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, i també publiquen 
periòdicament el full informatiu Addenda, del qual ja han sortit 11 números. 
 
Pel que fa a les actuacions amb el sector professional dels advocats i advocades, 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 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 i advocades, al qual 
estan inscrits més de 6.000 professionals. 
 
Al llarg del 2004, la Comissió de Llengua Catalana ha dut a terme diferents accions, per a les quals 
ha rebut una subvenció del Departament de la Presidència. Entre aquestes activitats cal destacar la 
publicació i distribució entre totes les persones col·legiades i totes les facultats de dret dels Països 
Catalans d’un CD-ROM amb informació sobre el marc legal i els drets lingüístics que emparen les 
ciutadanes i ciutadans. Aquesta acció té l’objectiu que les advocades i advocats coneguin quin és el 
procediment adequat que cal seguir quan es produeix discriminació lingüística. El producte, a més, 
conté formularis tipus per canalitzar les queixes i la jurisprudència actualitzada que existeix sobre 
aquest tema, i també inclou formularis jurídics on s’ha introduït com a novetat un altressí en el qual se 
sol·licita que tot el procediment judicial es tramiti en llengua catalana. Pel que fa a la difusió de 
legislació 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; a més, s’han incorporat 
en el CD-ROM esmentat anteriorment totes les lleis publicades en la col·lecció “Textos Legislatius” 
editada pel Parlament de Catalunya. 
 
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 totes les persones col·legiades inscrites en el Programa 
per a la normalització lingüística, i que des del 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 diferents jutjats de Catalunya i se 
n’ha fet el seguiment i l’atenció de consultes. Per tal d’estendre encara més aquest servei, al llarg del 
2004 s’ha dut a terme una formació específica per a persones dels diferents col·legis d’advocats, les 
quals actuaran, així mateix, de formadores i assessores del personal i dels col·legiats i col·legiades de 
la seva seu.  
 
Una altra actuació duta a terme el 2004 per la Comissió de Llengua del Consell ha estat la redacció 
d’un informe de les queixes que s’han rebut en aquest Servei (per exemple, advocats i advocades 
que han tingut dificultats per utilitzar el català en els procediments judicials) i de les greus mancances 
lingüístiques que hi ha a l’àmbit judicial (per exemple, la inexistència de normativa legal i oficial  en 
llengua catalana o la manca de personal amb els coneixements lingüístics suficients per tramitar els 
procediments judicials en català). Aquest informe, que també proposa mesures per garantir l’ús del 
català en l’àmbit judicial, s’ha lliurat a tots els grups parlamentaris de Catalunya, a la Delegació del 
Govern de l’Estat i al Departament de Justícia de la Generalitat. 
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A banda de totes aquestes accions, el Servei Lingüístic del Consell ha mantingut permanentment 
actualitzada la seva seu virtual, el web de la Comissió de Llengua Catalana del Consell, per mitjà de 
la qual es difon informació sobre recursos lingüístics, bibliografia, actuacions del Servei i s’edita 
quinzenalment el butlletí Notícies Electròniques de la Comissió de Llengua Catalana del Consell de 
Col·legis d’Advocats de Catalunya. Aquest butlletí, amb format de revista digital, s’envia també, per 
correu electrònic, a totes les adreces de la llista de distribució d’informació del Consell, i alguns 
col·legis, com ara Reus i Tarragona, el reenvien a tots els seus col·legiats i col·legiades. Des d’aquest 
Servei també es coordinen trameses informatives adreçades als advocats i advocades, per tal 
d’estimular l’ús del català en la pràctica professional, en les quals, a més, se’ls informa de les 
novetats pel que fa a recursos lingüístics, bibliografia i activitats del Servei. 
 
D’altra banda, el Departament de la Presidència ha continuat un any més treballant en el Programa 
de normalització lingüística de l’Il·lustre Col·legi de Procuradors dels Tribunals de Barcelona, orientat 
a l’extensió de l’ús del català als despatxos de procuradors i procuradores. Durant el 2004, s’ha 
continuat potenciant l’espai de serveis lingüístics que el Col·legi ofereix des del seu web 
(<http://www.icpb.es>) i, amb la col·laboració de la Secretaria de Política Lingüística, s’ha actualitzat 
la informació i s’han ampliat els continguts amb nous recursos lingüístics amb la finalitat de facilitar el 
treball en català d’aquest col·lectiu professional. Cal destacar que la secció de serveis lingüístics, 
instal·lada a l’àrea pública del web del Col·legi, i per tant accessible a tota la població,  és una de les 
que registra més accessos de tot el web. També, al llarg del 2004, s’han dut a terme dues 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 o procuradora dels tribunals que 
s’imparteixen als nous col·legiats i col·legiades. 
 
Durant el 2004, s’ha col·laborat també amb el Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya 
per al manteniment d’un servei lingüístic dedicat a tasques d’assessorament, coordinació de la 
formació i foment de l’ús del català en l’àmbit dels gestors administratius i les gestores 
administratives. 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 i la inclusió, dins de cada número, de l’article Comentari lingüístic, que inclou aclariments 
sobre qüestions relacionades amb la llengua. 
 
Pel que fa a l’edició de material, des del Servei, amb la col·laboració de la Secretaria de Política 
Lingüística i el TERMCAT, s’ha elaborat, editat i difós entre les persones col·legiades el tríptic 
Declaració de la renda. Terminologia bàsica, i s’ha continuat difonent el disquet Recursos lingüístics 
en línia, elaborat per la Secretaria de Política Lingüística, que recull eines adreçades als gestors i 
gestores per treballar en català. D’altra banda, s’han gestionat els cursos de català que s’han 
organitzat a la seu col·legial i, a més, el Servei Lingüístic, mitjançant el correu electrònic o les 
trameses per correu ordinari, ha mantingut permanentment informades les persones col·legiades 
sobre les novetats referents a marc legal, productes informàtics, traductors, terminologia i materials 
lingüístics d’utilitat per a aquest sector professional. 
 
Paral·lelament, s’han organitzat sessions informatives, adreçades als nous gestors administratius i 
gestores administratives, sobre el marc legal que regula els usos lingüístics i sobre les eines i els 
recursos lingüístics per treballar en català, i s’ha dissenyat la pàgina web de la llengua catalana del 
Col·legi, en què s’ofereixen recursos per treballar en català específicament concebuts per als 
professionals d’aquest àmbit. 

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. 
 
L’any 2004 s’han editat 254 números del DOGC, amb una ocupació total de 27.312 pàgines i l’edició 
de 28.854 textos. L’evolució des de l’any 1996 es reprodueix en la taula següent. 
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Taula 41. Dades de l’edició del DOGC. 1996-2004 

 

DOGC 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Números 152 248 248 254 248 252 248 250 254

Pàgines 13.916 15.610 16.552 16.752 17.052 20.180 23.280 26.039 27.312

Textos 18.906 20.807 22.855 22.845 23.486 27.139 29.291 28.616 28.854

 
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 l’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 i 
ciutadanes 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 i ciutadanes de triar la llengua oficial 
en la qual es tramitarà el procediment davant els 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, 
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, 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 l’abril 
de 1998, a l’empara del Reial decret 489/1998, de 14 d’abril. L’EADOP i el BOE comparteixen el cost 
de la traducció, i les despeses d’edició i de distribució les assumeix íntegrament el BOE. 
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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. L’acord preveia que els departaments de Justícia i de Cultura es fessin 
càrrec del cost de la traducció, que hauria d’elaborar l’EADOP, i el BOE, del cost de la preparació dels 
textos i de l’edició. Això ha de permetre 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 42. Dades de l’edició del BOE en català. 1998-2004 
 
BOE 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Números   10       17   12      17      22      16       25 

Pàgines 428 1.462 880 2.824 3.200 5.084 3.792 

Textos   73     186 111    294     421     590     411 

 
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 s’han distribuït al llarg 
del 2004.  



V. L’ONOMÀSTICA 

1. El Nomenclàtor oficial  

El 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, prenent com a base els 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 per a l’elaboració del Nomenclàtor els va dur a terme una comissió creada el 12 de juny 
de 1998, presidida pel director general de Política Lingüística, en què participaren 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. 
 
Fruit del treball de la Comissió de Toponímia durant aquests cinc anys (1998-2003), 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, permet que la cartografia, 
les obres de referència, la retolació, els llibres de text, etc., incorporin la toponímia correcta en català. 

2. La Comissió de Toponímia de Catalunya  

La Comissió de Toponímia fou creada formalment mitjançant el dit Decret 59/2001 com a òrgan 
d’assessorament, consulta i proposta en matèria de fixació oficial dels topònims de Catalunya i amb 
un encàrrec principal: elaborar el nomenclàtor de toponímia de Catalunya. El 2 d’abril de 2001 es va 
constituir formalment.  
 
D’acord amb el decret esmentat, correspon presidir-la al secretari o secretària 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. 
 
El Nomenclàtor oficial de toponímia major de Catalunya es va presentar el 29 d’octubre de 2003 i 
durant l’any 2004 se n’ha presentat i difós la versió en DVD. L’objectiu és que aquest DVD es vagi 
actualitzant de forma regular. 
 
També s’ha creat el web de la Comissió de Toponímia (<www.gencat.net/toponimia>), que inclou tota 
la informació sobre aquesta comissió i sobre els nous projectes previstos en l’àmbit de la toponímia. 
Des d’aquest web es pot accedir, en format PDF, al  Nomenclàtor. 
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Durant l’any 2004 s’han fet esforços importants  per a la difusió del Nomenclàtor, com ara la 
publicació de ressenyes de l’obra en diversos mitjans, especialment en revistes especialitzades, i 
diferents presentacions públiques. Així mateix, s’ha imprès un tríptic que s’ha encartat en les revistes 
especialitzades per difondre’l. 

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 que durant l’any 2004 des de la Secretaria de Política 
Lingüística s’han expedit vuitanta-set certificats d’equivalències entre formes diverses (castellanes, 
abreujades, etc.) de noms de carrers de poblacions catalanes. Aquests certificats han servit per 
acreditar que la denominació antiga que consta en documentació oficial es correspon amb la 
denominació actual. La Secretaria va començar a rebre sol·licituds d’aquest tipus de certificat, 
relacionades amb processos d’adopció, el 2003 (vint-i-un certificats). Respecte de l’any passat hi ha 
hagut un augment del 314,2%. 
 
El Departament de Política Territorial i Obres Públiques ha iniciat durant el 2004 un pla de renovació 
de la senyalització viària per millorar la retolació d’orientació, a fi d’informar els conductors i 
conductores de manera més completa i entenedora i guanyar en seguretat viària i qualitat de la 
conducció. Aquest pla preveu millorar la senyalització d’unes 1.960 cruïlles amb la instal·lació d’uns 
19.600 nous rètols. Durant la primera fase d’execució, s’ha actuat en un total de 537 cruïlles i s’han 
instal·lat 4.440 rètols de senyalització. La segona fase afectarà les comarques de l’àmbit metropolità. 
Aquest pla també inclou una millora de la qualitat lingüística dels textos de la senyalització viària. 

4. La correcció lingüística de noms i cognoms  

La formalització en el 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 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 el 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 prescripcions 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.  
 
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, estableix 
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”. També estableix 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. 
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Durant l’any 2004 s’han expedit 509 certificats acreditatius de la correcció lingüística dels noms i els 
cognoms: 189 de noms (un 39% més que l’any anterior) i 320 de cognoms (un 21% menys que l’any 
anterior), perquè les persones interessades puguin demanar al Registre Civil que els modifiqui les 
formes incorrectes amb què consten inscrites. Pel que fa als certificats de noms, el 49,7% 
corresponen a tràmits d’adopció en què cal verificar que formes diferents d’un mateix nom que 
apareixen en documents diferents, com ara la forma abreujada i la forma sencera, són equivalents. 
  
Per donar les màximes facilitats als ciutadans i ciutadanes que volen corregir els seus noms o 
cognoms, s’han diversificat les vies de comunicació amb la Secretaria de Política Lingüística: 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. 



VI. L’ENSENYAMENT 

1. L’ensenyament no universitari  

1.1. El model escolar de Catalunya: una escola integradora 
Ja fa més de vint-i-cinc anys de la incorporació del català al sistema educatiu com a matèria 
curricular. La Llei de normalització lingüística de 1983 va suposar un impuls fonamental per facilitar la 
implantació de l’ensenyament en català, que es va consolidar a partir de la Llei orgànica general del 
sistema educatiu, promulgada el 1990. 
 
Avui, els articles 20 i 21 de la Llei 1/1998, de política lingüística, consoliden el sistema de conjunció 
lingüística en el qual l’alumnat no pot ser separat en centres ni en grups diferents per raó de la seva 
llengua habitual. El català és la llengua vehicular i d’aprenentatge en l’educació no universitària, i 
l’ensenyament del català i del castellà té garantida una presència adequada en els plans d’estudi, de 
manera que tots els infants, sigui quina sigui la seva llengua habitual en iniciar l’ensenyament, han de 
dominar les dues llengües al final de l’educació obligatòria. D’acord amb aquestes previsions, els 
centres docents de Catalunya empren normalment el català com a llengua de l’ensenyament.  
 
D’altra banda, segons disposa l’article 24 de la Llei de política lingüística de 1998, 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’Educació, en els concursos de trasllat del professorat es demana 
l’acreditació de català amb el certificat de capacitació (mòdul II) o el de coneixements suficients de 
català (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, 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 des de principis de la 
dècada dels noranta: 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 
2004-2005 hi ha hagut 89.066 alumnes de nacionalitat estrangera, de P-3 en endavant, amb un 
percentatge sobre el total del 9%.1 El gruix d’aquest increment s’ha donat en els darrers cinc anys.  

                                                                  
1 Font: Servei d’Estadística i Documentació (Departament d’Educació). Les dades del curs 2004-2005 són provisionals.  
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Gràfic 15. Evolució de la matrícula de l’alumnat d’origen estranger. 1991-2004 

 
 

 
 
Al llarg d’aquests anys, la procedència de l’alumnat de nacionalitat estrangera ha sofert un cert canvi. 
Així com en el curs 1998-1999 el magrebí era el col·lectiu més nombrós, des del curs 2001-2002 han 
estat el centreamericà i el sud-americà els més nombrosos. L’evolució del nombre d’alumnes 
immigrants segons la seva procedència es pot apreciar en els gràfics adjunts. 
 

Gràfic 16. Procedència de l’alumnat de nacionalitat estrangera 
Curs 1998-1999 
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Gràfic 17. Procedència de l’alumnat de nacionalitat estrangera 

Curs 2004-2005 
 
 

 
 
L’abast del fenomen migratori s’ha fet notar a tot Catalunya, amb una incidència especial a les 
comarques metropolitanes i gironines, i, darrerament, a la vall del Segre i al delta de l’Ebre.  
 
En xifres globals, el percentatge de l’alumnat estranger encara és inferior al d’altres estats europeus, 
tot i que s’hi està acostant amb una gran rapidesa.  

1.2. El suport a l’alumnat nouvingut 
L’any 2004 el Departament d’Educació ha creat un òrgan dedicat específicament a aquesta qüestió, la 
Subdirecció General de Llengua i Cohesió Social, dependent de la Direcció General d’Ordenació i 
Innovació Educativa, que engloba el Servei d’Ensenyament del Català i el Servei d’Interculturalitat i 
Cohesió Social.  
 
D’acord amb el Decret que la va crear, les funcions d’aquesta Subdirecció són, entre altres: 
 
 Consolidar la llengua catalana com a llengua vehicular i de comunicació als centres educatius i com 
a eix vertebrador del projecte educatiu en un marc plurilingüe. 

 Impulsar i planificar programes i actuacions per al desenvolupament de l’educació intercultural, 
basada en el coneixement de la cultura pròpia i de les altres cultures, el respecte a la diferència i els 
valors cívics i democràtics, en un marc de bona convivència. 

 Promoure actuacions que permetin un treball d’entorn escolar i altres actuacions transversals, 
fomentant la col·laboració i la coordinació entre tots els agents implicats en l’educació. 

 Aportar criteris per a la formació continuada del professorat, dels equips directius i dels de 
professionals de suport als centres pel que fa a la didàctica i l’ús de la llengua, l’educació 
intercultural i la cohesió social. 

 Realitzar estudis i investigacions sobre llengua, interculturalitat i cohesió social, en el marc dels 
procediments generals d’avaluació del Departament d’Educació. 
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L’any 2004 el Departament ha adoptat el Pla per a la llengua i la cohesió social, l’objectiu general del 
qual és potenciar i consolidar la cohesió social, l’educació intercultural i la llengua catalana en un 
marc plurilingüe, sota els principis de coordinació i cooperació entre les diferents institucions, de 
descentralització i de participació i coresponsabilització de la comunitat educativa. 
 
En el marc d’aquest Pla, s’ha creat la figura del coordinador/a territorial de Llengua, Interculturalitat i 
Cohesió Social, que treballa en estreta relació amb els centres educatius, d’una banda, i amb el 
Departament ―especialment els serveis territorials i la Inspecció d’Ensenyament―, de l’altra.  
 
Per entendre aquesta figura, cal repassar algunes de les mesures recollides en el Pla referides als 
centres. Una d’aquestes mesures és que els centres educatius elaborin un pla d’acollida i d’integració, 
en el qual fixin un protocol d’actuació respecte de l’alumnat de nova entrada en el centre, en què 
s’estableixin mesures específiques per atendre les necessitats comunicatives de l’alumnat, en el marc 
del respecte a la diversitat lingüística i del foment de la llengua catalana. L’adaptació a la nova realitat 
implica, també, adequar-hi els diferents documents del centre (projecte educatiu, projecte lingüístic, 
reglament de règim interior, pla d’acció tutorial, entre altres). El centre ha de designar un 
coordinador/a lingüístic, d’interculturalitat i cohesió social. S’hi podrà crear una aula d’acollida, la qual 
ha de disposar d’un tutor d’acollida. Aquesta aula té la funció de reforçar els coneixements de llengua 
catalana de l’alumnat nouvingut; aquest alumnat passa una part de la jornada escolar amb el seu 
grup (habitualment en les àrees en què els coneixements lingüístics són menys importants, com 
l’educació física o l’educació visual i plàstica), i la resta a l’aula d’acollida, i a mesura que els seus 
coneixements lingüístics ho permeten, es va integrant progressivament a la resta d’àrees.  
 
El Pla per a la llengua i la cohesió social preveu un augment significatiu del nombre d’aules d’acollida 
en els propers anys. Cal remarcar que l’aparició de les aules d’acollida no ha implicat la desaparició 
dels tallers d’adaptació escolar. 
 
Per al curs 2004-2005, la previsió de recursos humans ha estat la següent: 
 
Professionals de suport educatiu en llengua i cohesió social en centres sostinguts amb fons públics 158 
Tutors/ores d’acollida en centres públics d’educació infantil i primària 366 
Tutors/ores d’acollida en centres públics d’educació secundària 199 
Professors/ores en tallers d’adaptació escolar 142 

 
Pel que fa al nombre d’aules d’acollida i de tallers d’adaptació escolar, la previsió per al curs 2004-
2005 ha estat aquesta: 
 
Aules d’acollida d’educació primària 377 
Aules d’acollida d’educació secundària 217 
Tallers d’adaptació escolar  63 

 
Es calcula que la despesa conjunta d’aquestes mesures és d’uns trenta-sis milions d’euros anuals. 
 
En el capítol 2 d’aquest informe, dedicat a la immigració, s’hi poden trobar més dades relatives a 
aquest Pla per a la llengua i la cohesió social. 

1.3. L’avaluació de la llengua catalana al sistema educatiu 
Els estudis dels últims cursos han mostrat uns resultats sempre favorables i progressius referits 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.  
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1.3.1. Les proves d’avaluació de les competències bàsiques al segon curs d’educació secundària 
obligatòria 
El curs 2003-2004 s’han dut a terme, per quart curs consecutiu, les proves de competències 
bàsiques. Un total de 3.232 alumnes de segon curs d’educació secundària obligatòria de 125 centres 
diferents van ser triats per formar part d’una mostra. Les proves tenen quatre àmbits (matemàtic, 
lingüístic, social i científic, i artístic) referents a vuit àrees diferents (ciències socials, llengua catalana, 
llengua castellana, llengua estrangera, matemàtiques, ciències de la naturalesa, expressió oral i 
tecnologies de la informació i la comunicació).  
 
Pel que fa a la llengua catalana, els resultats han estat els següents: 
 

COMPETÈNCIES DE LLENGUA CATALANA  
Supera 

de manera 
consistent 

Supera 
de manera 
suficient 

Comprendre i interpretar la informació d’un text oral en relació amb la 
tipologia del text, la informació que conté i els coneixements propis.  65% 91% 

a) Discurs 62% 84% Expressar-se oralment adequant-se a la situació comunicativa i al 
receptor amb ordre, claredat i fluïdesa, tot aplicant correctament els 
coneixements lingüístics pel que fa a lèxic i estructures 
morfosintàctiques. 

b) Correcció 88% -- 

Comprendre i interpretar la informació d’un text escrit en relació amb la 
funció i la tipologia del text, la informació que conté i els coneixements 
propis. 

 89% -- 

a) Discurs 43% 71% Produir un text escrit adequat a la necessitat comunicativa i al receptor, 
amb ordre, claredat i detall suficient, tot aplicant correctament els 
coneixements lingüístics pel que fa a lèxic, ortografia i estructures 
morfosintàctiques. b) Correcció 63% -- 

 
 

COMPETÈNCIES COMPARTIDES DE LLENGUA CATALANA I 
CASTELLANA  

Supera 
de manera 
consistent 

Supera 
de manera 
suficient 

a) Manuscrit 87% -- Produir un text, manuscrit o amb ordinador, tot seguint les pautes de 
presentació establertes. 

b) Ordinador 70% 76% 

Distingir els principals recursos lingüístics i literaris que contribueixen a 
proporcionar una varietat d’interpretació del món i l’individu.  69% 87% 

 
Els millors resultats han correspost a les poblacions grans (de més de cent mil habitants). 

2. L’ensenyament universitari  

2.1. L’accés a la universitat 
L’Oficina d’Organització de Proves d’Accés a la Universitat de Catalunya, adscrita al 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 l’alumnat que vol accedir a la 
universitat té un elevat grau de competència en llengua catalana i assumeix 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 explicat abans en l’ensenyament no universitari. 
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De les proves d’accés dutes a terme l’any 2004, és a dir, les corresponents al curs 2003-2004, 73.137 
exàmens s’han respost en llengua catalana, la qual cosa representa el 94,14% del total dels exàmens 
realitzats, 77.692. L’any 2003 (curs 2002-2003), de 78.196 exàmens fets, el 93,05% 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 89,96% de les proves han estat respostes en català, i la Vall d’Aran, amb 
el 84,72%. 

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). Aquesta Llei 
també estableix que el Govern i les universitats han d’adoptar les mesures necessàries per fomentar 
l’ús de la llengua catalana en tots els àmbits de les activitats docents, no docents i de recerca. Tot i 
això, la docència en català està estabilitzada al voltant del 60%, però amb tendència a la baixa, tal 
com ja s’indicava en l’Informe de l’any passat. Per tant, totes les actuacions que es duen a terme a 
l’Oficina de Política Lingüística del Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació 
(DURSI) tenen com a objectiu potenciar les polítiques universitàries que consolidin la presència del 
català com a llengua pròpia de les universitats catalanes. 

2.3. La coordinació i el suport als serveis lingüístics 
En aquesta línia, els serveis lingüístics universitaris són mitjans de gran importància per impulsar l’ús 
del català. L’article 22.3 de la Llei de política lingüística 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 de 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 tècniques i es 
coordinen entre si 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 la Presidència, mitjançant la Resolució PRE/2229/2004, publicada al DOGC núm. 
4197, de 16 d’agost, ha subvencionat catorze centres d’autoaprenentatge de quatre universitats 
catalanes, per un import de 88.588 euros, i ha donat suport didàctic a les persones responsables 
d’aquests centres. També ha col·laborat econòmicament amb 17.746 euros per al mateix concepte 
amb les fundacions universitàries Blanquerna (Universitat Ramon Llull) i Balmes (Universitat de Vic). 

2.4. Les actuacions de suport al català en l’àmbit universitari 

2.4.1. El suport a projectes de normalització lingüística 
L’any 2004, d’acord amb les bases establertes per la Resolució UNI/1858/2004, de 22 de juny, del 
conseller d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació, s’han convocat els ajuts a les universitats 
públiques i privades de Catalunya per a projectes i activitats de normalització lingüística, que han 
estat concedits per un import total de 300.500 euros per la Resolució de 16 de setembre NORMA 
2004. 

2.4.2. El suport al llibre de text universitari 
El Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació, amb la col·laboració del 
Departament d’Economia i Finances i la Secretaria de Política Lingüística del Departament de la 
Presidència, manté una línia d’ajut per a l’edició de manuals universitaris elaborats a Catalunya en 
llengua catalana. S’han convocat, per concurs públic, d’acord amb la Resolució UNI/1857/2004, de 28 
de juny, 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 2004 s’han 
subvencionat 77 llibres, d’acord amb la Resolució de 27 de setembre DILL 2004. 
Com en anys precedents, la Secretaria General del DURSI ha editat un catàleg de manuals 
universitaris en català per tal de contribuir a fer-ne la difusió. El 2004, el nombre de títols inventariats 
ha superat els 5.500. 
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Així mateix, s’ha donat suport a les exposicions de la mostra de llibres de llenguatge jurídic a la 
Universitat Autònoma de Barcelona i a la Universitat Jaume I de Castelló de la Plana. 

2.5. La creació i l’edició de materials 

2.5.1. Programa Interc@t 
És 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 2004 s’ha continuat 
el seguiment, millora i tutorització d’aquest programa, en el marc del conveni signat el 2003 entre el 
DURSI i la Universitat de Girona. Durant els últims dos anys aquest programa ha rebut més 
d’1.600.000 visites. 

2.5.2. Guies de conversa 
Pel que fa a les guies de conversa, aquest any 2004 s’ha fet l’edició de les guies català-francès, 
català-portuguès-brasiler i català-italià, que s’han difós també per mitjà d’Internet, i de la guia català-
àrab. També s’ha treballat en la preparació de les guies català-xinès i català-japonès. D’altra banda, 
s’han fet reedicions de les guies català-anglès (5.000 exemplars) i català-castellà (6.000 exemplars).  

2.5.3. Bcn.jove 
S’ha portat a terme la reedició i difusió de la guia Bcn.jove en castellà (6.700 exemplars) i en anglès 
(6.500 exemplars), adreçada als universitaris que participen en programes d’intercanvi a les nostres 
universitats. 

2.5.4. Ajuda’m 
S’ha reeditat i s’ha difós l’opuscle Ajuda’m, en castellà (8.000 exemplars) i en anglès (6.000 
exemplars), adreçat als universitaris que participen en programes d’intercanvi a les nostres 
universitats.  

2.5.5. My Barcelona 
S’ha finançat la representació de l’obra My Barcelona, espectacle teatral de petit format per a 
estudiants estrangers. 

2.5.6. Projecte Argumenta 
D’acord amb el conveni del DURSI i les universitats públiques catalanes, s’ha continuat treballant en 
el projecte Argumenta, producte multimèdia per a una comunicació universitària més eficaç. 

2.6. Altres actuacions en l’àmbit universitari 
2.6.1. Estudi de les polítiques lingüístiques universitàries en diferents universitats europees  
Estudi portat a terme amb l’objectiu de conèixer com rebien l’alumnat procedent de programes 
d’intercanvi, des del punt de vista lingüístic, en països que tenen més d’una llengua de docència. 

2.6.2. Finançament del postgrau de Formació de professors de català per a adults 
S’han abonat les matrícules del personal dels serveis lingüístics universitaris que volien aprofundir en 
el plantejament de la didàctica en l’ensenyament-aprenentatge de llengües. 

2.7. Els actes de difusió del català 
Les universitats multilingües europees. Un repte, múltiples universitats 
Jornada celebrada el dia 11 de febrer de 2004 a l’Auditori del Palau de la Generalitat amb l’objectiu de 
ser un espai per a la reflexió i la posada en comú de les estratègies necessàries per a la creació d’un 
espai europeu d’ensenyament superior. 
 
III Primavera Amaziga 
Jornada celebrada el 29 i 30 d’abril a la seu del Departament de Benestar i Família, dedicada a la 
promoció de la llengua i la cultura amazigues. 
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Acte per al voluntariat lingüístic 
Jornada per al voluntariat lingüístic organitzada pel DURSI, que ha tingut lloc a la Secretaria General 
de Joventut, el maig de 2004, amb l’objectiu d’agrair la tasca d’acollida lingüística que, de manera 
voluntària, du a terme el col·lectiu d’estudiants de les universitats catalanes. La tasca d’aquestes 
persones es concreta en el suport a l’alumnat no catalanoparlant que fa estades a les nostres 
universitats amb la finalitat de facilitar-los la integració i fer-los conèixer l’entorn cultural i lingüístic de 
Catalunya. 
 
Festa d’acollida per a estudiants d’intercanvi 
Organitzada per la Plataforma per la Llengua i subvencionada pel DURSI, s’ha celebrat a l’octubre del 
2004 a la Universitat Pompeu Fabra. 
 
IX Simposi Iberoamericà de Terminologia  
Celebrat a la Universitat Pompeu Fabra al novembre, amb una subvenció parcial del DURSI.  

2.8. El Consell Interuniversitari de Catalunya 
L’any 2004 s’ha aprovat una nova regulació de les comissions de caràcter permanent del Consell 
Interuniversitari de Catalunya, mitjançant la Resolució UNI/1999/2004, de 14 de juliol. Aquesta 
Resolució especifica la composició i les funcions de la Comissió de Política Lingüística, i li encomana 
les competències específiques següents: 
 
 Proposar les línies a seguir per les universitats en matèria lingüística i vetllar per la coordinació dels 
diversos models de gestió del multilingüisme. 

 Proposar mesures per a l’estímul del coneixement i l’ús del català en tots els àmbits de l’activitat 
universitària i de foment de l’aprenentatge entre tots els membres de la comunitat universitària. 

 Proposar mesures que garanteixin que en els processos de selecció, d’accés i d’avaluació es 
concreti el coneixement suficient per part del professorat de les dues llengües oficials, d’acord amb 
les exigències de les seves tasques acadèmiques, i procurant 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. 

 Proposar mesures per promoure el coneixement de terceres llengües entre la comunitat 
universitària. 

 Aprovar i supervisar el procés d’organització de la Prova Universitària de Competència en terceres 
llengües. 

 Establir les línies d’actuació de l’Escola Virtual d’Idiomes per a Universitaris i supervisar-ne el 
funcionament i resultats. 

 
Al llarg de l’any 2004 la Comissió de Política Lingüística s’ha reunit un cop, concretament el dia 16 de 
setembre. En aquesta reunió s’ha impulsat el desplegament de l’article 6.4. de la Llei d’universitats de 
Catalunya sol·licitant als serveis jurídics del Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la 
Informació l’elaboració d’una proposta de text articulat, d’acord amb l’Informe sobre la garantia del 
coneixement suficient de llengua catalana pel professorat universitari en els processos de selecció, 
accés i avaluació, aprovat per la Comissió. Durant aquesta reunió també s’ha començat a treballar en 
la reorientació del Programa de formació en terceres llengües. 

2.9. El suport a la recerca universitària en l’àmbit de la llengua 
Durant l’any 2004, el DURSI ha finançat diverses actuacions emmarcades dintre del III Pla de recerca 
de Catalunya, relacionades amb la llengua catalana i realitzades des de les universitats, centres 
públics i altres institucions de recerca, per un import global de 731.067,89 euros. Entre aquestes 
actuacions cal destacar el suport a l’activitat de recerca de cinc professors investigadors 
guardonats en les diferents convocatòries de la Distinció de la Generalitat de Catalunya per a la 
Promoció de la Recerca Universitària pel seu treball a l’àrea de filologia catalana, el finançament de 
tretze tesis doctorals relacionades amb la llengua catalana i el suport a set grups de recerca dintre de 
la convocatòria d’ajuts per donar suport als grups de recerca consolidats de Catalunya. 
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Així mateix, s’ha donat suport a la consolidació de tres xarxes temàtiques constituïdes per grups de 
recerca de diferents institucions i a l’organització i la realització de tres congressos relacionats amb el 
català. 
A més, també s’ha donat suport a l’elaboració del Diccionari del català contemporani, que està duent 
a terme l’Institut d’Estudis Catalans. 

3. La formació de les persones adultes 

Pel Decret 282/2004, d’11 de maig, de reestructuració parcial dels departaments d’Educació i de 
Benestar i Família, el Departament d’Educació ha assumit les competències en formació de persones 
adultes, que s’han adscrit a la Direcció General de Formació Professional i Educació Permanent.  
 
En aquesta nova etapa de la formació de persones adultes s’han prioritzat les actuacions per a 
l’aprenentatge de la llengua catalana com a vehicle d’integració a la societat catalana. 
 
En el marc dels plans educatius d’entorn, s’han establert els següents objectius específics per a la 
formació de persones adultes: 
 
 Garantir l’alfabetització en llengua catalana per a les persones adultes immigrades. 
 Promoure els ensenyaments inicials de llengua oral i llengua escrita adreçats a persones 
nouvingudes. 

 Promoure en els centres i aules de formació de persones adultes actuacions d’orientació formativa 
en el procés d’ensenyament-aprenentatge al llarg de tota la vida. 

 
En el quadre següent es recullen, de forma global, les dades extretes per territoris sobre l’ús del 
català2 als centres i aules de formació de persones adultes. Com es pot comprovar, des del curs 
2004-2005 la Inspecció d’Educació introdueix un canvi de criteri ja que ofereix dades basades en la 
utilització del català com a llengua oral i/o escrita en les àrees no específicament lingüístiques. 
 

Taula. 43. Ús del català als centres i aules de formació 
 

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 
2004* 55,2 25,4 19,2 
 
* Dades obtingudes i comprovades per la Inspecció d’Educació. La dada és refereix des del curs 2004-2005 a l’ús de la llengua 
en les àrees no específicament lingüístiques. 
 
Al llarg de l’any 2004 s’ha elaborat el material didàctic específic de formació d’adults per a 
l’aprenentatge de la llengua catalana corresponent al Curs de llengua escrita, que complementa el 
material del Curs de llengua oral, de qual ja es disposava.  
 
Aquests materials s’han distribuït a tots els centres i aules de formació de persones adultes, a altres 
centres del Departament d’Educació, a centres municipals i a centres privats o entitats sense ànim de 
lucre que els han sol·licitat. 

                                                                  
2 Llengua de comunicació al centre/aula, llengua de docència i llengua dels materials didàctics. 
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Al mateix temps, al llarg del 2004 s’han intensificat les actuacions adreçades al professorat per a 
l’ensenyament de la llengua, d’acord amb els eixos següents: 
 
 Assessoraments per a l’elaboració de projectes lingüístics de centre. 
 Formació específica per al professorat de llengua. 
 Formació sobre llengua i cohesió social. 

4. La formació ocupacional 

En el marc dels programes de formació que promou el Servei d’Ocupació de Catalunya del 
Departament de Treball i Indústria, 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. Així ho reflecteixen les ordres que 
aproven les bases reguladores que regeixen les subvencions. La incorporació del català com a 
llengua vehicular contribueix al foment del coneixement i l’ús de la llengua i a la difusió del llenguatge 
específic i la terminologia de cada activitat. 
 
Totes les accions formatives impartides per la Xarxa de Centres d’Innovació i Formació Ocupacional 
(Xarxa CIFO) durant l’any 2004 en el marc del Pla de formació i inserció professionals (Pla FIP), que 
estan adreçades a persones en situació de demandants d’ocupació no ocupades inscrites en les 
oficines de treball, han incorporat hores de formació en llengua catalana. Aquestes accions han estat 
un total de 350 i han arribat a aproximadament 4.500 alumnes. 
 
El cent per cent dels cursos organitzats pels CIFO han incorporat hores de formació en llengua 
catalana, incidint fonamentalment i de manera transversal en els aspectes de la llengua que tenen 
relació amb els objectius ocupacionals que són propis de la formació professional ocupacional, com 
ara el coneixement i l’ús de la terminologia relacionada amb l’ocupació objecte del curs o les habilitats 
comunicatives en l’entorn laboral per a la recerca de feina i el manteniment del lloc de treball. 
 
La Xarxa CIFO ha impartit durant l’any 2004 un total de 123.457 hores de formació. D’aquestes hores, 
68.092 corresponen a hores impartides en llengua catalana. Aproximadament la mitjana d’hores en 
català per curs és de 194,5. 
 
Una altra actuació per al foment de l’ús de la llengua catalana que s’ha dut a terme en els CIFO 
durant l’any 2004 ha estat l’elaboració de fitxes de vocabulari professional en llengua catalana de les 
ocupacions específiques de cada CIFO, perquè les poguessin utilitzar l’alumnat i les persones 
expertes docents dels centres. Així mateix, s’ha sensibilitzat i motivat l’alumnat cap a l’aprenentatge i 
l’ús de la llengua catalana, amb l’argument que respon a una necessitat ocupacional, és a dir, permet 
i facilita la recerca d’ocupació. D’altra banda, els recursos disponibles als centres, com ara l’aula 
d’autoaprenentatge de català, permeten a tota la comunitat CIFO (personal, persones expertes i 
alumnat) millorar el coneixement de la llengua. 
 
També s’ha continuat treballant en la difusió del lèxic i la terminologia propis de l’àmbit de la formació 
ocupacional, cosa que s’ha concretat en la impressió dels números 27 a 32 dels glossaris 
ocupacionals: 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. S’han editat 2.000 exemplars de cada número, que han estat distribuïts pel 
Servei d’Ocupació de Catalunya. 
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S’ha editat el Diccionari de les ocupacions, amb un tiratge de 3.000 exemplars. Aquest diccionari, 
juntament amb el diccionari Terminologia de recursos humans, dues obres fruit de la col·laboració del 
Departament de Treball i Indústria i el TERMCAT, han estat presentats el dia 1 d’octubre de 2004, 
dins La setmana de la feina 2004, en un acte amb representants del TERMCAT, la Secretaria de 
Política Lingüística i el Servei d’Ocupació de Catalunya. La seva distribució ha anat a càrrec del 
Servei d’Ocupació de Catalunya.  

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 la població adulta 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 
(CPNL), format per la Generalitat, vuitanta ajuntaments, trenta-set consells comarcals de Catalunya i 
la Diputació de Girona. Els òrgans centrals de gestió del CPNL 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 secretari de Política Lingüística, hi ha sis representants de la 
Generalitat i cinc dels ens locals. 
 
El CPNL està organitzat territorialment en vint-i-dos centres de normalització lingüística (CNL), 
distribuïts d’acord amb les necessitats sociolingüístiques del territori, tal com disposa l’article 38 de la 
Llei de política lingüística. Els CNL tenen autonomia funcional i són governats per uns consells de 
centre que presideix una persona 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. 
Els vint-i-dos CNL són els que figuren en la taula següent. 
 

Taula 44. Centres de normalització lingüística (CNL) 
 
CNL de l’Alt Penedès i el Garraf 
CNL de l’Àrea de Reus Miquel Ventura 
CNL de Badalona i Sant Adrià 
CNL de Barcelona 
CNL Ca n’Ametller 
CNL de Cornellà de Llobregat 
CNL Eramprunyà 
CNL de Girona 
CNL L’Heura 
CNL de l’Hospitalet 
CNL de Lleida 

CNL del Maresme 
CNL Montserrat 
CNL d’Osona 
CNL del Prat de Llobregat 
CNL Roses 
CNL de Sabadell 
CNL de Tarragona 
CNL de Terrassa i Rubí 
CNL de les Terres de l’Ebre 
CNL Vallès Occidental 3 
CNL del Vallès Oriental 

 
El Consorci per a la Normalització Lingüística té una plantilla de 417 persones: 50 d’administratives, 1 
de telefonista recepcionista i 366 de tècniques de normalització lingüística. Aproximadament la meitat 
dels tècnics i tècniques de normalització es dediquen a l’ensenyament del català a les persones 
adultes, i la resta, llevat del 12% que fa tasques directives i de suport administratiu, s’ocupa de 
funcions d’assessorament i dinamització lingüística, en una proporció que varia segons les 
necessitats sociolingüístiques del territori al qual serveixen. El pressupost del Consorci l’any 2004 ha 
estat de 19.332.034,15 euros. 

5.2. Els cursos presencials 
En el període 2003-2004 el Consorci per a la Normalització Lingüística ha ofert un total de 2.616 
cursos presencials a 55.756 persones. A més, 7.903 persones han seguit un curs a distància i 514 
han seguit un procés autònom en un centre d’autoaprenentatge. 
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Del total de l’alumnat que ha seguit un curs al CPNL (64.173), n’oferim tot seguit el detall de les 
procedències. 
 

Taula 45. Procedència de l’alumnat del Consorci per a la Normalització Lingüística. 
Curs 2003-2004 

 
País Inscripcions Percentatge 
Catalunya 25.399 38,98% 
Resta de l’Estat 12.955 20,39% 
Resta de la Unió Europea 2.628 4,14% 
Amèrica del Nord 526 0,83% 
Resta d’Amèrica 14.208 22,36% 
Nord d’Àfrica 2.141 3,37% 
Resta d’Àfrica 730 1,15% 
Sense dades  5.586 8,78%3 
Total 64.173 100% 
 
Seguint la tendència dels darrers anys, durant el curs 2003-2004 ha estat important l’esforç que s’ha 
dut a terme per fer arribar les propostes d’aprenentatge de la llengua catalana als col·lectius 
d’immigrants. L’increment d’alumnat nouvingut als cursos de català per a persones adultes és una 
mostra de l’increment de població estrangera que s’està produint al conjunt del país. D’altra banda, el 
suport rebut per part de les diferents administracions ha permès que l’oferta de cursos del Consorci 
pugui arribar a les persones destinatàries principals. 
 
En total s’han organitzat 224 tipus de cursos especials per a 4.374 alumnes. També és important de 
destacar el volum de cursos de nivell bàsic, d’iniciació a la comprensió i l’expressió oral; en total s’han 
organitzat 1.181 cursos de nivell bàsic (1, 2 i 3), amb 27.469 alumnes. 
 
La distribució de cursos per nivells és la següent: a més dels 224 cursos de nivell inicial, destinats a 
facilitar el primer contacte amb la llengua oral, s’han organitzat 1.181 cursos de nivell bàsic i 288 de 
nivell elemental per a 27.469 i 5.464 alumnes, respectivament. Pel que fa a la millora de les 
competències comunicatives, especialment de l’expressió escrita, s’han organitzat 459 cursos de 
nivell intermedi i 363 de nivell de suficiència per a 9.946 i 6.900 alumnes, respectivament.  
 

Taula 46. Distribució de cursos del Consorci per a la Normalització Lingüística per nivells 
Curs 2003-2004 

 
 Cursos Alumnes 
Cursos inicials 224 4.374 
Cursos bàsics 1.181 27.469 
Cursos elementals 288 5.464 
Cursos intermedis 459 9.946 
Cursos de suficiència 363 6.900 
Cursos de perfeccionament 48 981 

Cursos complementaris d’expressió oral 35 396 
Cursos complementaris d’expressió 
escrita

16 208 

Cursos específics 2 18 
Total 2.616 55.756 
 

                                                                  
3 L’important volum d’alumnes sense dades és fruit de les dificultats tècniques de l’aplicació informàtica utilitzada per a la 
recollida d’informació. 
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Taula 47. Cursos de català, per agrupació de nivells, organitzats pel Consorci per a la Normalització 

Lingüística i persones inscrites. Cursos 2001-2002 a 2003-2004 
 

2001-2002 2002-2003 2003-2004 Descripció dels 
cursos   cursos   alumnes      cursos    alumnes   cursos   alumnes 
Llengua oral 1.039 19.505 1.480 28.617 1.693 37.307 
Llengua escrita 964 18.753 867 16.813 822 16.846 
Complementaris 84 1.149 83 1.005 53 622 
Superiors 9 169 46 913 48 981 
TOTAL 2.096 39.576 2.476 47.348 2.616 55.756 
 

Taula 48. Cursos de català, per àmbits territorials, organitzats pel Consorci per a la Normalització 
Lingüística i persones inscrites. Cursos 2001-2002 a 2003-2004 

 
2001-2002 2002-2003 2003-2004 

Territori 
cursos alumnes cursos alumnes cursos alumnes 

Barcelonès  724 14.332 947 18.233 922 20.102 
Baix Llobregat  279 5.101 329 6.030 330 6.995 
Vallès 
Occidental  262 5.132 302 6.048 319 6.631 

Vallès Oriental  130 2.378 141 2.613 153 3.122 
Resta de 
Barcelona 267 4.723 291 5.400 323 6.897 

Comarques de 
Tarragona  167 2.879 159 3.036 207 4.092 

Comarques de 
Lleida 50 916 44 846 58 1.200 

Comarques de 
Girona 217 4.125 263 5.142 304 6.717 

TOTAL 2.096 39.576 2.476 47.348 2.616 55.756 
 
 

Taula 49. Cursos de català, per sectors, organitzats pel Consorci per a la Normalització Lingüística. 
Cursos 2001-2002 a 2003-2004  

 
2001-2002 2002-2003 2003-2004 

Sectors 
cursos cursos cursos 

Serveis permanents 1.876 2.170 2.370 

Administració local i món 
del dret 71 73 77 

Món socioeconòmic 44 39 25 
Món sanitari i assistencial 90 99 118 
Altres 15 87 26 
Total 2.096 2.468 2.616 

5.3 Els centres d’autoaprenentatge i l’ensenyament a distància 
El Consorci per a la Normalització Lingüística ofereix serveis i recursos per a l’autoaprenentatge de la 
llengua mitjançant una xarxa estable de centres i serveis. En concret l’any 2004 s’han ofert serveis 
d’autoaprenentatge mitjançant els onze centres oberts en funcionament: Barcelona (dos), l’Hospitalet 
de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Sant Vicenç dels Horts, Tarragona, Terrassa, Sant Cugat del 
Vallès, Sabadell, Girona i Martorell. A més dels onze centres oberts, l’alumnat dels cursos i el conjunt 
de la població han pogut millorar els coneixements de català mitjançant els materials 
d’autoaprenentatge disponibles als serveis oberts. Els serveis oberts, ubicats de vegades en 
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biblioteques públiques i centres de recursos, disposen d’una selecció dels materials 
d’autoaprenentatge dels centres oberts. Durant el curs 2003-2004 han funcionat 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. Un total de 990 
persones han seguit un procés autònom per a l’aprenentatge del català mitjançant l’oferta dels 
centres i dels serveis oberts, 514 de les quals ho han fet exclusivament amb aquest mitjà i les 476 
restants com a complement a la formació presencial o a distància. 
 
La reducció en el nombre de persones que estudien d’una manera autònoma als centres oberts es 
compensa per l’increment de les que s’inscriuen als cursos no presencials o a distància. El nombre de 
persones que han seguit aquesta modalitat d’aprenentatge de la llengua no ha parat de créixer. 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 bona part del territori. A la taula següent es pot 
veure aquesta evolució.  
 

Taula 50. Alumnes a distància (Consorci per a la Normalització Lingüística) 
 
Curs Alumnes 
1998-1999 1.338 
1999-2000 3.680 
2000-2001 5.764 
2001-2002 7.076 
2002-2003 6.423 
2003-2004 7.903 

 
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. 

6. L’organització de cursos de català en organismes de l’àmbit socioeconòmic i entitats 
privades sense finalitat de lucre 

Mitjançant la Resolució PRE/1856/2004, de 28 de juny, publicada al DOGC núm. 4168, de 6 de juliol, 
la Secretaria de Política Lingüística ha organitzat cursos de català en organismes de l’àmbit 
socioeconòmic i en entitats privades sense finalitat de lucre. Comptant els cursos que van començar 
l’any acadèmic 2003 i que han finalitzat el juny de 2004, s’han atorgat ajuts per un import de 58.428 
euros. 
 
S’han organitzat els cursos següents:  
 
 Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats, Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya: 
3 cursos de nivell de suficiència i 3 cursos de llenguatge jurídic. Hi han assistit 51 professionals. 

 Col·legi d’Aparelladors: 1 curs de nivell de suficiència i 1 curs de llenguatge administratiu. Hi han 
assistit 25 professionals. 

 Institut de Recerca de l’Hospital de Sant Pau: 1 curs de nivell intermedi i 1 curs de nivell de 
suficiència. S’hi han inscrit 16 alumnes. 

 Òmnium Cultural de Barcelona, Òmnium Cultural de Sabadell, Òmnium Cultural del Gironès, 
Òmnium Cultural de la Catalunya del Nord i Associació de Mestres Rosa Sensat: 27 cursos de 
llengua general, 1 curs de llenguatge administratiu i 5 cursos de correcció de textos. S’hi han inscrit 
540 alumnes. 

 Associació Catalana d’Integració i Desenvolupament Humà (ACIDH), Associació per a l’Estudi i 
Promoció del Benestar Social (APROBENS), Associació d’Entitats Pla Integral del Casc Antic, 
Càritas Diocesana: 8 cursos de nivell bàsic, 2 cursos de nivell elemental, 1 curs de nivell intermedi i 
1 curs de nivell de suficiència. Hi han assistit 189 alumnes. 
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7. 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 Secretaria de Política Lingüística.  
 
Durant l’any 2004 s’han administrat proves en els dos períodes habituals (maig-juny i novembre-
desembre). 
 

Taula 51. Dades de les proves per obtenir certificats de coneixements generals 
i específics de català. 2004 

 
Tipus de certificat 

 
inscrits presentats % aptes % 

Certificats generals 

Nivell bàsic 272 188 69,12 139 73,94 
Nivell elemental 321 234 72,90 161 68,80 
Nivell intermedi 2.333 1.615 69,22 1.214 75,17 
Nivell de 
suficiència 5.439 3.729 68,56 1.657 44,44 

Nivell superior .994 1.125 56,42 309 27,47 

Certificats específics 

Llenguatge 
administratiu 170 109 64,12 57 52,29 

Correcció de 
textos 421 313 74,35 84 26,84 

Llenguatge 
comercial 11 10 90,91 7 70,00 

Llenguatge jurídic 357 271 75,91 128 47,23 

Total 11.318 7.594 67,10 3.756 33,19 

 
Respecte a l’any 2003, s’observa un increment del 3,21% en el nombre de persones inscrites (10.966 
l’any 2003; 11.318 l’any 2004) i un increment en el percentatge de persones presentades (65,01% 
l’any 2003; 67,10% l’any 2004). 
 
Pel que fa als certificats específics s’observa una tendència a la baixa de les persones inscrites, que 
es detalla en la taula següent. 
 

Taula 52. Nombre de persones inscrites als certificats específics 
 
 2003 2004 Comparació 
Llenguatge administratiu 237 170 – 28,27% 
Correcció de textos 550 421 – 23,45% 
Llenguatge comercial 26 11 – 57,69% 
Llenguatge jurídic 418 357 – 14,59% 
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1. Els mitjans de comunicació audiovisuals a Catalunya 

L’any 2004 s’ha pogut entreveure, per bé que l’opinió pública i els usuaris i usuàries del mitjans 
audiovisuals encara no ho percebin com a imminent, que la digitalització de la ràdio i de la televisió 
són ja processos irreversibles. 
 
Els propers anys s’accelerarà l’anomenada transició digital, i les emissions analògiques dels mitjans 
audiovisuals —molt especialment, les televisives— donaran pas al nou entorn tecnològic. 
 
Al marge de les moltes consideracions de tipus econòmic i financer, empresarial, administratiu i 
jurídic, cal destacar les enormes possibilitats que la digitalització, si es desenvolupen les polítiques 
adequades, ofereix a la cultura catalana i a la plena normalització lingüística. I és que, entre altres 
avantatges, el procés ara iniciat optimitza l’espectre radioelèctric, el dota de més capacitat i 
proporciona noves eines que poden facilitar un ús més extensiu de la llengua catalana als mitjans de 
comunicació. 
 
Així, per exemple, la tecnologia digital permet més canals, i, per tant, una acció en favor de la llengua 
més activa: hi haurà noves vies per emetre, per doblar, per subtitular, per oferir serveis afegits en 
català. La Corporació Catalana disposarà de més programes gràcies a la televisió digital terrestre (en 
endavant, TDT), i, una vegada resolts els difícils encaixos que suposarà la seva implantació, també 
les televisions locals —tant públiques com privades— arribaran a més persones, en millors condicions 
i qualitat de so i d’imatge, amb més prestacions i, per tant, amb una oferta atractiva per als usuaris i 
usuàries. 
 
La TDT pot reforçar, doncs, el gran paper que, tradicionalment, ha jugat Televisió de Catalunya com a 
impulsora de la normalització lingüística, i potenciar la contribució que, també des de fa anys, han 
ofert les televisions locals d’arreu del país en el mateix sentit. 
 
D’altra banda, el nou paisatge requerirà un marc legal adequat, i aquest també hi pot ajudar: els 
diferents processos de concessió són una altra eina per a la llengua, atès que les corresponents 
autoritzacions d’emissió podran establir una política lingüística decidida, i ajustar al màxim les 
obligacions dels concessionaris pel que fa la llengua i la música catalanes. 
 
L’any 2004, doncs, ha estat el de l’arrencada definitiva de la transició digital, i la Generalitat de 
Catalunya treballa perquè l’apagada analògica i la plena operativitat de la nova tecnologia s’avanci 
tant com sigui possible.  
 
L’entorn digital, juntament amb les noves lleis de l’audiovisual i de la Corporació Catalana de Ràdio i 
Televisió (CCRTV) que el Govern té previst sotmetre al Parlament al llarg de l’any 2005 poden 
contribuir, així, a la vertebració de l’espai català de comunicació. 
 
A Catalunya actualment emeten en analògic 5 canals generalistes d’àmbit estatal (Tele-5, Antena 3, 
Canal Plus, TVE-1 i La 2), a més a més dels canals propis de la CCRTV. A l’àmbit local, disposen de 
permís d’emissió 52 televisions municipals i 53 televisions privades. 
 
Els canals estatals i els de la CCRTV, a més a més de Net TV i Veo TV, emeten també en format 
digital (TDT). Diverses alternatives de pagament (cable, satèl·lit...) completen l’oferta televisiva. 
 
Com ja s’ha esmentat, la TDT substituirà, en un futur ja molt pròxim, la televisió analògica terrestre. Al 
marge del caràcter irreversible d’aquest procés, cal precisar que la televisió digital terrestre no és una 
opció entre d’altres, sinó la que garantirà l’accés universal i gratuït de tots els ciutadans a la televisió 
(més de vint programes, inicialment), i la que farà possible que tothom gaudeixi dels serveis 
interactius afegits que s’aniran incorporant, progressivament, a la nova oferta televisiva. 
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Durant la temporada del 2004 els canals d’àmbit general han emès a Catalunya un total de 1.176 
hores setmanals de programació, de les quals 353,28 (un 30,4%) eren en català. Es tracta d’un 
percentatge inferior al de les darreres temporades. En general, i segons es desprèn de la taula 
següent, les quotes de programació en català han baixat durant el 2004 amb relació als anys 
anteriors en tots els canals d’àmbit general estatals. 
 

 
Taula 53. Hores de programació de televisió en català de les cadenes terrestres generals 

que es reben a Catalunya 2001-2004 
 

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

Any 2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004 

TV3 168 168 168 168 168 168 168 168 100 100 100 100 

K3/C33 168 168 168 168 168 168 168 168 100 100 100 100 

La 2 168 168 168 168 23 10,9 16,5 14,15 13,7 6,5 9,8 8,42 

TVE-1 168 168 168 168 3,5 3,7 3,5 3,13 2,1 2,2 2,1 1,86 

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

Antena 3 168 168 168 168 2,5 2,9 2,5 0 1,5 1,7 1,5 0 

Canal Plus 168 168 168 168 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 1.176 1.176 1.176 1.176 371,5 354,25 359,12 353,28 31,6 30,1 30,5 30,04 

 
Això significa que, sense comptar la programació de les emissores de la Corporació Catalana de 
Ràdio 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 1,86% en català 
del total setmanal de programació i La 2, un 8,42%. Conjuntament no arriben a un 10% del total de 
les hores setmanals emeses a Catalunya en català. 
 
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. 

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, disposen que el català és la 
llengua normalment utilitzada en els mitjans de comunicació propis de la Generalitat o de les corpora-
cions locals de Catalunya. Aquesta disposició, i el fet que la televisió institucional catalana hagi optat 
des del primer moment per una programació generalista i competitiva, ha tingut un efecte clau en el 
procés de recuperació de la llengua catalana, tant pel que fa a l’adquisició del seu coneixement per 
part de la ciutadania com pel que fa a la seva presència i prestigi social. 
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El 2004, els tres canals de televisió de la CCRTV, TV3, K3/33 i 3/24 han emès un total de 26.343 
hores en català, de les quals 16.633 (el 63,14%) corresponen a producció pròpia i 8.254 (el 31,33%) a 
producció aliena (les 1.412 hores restants corresponen a publicitat). Cal destacar que l’any 2004 ha 
estat el primer en què el 3/24, que va iniciar les emissions l’11 de setembre del 2003, ha emès al llarg 
de tot l’any. 
 
Pel que fa a la televisió via satèl·lit, TVC Internacional ha emès 8.815 hores. 
 
L’audiència acumulada de les dues principals cadenes de la CCRTV (TV3 i K3/33) va ser del 26,2%.  
 

Taula 54. Mitjana anual d’audiència. 2004 
 
TV3 19,9 
K3/33 6,3 
TVE-1 17,1 
La 2 5,5 
Antena 3 19,1 
Tele-5 20,9 
Canal Plus 2,1 
Altres 5,1 

 
Taula 55. Programes de no-ficció més vistos a Catalunya, per mesos. 2004 

 

Mes Cadena Programa Espectadors 

Gener TV3 Futbol: FC Barcelona - 
Ath. Bilbao 1.246.000 

Febrer TV3 Futbol: València - FC 
Barcelona 1.248.000 

Març TVE-1 Futbol: R. Madrid - R. 
Saragossa 1.268.000 

Abril TV3 Futbol: FC Barcelona - 
Vila-real 1.087.000 

Maig TV3 Futbol: Dep. Corunha - R. 
Madrid 992.000 

Juny TVE-1 Futbol: Espanya-Portugal 1.590.000 

Juliol TVE-1 Futbol: Portugal-Grècia 925.000 

Agost TV3 Futbol: FC Barcelona - 
Milan 771.000 

Setembre TVE-1 Futbol: FC Barcelona - Sh. 
Donetsk 1.293.000 

Octubre TVE-1 Futbol: Milan - FC 
Barcelona 1.346.000 

Novembre TV3 Futbol: FC Barcelona - R. 
Madrid 2.022.000 

Desembre TV3 Futbol: FC Barcelona - 
València 1.448.000 
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Els especials informatius, la ficció, els informatius i l’humor continuen aportant a TV3 les audiències 
més importants després de les retransmissions esportives. Així, si el programa més vist el 2004 ha 
estat el partit de la lliga estatal de futbol entre el FC Barcelona i el R. Madrid, el segon més vist ha 
estat l’Especial informatiu: Entrevista a Josep Lluís Carod-Rovira, emès el gener, seguit per 1.063.000 
televidents. El tercer lloc l’ocupa El Tricicle amb l’esport, 25+25 (993.000 televidents) i el quart ha 
correspost a El piromusical del Fòrum (989.000). El cinquè lloc és per al capítol d’El cor de la ciutat 
emès l’11 de juliol (985.000), el sisè per al Telenotícies Vespre del 12 de març (981.000) i el setè per 
al partit amistós de futbol Catalunya-Argetina (963.000), però el vuitè correspon al capítol de Jet lag 
emès el 28 de desembre (953.000); el novè és per a un altre amistós de futbol, el Catalunya-Brasil 
(943.000), i el desè per al capítol de L’un per l’altre emès el 19 de febrer (929.000). 
 
Unes altres xifres d’audiència que col·loquen TV3 entre els llocs prioritaris del rànquing del 2004 són 
les del programa Caçadors de bolets (922.000); el programa de reportatges 30 minuts (886.000); la 
inauguració del Fòrum 2004 (885.000), dos Telenotícies Cap de Setmana: un de Migdia (814.000) i 
un de Vespre (858.000); el programa d’humor Alguna pregunta més? (846.000), i el programa 
especial La nit d’El cor de la ciutat (807.000), emès també l’11 de juliol. 
 
Pel que fa al doblatge de pel·lícules estrangeres al català, durant el 2004 la CCRTV n’ha adjudicat el 
doblatge de 2.178 hores, distribuïdes entre: 
 
Cinema 23,18% (505 hores doblades) 
Sèries 22,08% (481 hores doblades) 
Animació 31,54% (687 hores doblades) 
Documentals 23,18% (505 hores doblades) 

 
El cost d’aquests doblatges és de 8.182.000 euros. 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 
Actualment la presència del català en les emissores estatals es troba en clar retrocés. Fins al 2003 
ens trobàvem que la major part de les emissores d’abast estatal emetien diàriament algun dels seus 
programes en català; normalment es tractava de programes en desconnexió amb la resta de l’Estat i 
relacionats amb els espais informatius. Al llarg del 2004 les úniques cadenes estatals que segueixen 
mantenint aquesta presència són les de RTVE.  
 
Concretament, TVE-1 fa una emissió de 3,13 hores a la setmana de programes en desconnexió amb 
la resta de l’Estat i en català. Aquests programes segueixen essent els relacionats amb els espais 
informatius. D’altra banda, La 2 emet un total de 14,15 hores setmanals de programació en català, 
també en desconnexió amb la resta de l’Estat. El tipus de programes que emet són més variats, des 
dels programes informatius diaris i de cap de setmana fins a programes esportius, de tertúlia o de 
reportatges. Aquestes dues cadenes són les úniques d’àmbit estatal que segueixen emetent 
programes en català, si bé hem de fer notar que la quantitat d’hores d’aquesta programació també ha 
disminuït. 
 
Pel que fa a la resta de cadenes d’àmbit estatal, al llarg del 2004 han deixat de dedicar un espai de la 
seva programació al català. Si fins al 2003 tant Tele-5 com Antena 3 feien desconnexions diàries per 
emetre un petit espai de l’informatiu en català, el 2004 Tele-5 ja no l’ha inclòs en la programació i 
Antena 3 l’ha deixat d’emetre al juliol. Finalment, hi ha el Canal Plus, que cap any ha emès res en 
català. 
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Per tant, tal com es pot veure en les taules, les hores de presència del català en les televisions 
d’àmbit estatal ha anat disminuint any rere any, fins a eliminar-se en alguns casos.  
 
Aquesta situació resulta preocupant, ja que en els últims anys en comptes d’aconseguir una millora 
de la situació de partida del català en les emissores d’àmbit estatal s’ha anat en sentit contrari. 
Sembla necessari, doncs, posar en marxa iniciatives i accions més contundents que potenciïn la 
presència de la llengua catalana en aquestes cadenes. Sobretot pel que fa a les cadenes de RTVE, ja 
que, com que es tracta de les cadenes públiques de l’Estat, haurien de mostrar més clarament la 
realitat plurilingüe d’aquest. 

1.4. Les televisions locals 
La presència del català en les televisions locals es regeix per la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política 
lingüística. Aquesta llei estableix quin ha de ser l’ús del català en la programació de les cadenes 
locals, tant les municipals com les privades. 
 
En l’article 25 de l’esmentada Llei es diu que la llengua normalment emprada en les emissores 
gestionades per la Generalitat de Catalunya o les corporacions locals ha de ser el català, i es fa 
també esment de l’obligació de la CCRTV de garantir l’ús de l’aranès de manera regular en part de la 
programació televisiva que s’emet a la Vall d’Aran. D’altra banda, l’article 26 regula l’ús del català en 
les emissores de gestió privada; aquestes estan obligades a garantir que, com a mínim, el 50% de la 
seva programació de producció pròpia sigui en català. 
 
Per tal d’aconseguir el compliment d’aquests articles, l’any 2003 es va aprovar el Decret 15/2003, de 
8 de gener, pel qual es regula el règim jurídic transitori de les televisions locals per ones terrestres. 
Tot i que aquest Decret va ser parcialment anul·lat pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, no 
ho van ser els articles 6.f i 7.b, que són els que emparen el compliment del que s’estableix en la Llei 
1/1998.  
 
D’altra banda, per tal de seguir reforçant el compliment d’aquestes obligacions, el Consell de 
l’Audiovisual de Catalunya, en virtut del que estableix l’Acord 118/2004, pel qual s’aprova la instrucció 
general sobre la presència de la llengua i la cultura catalanes i de l’aranès en els mitjans de 
comunicació audiovisuals, s’erigeix com l’ens encarregat de vetllar per l’ús del català i l’aranès en les 
televisions locals. En aquesta instrucció es recorden quines són les obligacions de les televisions 
locals envers el català i s’estableixen quins seran els sistemes emprats pel Consell per tal 
d’assegurar-ne el compliment. 
 
Cal dir que la televisió local és important per a l’extensió de l’ús social del català, donada la seva 
proximitat als ciutadans. És per això que al llarg del 2004 s’ha treballat també per la implantació de la 
TDT a escala local, ja que aquesta pot aportar millores substancials, tant per la qualitat de les 
emissions com per l’ús de la llengua. En primer lloc, la TDT dotarà de marc legal les televisions locals; 
aquestes fins ara funcionaven amb les autoritzacions de la Generalitat de Catalunya, però no tenien 
concessions. En segon lloc, la qualitat de l’emissió serà molt més bona que amb la televisió analògica 
i, a més, permetrà diversificar els productes a oferir la ciutadania, més enllà de l’oferta televisiva 
convencional. Finalment, el Reial decret 439/2004, de 12 de març, pel qual s’aprova el Plan Técnico 
Nacional de Televisión Digital Local, estableix que l’Estat es dividirà en 266 demarcacions; a 
Catalunya n’hi corresponen 24. Per a cada demarcació es donarà un canal múltiple; en aquest hi 
podrà haver quatre televisions. El pla tècnic estableix que, d’aquestes quatre, com a mínim una haurà 
de ser municipal i que, en tot cas, la comunitat autònoma podrà decidir si això s’amplia fins a dues. És 
a dir que, de cada quatre concessions, dues seran de gestió municipal. Això vol dir que dues tindran 
el català com a llengua normalment emprada i les altres dues, de concessió privada, estaran 
obligades a tenir com a mínim el 50% de la seva programació de producció pròpia en català. 
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Finalment, cal destacar que el mes d’octubre de 2004 la Xarxa de Televisions Locals de Catalunya va 
crear la seva unitat de dinamització i d’assessorament lingüístic, que haurà de vetllar per la qualitat de 
la llengua emprada. El Departament de la Presidència de la Generalitat ha subvencionat amb 30.000 
euros aquesta unitat. 

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 ha de ser 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 l’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 radiodifusió sonora en ones 
mètriques amb modulació de freqüència per a emissores comercials. 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 de l’entrada en vigor de la normativa formaven part de cadenes d’abast estatal puguin 
excloure de l’obligació d’emetre en català fins a un màxim de sis hores consecutives, que no 
computen per a l’establiment de la base del càlcul de la quota. 

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 es va passar 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 2004 de 
dilluns a divendres ha estat de 1.804.000 oients, segons l’Estudi General de Mitjans (EGM). 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 següent: 



VII. LA RÀDIO I LA TELEVISIÓ 
 

 
 

116

 
Taula 56. Audiència mitjana de ràdio a Catalunya. 2004 

 
Emissora Audiència mitjana els dies laborables del 2004 
Catalunya Ràdio 598.000 
SER 524.000 
Onda Cero  273.000 
COPE 159.000 
RAC1 158.000 
COMRàdio  86.000 
Ona Catalana  38.000 
Catalunya Cultura  8.000 
Total convencional  1.804.000 
 
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 per les 
principals emissores generalistes, calculada a partir del recompte del nombre d’oients de cada hora 
de programació en una onada de l’EGM concreta (en aquest cas, la tercera del 2004) és la de la taula 
següent.  
 

Taula 57. Audiència acumulada absoluta dels programes de les principals 
emissores de ràdio generalista. Setembre-novembre de 2004, de dilluns a divendres 

 

Emissora Audiència acumulada absoluta 
en milers 

Quota total d’audiència 
absoluta de la selecció 

Catalunya Ràdio 1600 27,86% 
SER 1784 31,06% 
Onda Cero 642 11,17% 
RNE R1 ND ND 
RAC1 461 8,02% 
COPE 568 9,89% 
COMRàdio 215 3,74% 
Ona Catalana 106 1,84% 
Catalunya Música 108 1,88% 
Catalunya Cultura 30 0,52% 
Catalunya Informació 229 3,98% 
Audiència total acumulada 5.748 100% 
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Taula 58. Audiència acumulada absoluta dels programes en català 

de les principals emissores de ràdio generalista a Catalunya.  
Setembre-novembre de 2004, de dilluns a divendres 

 

Emissora Audiència acumulada 
absoluta en català 

Audiència acumulada en 
castellà, en milers 

% de l’audiència 
acumulada absoluta 
en milers en català 

Catalunya Ràdio 1.600 0 53,99 
SER 153 1.631 5,16 
Onda Cero 50 592 1,68 
RAC1 461 0 15,55 
COPE 11 557 0,37 
COMRàdio 215 0 7,25 
Ona Catalana 106 0 3,57 
Catalunya Música 108 0 3,64 
Catalunya Cultura 30 0 1,01 
Catalunya Informació 229 0 7,72 

Audiència total 
acumulada absoluta 2.963 2.780 100 

 
Quant als percentatges d’audiència en les ràdios generalistes al llarg del 2004, la líder ha continuat 
essent la Cadena Ser, amb un 31,06%, seguida per Catalunya Ràdio, que aconsegueix tenir el 
27,86% de l’audiència, per sobre d’altres cadenes estatals, Onda Cero (11,17%) o la COPE (9,89%). 
 
Pel que fa a l’audiència dels programes en català, el lideratge se l’emporta Catalunya Ràdio, amb el 
53,99%, seguida per RAC1, amb el 15,55%. Així, Catalunya Ràdio concentra més de la meitat dels 
oients de programació radiofònica en català. Pel que fa als resultats de les ràdios generalistes 
estatals, el seu baix percentatge d’audiència es deu, principalment, a la poca programació en català 
que emeten. 

2.3. Les quatre emissores de Catalunya Ràdio 
L’any 2004 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 759.000 oients diaris. L’audiència 
ha disminuït en relació amb l’any 2003, tal com resulta de la taula següent: 
 

Taula 59. Audiència mitjana de les emissores de Catalunya Ràdio. 2003-2004 
 
Emissora Audiència 2003 Audiència 2004 
Catalunya Ràdio 607.000 598.000 
Catalunya Informació 119.000 128.000 
Catalunya Música 31.000 25.000 
Catalunya Cultura 7.000 8.000 
Total 764.000 759.000 
Font: EGM.  
 
Catalunya Ràdio, per desè any consecutiu, és l’emissora més escoltada de Catalunya, amb 598.000 
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 407.000 a la tercera 
onada del 2004 (348.000 oients l’any 2003). Catalunya Ràdio és líder d’audiència des de les set del 
matí fins a les nou del vespre, aquest any de manera ininterrompuda. 
 
Pel que fa als informatius, tots són líders a la seva franja horària, excepte el programa Catalunya 
Matí, que actualment competeix directament amb els grans magazins matinals, i el Catalunya Nit. 
Tots dos són segons. 
 
Les dades de la tercera onada de l’EGM de l’any 2004 són: 550.000 oients a Catalunya Ràdio, 
120.000 oients a Catalunya Informació, 34.000 oients a Catalunya Música i 8.000 oients a Catalunya 
Cultura. 

2.4. Les emissores municipals 
A finals de l’any 2004 hi ha 236 emissores municipals, 20 més que l’any 2003. No obstant això, la 
Direcció General de Mitjans Audiovisuals només ha rebut declaració de 108 emissores municipals. 
D’aquestes, el 75% emeten només en llengua catalana i la resta, el 25%, emeten en català entre el 
51% i el 99% de la seva programació. Així doncs, d’acord amb les dades de què es disposa, el català 
continua essent la llengua d’ús habitual de les emissores locals. Aquests percentatges són molt 
similars als del 2003, tot i que al 2004 s’ha incrementat en un 8% el nombre d’emissores locals que 
emeten exclusivament en català. D’acord amb la taula següent, l’ús del català a les emissores 
municipals existents a Catalunya ha evolucionat des del 1998 atès que cada any són més les que 
emeten el 100% de la seva programació en llengua catalana.  
 

Taula 60. Programació en català a les emissores municipals. 1998-2004 
(per nombre) 

 

Ús del català 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

100% 116 118 115 118 121 103 81 

50-99% 2 4 2 57 60 48 26 

Més del 50% 176 179 166 175 181 151 1 

Menys del 50% 3 6 4 3 3 2 0 

Total 179 185 170 178 184 153 108 

No emeten   24 19 21 21  

Sense dades 20 14 11 9 13 42 128 

Total 199 199 205 206 218 216 236 

2.5 La presència de la llengua en els mitjans de radiodifusió i televisió públics i de concessió. El 
Consell Audiovisual de Catalunya 
La Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, regula, en els articles 25 i 26, les obligacions en 
relació amb la normalització i el foment de l’ús de la llengua i la cultura catalanes i de l’aranès en els 
mitjans de radiodifusió i televisió públics i de concessió per part de la Generalitat. Específicament s’hi 
estableixen diversos percentatges horaris d’emissió obligatòriament en català tant de programes en 
general com dels que contenen música cantada. 
 
El Consell Audiovisual de Catalunya, creat per la Llei 8/1996, de 5 de juliol, de regulació de la 
programació audiovisual distribuïda per cable, és l’òrgan assessor i consultiu del Govern de la 
Generalitat de Catalunya en qüestions audiovisuals, de radiodifusió i de televisió. Aquest organisme, 
entre altres objectius, té el de vetllar pel compliment de les normes relatives a l’ús de la llengua 
catalana i l’impuls de l’aranès.  
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Un cop transcorregut un període de transició pactat amb el sector per a l’adequació de la seva 
programació als requisits abans esmentats, el Consell de l’Audiovisual de Catalunya, en exercici de 
les seves competències de control, va aprovar l’Acord 118/2004, de 17 de novembre, que conté la 
Instrucció general sobre la presència de la llengua i la cultura catalanes i de l’aranès en els mitjans de 
comunicació audiovisuals (DOGC núm. 4281, de 16.12.2004). Mitjançant aquesta Instrucció 
s’estableixen els criteris i els instruments tècnics per dur a terme el seguiment que el Consell 
Audiovisual de Catalunya ha de fer respecte al compliment de les obligacions lingüístiques dels 
mitjans de radiodifusió i televisió públics i de concessió. Aquestes obligacions són, d’acord amb la 
Instrucció, les següents:  
 
Article 3  
Obligacions dels mitjans de radiodifusió televisiva de gestió pública  
1. Els mitjans de radiodifusió televisiva gestionats per la Generalitat i per les corporacions locals de 
Catalunya subjectes a l’àmbit d’aplicació de la Instrucció general han de complir les obligacions 
següents: 
a) Garantir que la llengua emprada normalment sigui la catalana. En aquest marc, els mitjans 
dependents de les corporacions locals poden tenir en compte les característiques de llur audiència. 
b) Garantir la promoció de les expressions culturals de Catalunya, especialment les que es 
produeixen en llengua catalana. 
c) 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. S’ha de garantir que, com a mínim, el 
50% d’aquestes obres siguin en llengua catalana. 
d) Les emissions de pel·lícules, sèries televisives o documentals doblats a una llengua diferent de 
l’original s’han d’oferir simultàniament, com a mínim, doblats en llengua catalana. El mateix principi 
s’ha d’aplicar als productes subtitulats. 
e) Garantir que com a mínim el 50% del temps d’emissió de programes de producció pròpia de 
qualsevol mena i dels altres teleserveis que ofereixin sigui en llengua catalana. 
f) Garantir que en la programació de música cantada hi hagi una presència adequada de cançons 
produïdes per artistes catalans i que com a mínim el 25% siguin cançons interpretades en llengua 
catalana o en aranès. 
2. Els mitjans de radiodifusió televisiva gestionats per la Generalitat han de garantir la programació 
regular d’emissions televisives en aranès per a era Val d’Aran. 
3. Els mitjans de radiodifusió televisiva dependents de les corporacions locals que emeten a era Val 
d’Aran han de garantir la programació regular d’emissions televisives en aranès. 
 
Article 4  
Obligacions dels mitjans de radiodifusió televisiva de gestió privada 
1. Els mitjans de radiodifusió televisiva de gestió privada subjectes a l’àmbit d’aplicació de la 
Instrucció general han de complir les obligacions que estableix l’article 3.1.c, 3.1.d, 3.1.e i 3.1.f. 
2. Els mitjans a què fa referència l’apartat 1 han de garantir la promoció de la cultura i la normalització 
de la llengua catalana. 
3. Els mitjans a què fa referència l’apartat 1 que emeten o distribueixen per a era Val d’Aran han de 
garantir una presència significativa de l’aranès en llur programació.  
4. Els operadors que prestin el servei de televisió per cable han de distribuir als abonats connectats a 
la xarxa els serveis de difusió de televisió que emetin principalment en català i, a era Val d’Aran, en 
aranès. 
 
Capítol II  
Els mitjans de radiodifusió sonora 
 
Article 5  
Obligacions dels mitjans de radiodifusió sonora de gestió pública 
1. Els mitjans de radiodifusió sonora gestionats per la Generalitat i per les corporacions locals de 
Catalunya subjectes a l’àmbit d’aplicació de la Instrucció general han de complir les obligacions 
següents: 
a) Garantir que la llengua emprada normalment sigui la catalana. En aquest marc, els mitjans 
dependents de les corporacions locals poden tenir en compte les característiques de llur audiència. 
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b) Garantir la promoció de les expressions culturals de Catalunya, especialment les que es 
produeixen en llengua catalana. 
c) Garantir que com a mínim el 50% del temps d’emissió de programes de producció pròpia de 
qualsevol mena i dels altres serveis que ofereixin sigui en llengua catalana. 
d) Garantir que en la programació de música cantada hi hagi una presència adequada de cançons 
produïdes per artistes catalans i que com a mínim el 25% siguin cançons interpretades en llengua 
catalana o aranesa. 
2. Els mitjans de radiodifusió sonora gestionats per la Generalitat han de garantir la programació 
regular d’emissions radiofòniques en aranès per a era Val d’Aran. 
3. Els mitjans de radiodifusió sonora dependents de les corporacions locals que emeten a era Val 
d’Aran han de garantir la programació regular d’emissions radiofòniques en aranès. 
 
Article 6  
Obligacions dels mitjans de radiodifusió sonora de gestió privada 
1. Els mitjans de radiodifusió sonora de gestió privada subjectes a l’àmbit d’aplicació de la Instrucció 
general han de garantir que com a mínim el 50% del temps d’emissió sigui en llengua catalana. 
Aquest percentatge es pot modificar atenent les característiques de llur audiència. 
2. Els mitjans a què fa referència l’apartat 1 han de garantir que en la programació de música cantada 
hi hagi una presència adequada de cançons produïdes per artistes catalans i que com a mínim el 
25% siguin cançons interpretades en llengua catalana o en aranès. 
3. Els mitjans a què fa referència l’apartat 1 han de garantir la promoció de la cultura i la normalització 
de la llengua catalana. 
4. Els mitjans a què fa referència l’apartat 1 que emeten o distribueixen per a era Val d’Aran han de 
garantir una presència significativa de l’aranès. 



VIII. LA PREMSA 

1. La premsa diària a Catalunya 

L’any 2004 s’han editat a Catalunya catorze diaris de pagament i s’hi han distribuït sis diaris més 
espanyols amb edició especial per a Catalunya, a més de tres de distribució gratuïta. 
 
• Cinc són en català: Avui, El Punt, Regió 7, Diari de Girona i El 9 Esportiu de Catalunya. (El 9 Punt 
desapareix per integrar-se en El Punt). 
 
• 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 
Mundo Deportivo i Sport. 
 
• 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. 
 
• Pel que fa als tres de distribució gratuïta, dos són en català i castellà: Metro Directe i 20 Minutos 
(tots dos amb un 30-40% de català), i un en anglès: Catalonia Today, aparegut el juny de 2004.  
 
L’any 2004 la difusió a Catalunya de tots els diaris de pagament d’informació general d’abast 
espanyol, català i comarcal, i els d’informació esportiva o econòmica ha estat de 751.988 exemplars, 
un 2,2% més que l’any 2003, cosa que suposa un trencament de la tendència a la baixa dels darrers 
anys. Del total d’exemplars, 144.364 són en català, una quantitat lleugerament superior a l’any 2003, 
però proporcionalment inferior (un 19,2% de català el 2004 respecte a un 19,5% el 2003). 
 
Pel que fa a la premsa catalana d’informació general, mentre que en els darrers anys els diaris 
d’àmbit català perden difusió i la seva quota de català disminueix o es manté estable al voltant del 
25%, els diaris d’àmbit comarcal augmenten la difusió de manera constant des de 2002, 
paral·lelament a un increment de la difusió dels diaris en català, que guanyen quota des de l’any 2000 
i representen més de la meitat de la premsa comarcal. En aquest sentit, destaca l’increment de la 
difusió d’El Punt el 2004, donada per la absorció d’El 9 Punt i la posada en marxa de l’edició 
barcelonina. 
 
En les tres taules següents es fa palès el predomini del castellà en la premsa d’àmbit català i el del 
català en la d’àmbit comarcal, especialment a les comarques de Girona i de la Catalunya central.  
 

Taula 61. Evolució de la difusió dels diaris d’informació general d’àmbit català a Catalunya 
 
Diari 2000 2001 2002 2003 2004 
Avui 29.709 29.565 27.353 27.273 26.983 (*) 
El Periódico (català) 70.690 64.834 66.337 67.067 66.655 
El Periódico (castellà) 105.896 95.009 93.268 95.490 94.847 
La Vanguardia 179.943 185.584 189.957 183.688 180.685 
Total 386.238 374.992 376.915 373.518 369.170 
% català/total 26,0 25,2 24,9 25,2 25,4 

(*) Difusió a tot l’Estat. 
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Taula 62. Evolució de l’audiència dels diaris d’informació general d’àmbit català 
 
Diari 2000 2001 2002 2003 2.004 (*) 
Avui 104 104 129 144 146 

El Periódico (català) 338 318 317(*) 352 354 

El Periódico (castellà) 496 448 447(*) 513 530 

La Vanguardia 625 627 629 717 800 

Total 1.563 1.497 1.522 1.726 1.830 

% català/total 28,3 28,2 29,3 28,7 27,3 

Dades de lectors/ores per dia en milers. 
(*) Període de febrer a novembre 
 

Taula 63. Evolució de la difusió dels diaris d’àmbit local, comarcal o intercomarcal a Catalunya 
 
Diari 2000 2001 2002 2003 2004 
Diari de Girona 6.864 7.834 7.705 8.105 8.151 

El Punt 22.999 22.987 22.608 23.843 27.642 

Regió 7 9.212 8.928 8.488 8.728 8.458 

El 9 Punt 2.288 2.474 2.703 2.393  

Segre (català) 5.667 5.813 5.519 6.308 6.475 

Segre (castellà) 7.770 7.366 6.713 7.145 6.855 

La Mañana 5.606 5.418 4.922 5.262 5.006 

Diari de Sabadell 6.151 5.920 5.815 5.651 5.466 

Diari de Tarragona 14.069 14.251 14.447 14.920 14.966 (*) 

Diari de Terrassa 5.435 5.449 5.323 5.582 5.498 

Total 86.061 86.440 84.243 87.937 88.517 

% català/Total 54,6 55,6 55,8 56,1 57,3 

(*) Període controlat: de juliol de 2003 fins a juny de 2004. 

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

2.1. La premsa comarcal 
A Catalunya hi ha una trentena de capçaleres de setmanaris locals i comarcals de pagament, 
pràcticament tots escrits en català, que tenen una difusió total d’uns 80.000 exemplars per setmana, 
que es manté estable. Aquests setmanaris, que aporten sobretot una informació de proximitat, 
contribueixen a l’extensió de l’ús del català i a la formació de professionals. La taula següent aporta 
l’evolució de la difusió comprovada amb dades de l’OJD els darrers anys. 
 

Taula 64. Evolució de la difusió de setmanaris locals i comarcals amb control de l’OJD 
 
Setmanari         2000         2001        2002        2003        2004 
L’Alt Empordà 3.433 3.578 3.546 3.901 4.094 
Àncora 1.284 1.319 1.239 1.280 1.193 
La Comarca d’Olot 3.489 3.499 3.370 3.402 3.430 
Diari de Vilanova 6.120 6.244 6.231 6.530 6.627 
L’Eco de Sitges 1.886 1.989 2.006 2.002 2.014 
Forja 1.111 1.093 1.072 1.000 1.087 
Hora Nova 2.330 2.274 2.231 2.582 2.582 (*) 
El 9 Nou - Osona i Ripollès 9.337 9.002 9.001 9.060 9.181 
El 9 Nou - Vallès Oriental 4.313 4.357 4.389 4.405 4.409 
Nova Tàrrega 1.367 1.350 1.230 1.230 (*) 1.230 (*) 
Montbui 911 917 891 877 877 (*) 
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El 3 de Vuit 5.963 5.954 5.505 5.312 5.064 
La Veu de l’Anoia 5.604 5.309 4.858 4.301 4.239 
Difusió total 47.148 46.885 45.569 45.882 46.027 

(*) Dades actualitzades no disponibles. 
 
Completen el panorama de la premsa comarcal catalana unes 250 publicacions més, algunes de 
setmanals sense control de l’OJD, i la major part amb una periodicitat que va de quinzenal a 
trimestral, escrites majoritàriament en català. 
 
Moltes d’aquestes publicacions s’agrupen a l’Associació Catalana de la Premsa Comarcal (ACPC, 
<www.premsa-comarcal.com>), nascuda el 1980 com a agrupació empresarial per defensar els 
interessos dels associats, procurar la contractació conjunta de publicitat i actuar com a interlocutor 
davant l’administració. Ofereix assessorament legal i cursos de formació, i edita revistes i butlletins 
per als associats. També organitza un postgrau de periodisme local i comarcal.   
 
L’any 1998 l’associació impulsa la constitució de la Fundació Privada Catalana de Premsa Comarcal, 
que té com a finalitat ajudar a la difusió de la llengua i la cultura catalanes mitjançant la promoció 
conjunta de la premsa local i comarcal escrita en català.  
 
Un resum quantitatiu del pes d’aquest sector al 2004 l’ofereixen les dades següents: existeixen 129 
capçaleres associades a l’Associació Catalana de la Premsa Comarcal, amb un tiratge conjunt de 
275.000 exemplars i una audiència estimada de 700.000 lectors. 

2.2. La premsa periòdica d’abast nacional 
El 2004 han nascut algunes publicacions en aquest àmbit: El Cinèfilm, Consells del teu Farmacèutic i 
Castells. 
 
Pel que fa als setmanaris, se’n compten cinc d’editats en català: Catalunya Cristiana, d’informació 
religiosa i editat pels bisbats catalans, que va ser la primera publicació periòdica amb doble edició 
catalana i castellana; Dossier Econòmic, d’informació econòmica, que va aparèixer el 1997 i ha 
mantingut quotes d’interès remarcable i una tirada d’aproximadament 84.000 exemplars, tant per 
subscripcions o encartament en la premsa comarcal com a través de la venda en quiosc; El Temps, 
editat a València, amb una clara voluntat d’oferir informació general, nacional i internacional, des 
d’una visió que té en compte tots els països de parla catalana i que es distribueix als quioscs de tot el 
domini lingüístic; El Triangle, d’informació general i exponent de la premsa de denúncia, i Actual, 
també d’informació setmanal, aparegut el 2004 i que prèviament havia estat encartat dins el Dossier 
Econòmic. 
 
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 800.000 exemplars. Tracten un ventall molt ampli 
d’especialitats, com són la cultura i la literatura, el pensament, la història, la música, els viatges, els 
esports i l’excursionisme, l’ajuda personal i familiar, l’economia, l’ecologia, la pedagogia o la llengua, 
entre d’altres.  
 

Taula 65. Revistes de periodicitat mensual en català 
 
Bonart Descobrir Cuina La Revista Dels Súpers Pista I Rally 
Camacuc El Cinèfilm La Terra Reporter Doc 
Castells El Mirall L’Avenç Revista de Catalunya 
Catalunya Enderrock Lletra Jove Saó 
Catalunya Música Entreacte Marathon Sàpiens 
Consells del teu Farmacèutic Escola Catalana Món Empresarial Serra d'Or 
Club Moto Foc Nou Ona Som 
Cooperació Catalana Guix Pack De So Temps de Viure 
Cucafera Illacrua Passatemps Tiro Liro 
Descobrir Catalunya La Gaseta Perspectiva Escolar Tretzevents 
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La major part 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, amb el suport de la Generalitat, el 
SupermerCAT, una mostra itinerant de revistes en català, que és una important operació d’imatge, 
difusió i ampliació de quota de mercat. La primera edició va tenir lloc a Barcelona l’any 1994 i el 2004 
ha permès promocionar les capçaleres associades en nou ciutats del territori lingüístic català. El 2004 
l’APPEC ha presentat la nova edició de la Guia de mitjans de comunicació en català, que s’erigeix 
com la guia de referència del sector, amb més d’un miler d’entrades. Aquest mateix any l’associació 
ha passat de 122 a 130 associats. 
 
Resum de dades bàsiques: 
 130 capçaleres associades a l’Associació de Publicacions Periòdiques en Català 
 775.000 exemplars mensuals 
 Audiència de 2,5 milions de lectors. 

3. L’Institut Català de les Indústries Culturals i el suport a la premsa escrita en català 

Que hi hagi 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 de la Llei de política lingüística, 
l’article 27 de la qual estableix, en els 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, s’ha aprovat la Resolució 
CLT/1484/2004, de 19 de maig, 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 2004. 
 
Les subvencions han estat gestionades per l’Àrea de Mitjans de Comunicació de l’Institut Català de 
les Indústries Culturals (ICIC), d’acord amb el Decret 241/2003, de 8 d’octubre, pel qual les funcions 
que exercia l’Àrea de Promoció de la Premsa de la Direcció General de Promoció Cultural passaven a 
ser assumides per l’ICIC, el qual, per la seva naturalesa i règim jurídic, té més agilitat en la gestió. 
 
La convocatòria consta de tres línies d’ajut: edició i comercialització, projectes i activitats. 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 273 publicacions per un import de 
3.053.205,03 euros, cosa que representa un 2,2% més que l’any 2003.  
 
Les taules següents indiquen quina ha estat la distribució de l’ajut per tipus de publicació, àmbit 
territorial i tipus d’editor.  
 

Taula 66. Subvencions a l’edició i comercialització. Per tipus de publicació 
 
Tipus de 
publicació 

Nombre de 
publicacions Percentatge Quantitat 

subvencionada Percentatge 

Diaris 7 3% 1.991.793,58 € 66% 
Setmanaris 35 13% 318.265,36 € 10% 
Revistes 231 84% 743.146,09 € 24% 
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Taula 67. Subvencions a l’edició i comercialització. Per àmbit territorial 
 

Àmbit territorial Nombre de publicacions Percentatge Quantitat 
subvencionada Percentatge 

D’abast nacional 105 38% 1.852.711,41 € 61% 
D’abast local 168 62% 1.200.493,62 € 39% 

 
Taula 68. Subvencions a l’edició i comercialització. Per tipus d’editor 

 
Tipus d’editor Nombre d’editors Percentatge Quantitat subvencionada Percentatge 
Empresa 91 33% 2.676.307,20 € 88% 
Entitat 182 67% 376.897,83 € 12% 

 
La segona línia té com a objecte 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 2004 s’han atorgat 
ajuts a 28 projectes per un import de 499.776,98 euros, cosa que representa un increment del 190,2% 
respecte al 2003. D’aquests, 6 han estat per al llançament d’una nova publicació (El Cinèfilm, 
Consells del teu Farmacèutic, Castells, Referències, El Ripollès i Girona Actual) i 22 per diversos 
conceptes relacionats amb la consolidació de la publicació.  
 
La línia d’activitats té per finalitat donar suport a activitats relacionades amb la premsa promogudes 
per entitats sense finalitat de lucre: formació professional, promoció de publicacions en català, 
realització de seminaris, etc. L’any 2004 s’han esmerçat 88.000 euros per a les activitats de 
l’Associació de Publicacions Periòdiques en Català, La Fundació Catalana de la Premsa Comarcal, el 
Col·legi de Periodistes i l’Associació Catalana de Premsa Gratuïta. 
 
Finalment, els convenis i els ajuts singulars estan destinats a projectes l’especificitat dels quals no fa 
possible la concurrència. Entre aquests, destaquen el conveni signat per la Fundació Bernat Desclot i 
la Generalitat, representada per Presidència i l’ICIC, per establir el pla de viabilitat del diari Avui, 
adquirit finalment per la Corporació Catalana de Comunicació, SL. El total atorgat per convenis i ajuts 
singulars ha estat d’1.801.678,80 euros. 
 
D’altra banda, durant l’any s’han mantingut converses amb el sector de la premsa gratuïta per tal que 
aquest tipus de publicacions puguin accedir tant als ajuts d’edició i comercialització com als de 
projectes l’any 2005, tenint en compte el control de la difusió, el percentatge de català i el contingut 
redaccional de les publicacions.  

4. La premsa gratuïta  

La premsa de distribució gratuïta ha anat prenent un gran relleu en els darrers anys, especialment 
des de l’aparició de Metro Directo (ara Metro Directe) l’any 2000 i de 20 Minutos el 2001, quan els 
índexs d’audiència (actualment ocupen la 3a i 4a posició en el rànquing de l’Estat) mostraven que el 
fenomen s’havia de tenir molt en compte. A més, a Catalunya hi ha una tradició considerable de 
premsa gratuïta local de diversa periodicitat. El sector opta cada vegada més per la qualitat tant en 
els continguts com en els formats, i ofereix un contingut redaccional cada vegada més 
professionalitzat.  
 
El 1998 es va crear l’Associació Catalana de Premsa Gratuïta (ACPG, <www.premsagratuita.com>), 
amb la voluntat d’aglutinar les empreses i els mitjans més representatius, dignificar-los i constituir-se 
com a interlocutor amb les administracions i amb la societat en general. Per formar part de 
l’associació cal tenir control de tirada i distribució per part de l’OJD i un percentatge mínim de 
contingut redaccional del 30% majoritari en llengua catalana. Entre els seus projectes i activitats hi ha 
l’Estudi sobre el sector de la premsa gratuïta a Catalunya o l’organització de les jornades La Premsa 
Gratuïta a Catalunya.  
 
Segons l’Estudi sobre el sector de la premsa gratuïta a Catalunya, el total de publicacions de premsa 
gratuïta que es distribueixen periòdicament en territori català és de 290. D’altra banda, s’estima que 
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entre el 71% i el 76% de la població catalana acostuma a llegir premsa gratuïta. Pel que fa a la 
llengua, el 75% dels continguts publicats en premsa gratuïta són escrits en català, la qual cosa indica 
una presència significativa de la llengua en aquest tipus de publicació. 
 

Taula 69. Publicacions gratuïtes associades a l’ACPG 
 
Capçalera % redacció % català Tiratge Periodicitat 
20 Minutos 60 30-40 250.000 Diària 
Aquí 30-40 50-60 75.188 Setmanal 
Capgròs 25 100 32.097 Setmanal 
El Pregó de Terrassa 25-30 70 21.712 Setmanal 
El Pregó del Vallès 25-30 70 21.581 Setmanal 
El Sac 10-15 100 12.139 Setmanal 
El Tot Granollers 30-40 100 15.028 Setmanal 
El Tot Mataró 25 100 32.030 Setmanal 
Els Colors 30-40 100 5.089 Mensual 
Freqüència 60-70 100 30.792 Mensual 
Guia Flash 30 100 54.277 Mensual 
La Fura 50 100 26.015 Setmanal 
La Revista de Barcelona 25-30 100 33.600 Mensual 
L'Enllaç dels Anoiencs 60-70 100 10.000 Setmanal 
L'Ham - Banyoles 25 100 7.138 Mensual 
L'Hiperbòlic 70 100 22.120 Mensual 
Mataró Report 70 100 6.198 Mensual 
Més! Osona 25-30 100 18.189 Setmanal 
Més Tarragona  80 15.105 Diària 
Metro 60 30-40 201.000 Diària 
Mou-te  100 25.000 Mensual 
Pànxing Selva 60-70 100 3.000 Mensual 
Pànxing Tot Cerdanya 30-40 100 17.217 Mensual 
Pànxing Tot Berguedà 40-50 100 14.800 Mensual 
Punt Empordà / Garrotxa 25 100 99.232 Setmanal 
Punt GI, Pla d'Estany i Selva 20 100  Setmanal 
Reclam Cerdanya 20 100 17.250 Mensual 
Reclam Osona Ripollès 20-25 100 23.279 Setmanal 
Secundèria 70 100 34.800 Mensual 
Teatre BCN 60 100 56.684 Mensual 
Terrassa Societat 50 70 50.000 Mensual 
Tot Cerdanyola 40-45 100 10.690 Setmanal 
Tot Sant Cugat 40 100 18.826 Setmanal 
Viari 70 100 38.213 Quinzenal 

 
En conjunt, les dades més significatives de la premsa gratuïta en català són les següents: 40 
capçaleres associades a l’Associació Catalana de Premsa Gratuïta, amb un tiratge conjunt d’1,6 
milions d’exemplars i una audiència de 4 milions. 

5. La premsa digital 

Tots els diaris d’informació general en català disposen també de la seva edició digital, així com la 
major part de revistes i setmanaris que s’editen en català. 
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Per conèixer-ne la difusió, en la taula adjunta es mostren les informacions relatives als diaris que 
estan sotmesos al control de l’Oficina de Justificació de la Difusió, incloent-hi els que només s’editen 
en digital. 
 
Analitzant-ne l’evolució al llarg dels tres últims anys es pot apreciar el manteniment de les audiències 
pel que fa a l’Avui i al Diari de Barcelona i els increments tant en nombre de visites com de pàgines 
visitades de El Periódico On Line, Osona.com i VilaWeb, que com a diari exclusivament digital manté 
el lideratge en audiències. 
 

Taula 70. Nombre de visites i pàgines visitades dels diaris digitals. 2002-2004 
 
VISITES 2002 2003 2004

Avui 4.075.615 3.798.143 4.095.491

Diari de Barcelona 323.766 321.876 304.441

El Periódico On Line 13.858.937 16.330.670 30.015.055

VilaWeb 7.458.596 10.819.118 13.215.194

Osona.com 32.547 408.304 547.482

PÀG. VISITADES  2002 2003 2004

Avui 56.122.935 56.025.562 46.536.781

Diari de Barcelona 640.814 624.900 655.237

El Periódico On Line 98.795.354 123.370.422 160.603.056

VilaWeb 27.190.719 40.292.931 45.361.436

Osona.com 100.534 1.746.375 2.348.019

 
L’any 2004 és, en matèria d’ajuts a la premsa digital, un any de transició. Les noves polítiques envers 
els mitjans de comunicació que el Govern ha iniciat per definir l’espai català de comunicació en la 
premsa escrita, optant per una discriminació positiva dels projectes i les iniciatives en llengua 
catalana i aranesa, inclouen també unes línies de suport específic al desenvolupament de la premsa 
digital en llengua catalana, que quedaran materialitzades en les convocatòries publiques de 
subvencions de l’any 2005.  
 



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 2003. Segons la publicació Comercio 
interior del libro en España 2003, elaborat per la Federació de Gremis d’Editors d’Espanya, i l’Informe 
de comercio interior 2003, elaborat pel Gremi d’Editors de Catalunya, la facturació de les editorials 
privades i agremiades de Catalunya l’any 2003, a preu de tapa i IVA inclòs, va ser de 1.583,65 milions 
d’euros. La facturació exclusivament en llengua catalana va ser de 268,37 milions d’euros. Aquesta 
xifra és sensiblement superior a la de l’any 2002: 228,01 milions d’euros. Cal, però, tenir en compte 
que també el volum total de facturació de les editorials privades i agremiades a Catalunya va ser 
superior el 2003 (1.583,65 milions d’euros) en relació amb el 2002 (1.426,22 milions d’euros). 
 
Segons aquest informe, el llibre en català en el conjunt del sector editorial de Catalunya representa el 
30,2% dels títols editats, el 18,0% dels exemplars produïts i el 17% de la facturació total. Les 
empreses editorials de Catalunya van editar 27.788 títols el 2003, cosa que representa un augment 
del 6% respecte a l’any anterior. El nombre de títols editats en català també es va incrementar un 
2,5% respecte a l’any 2002. 
 
El creixement dels títols en català va ser, en proporció, inferior al creixement que va tenir l’edició total, 
que va ser d’un 6,0%. D’altra banda, respecte al nombre d’exemplars produïts, la xifra total va 
augmentar respecte al 2002 en un 12,6%, mentre que la xifra d’exemplars en català es va reduir en 
un 5,3%. La tirada mitjana d’un títol en català, per tant, va baixar de 2.960 exemplars a 2.735 (225 
exemplars menys per títol). 
 
En la taula següent s’aprecia l’evolució d’aquest sector a Catalunya des de 1999 fins al 2003. 
 

Taula 71. Evolució del sector del llibre a Catalunya. 1999–2003 
 

        1999    2000         2001       2002       2003 
Títols editats a 
Catalunya 23.723 25.467 25.628 26.214 27.788 

Títols editats en 
català 7.261 7.795 8.015 8.183 8.386 

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

Exemplars editats  123.258.815 117.608.628 107.934.638 113.338.968 127.599.029 

Exemplars editats 
 en català 25.493.935 22.282.438 23.143.154 24.225.730 22.937.314 

Exemplars en català 
 / total 20,7% 18,9% 21,4% 21,4% 18,0% 

Facturació a 
Catalunya 
(milions d’euros)

1.422,59 1.450,96 1.445,67 1.426,22 1.583,66 

Facturació en català 
(milions d’euros) 213,74 205,61 216,76 228,01 268,37 

En català / total a 
Catalunya 15,0% 14,2% 15% 16% 17% 

  
L’any 2003 les editorials privades catalanes tenien en catàleg 42.287 títols en català, que representen 
el 34,4% dels títols totals en catàleg. La variació de títols en català respecte al 2002 va ser negativa 
(–3,7%), seguint l’evolució que ja havia mostrat el 2002 respecte al 2001 (–3,5%). 
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La taula següent, extreta de l’Informe de comercio interior 2003, elaborat pel Gremi d’Editors de 
Catalunya, mostra els percentatges de títols en catàleg segons la matèria del llibre: 
 
Taula 72. Títols en catàleg d’editorials catalanes, i distribució per matèries en percentatge sobre el total. 

2002-2003 
    
 Total En català 
 2002 2003 2002 2003 
Nombre total en catàleg 121.127 122.964 43.925 42.287 
Literatura 23,6% 25,1% 22,1% 20,3% 
Infantil i juvenil 16,0% 17,1% 25,7% 27,0% 
Text no universitari 14,1% 14,2% 25,5% 26,3% 
Universitari, tècnic i científic 13,1% 10,7% 5,1% 4,9% 
Ciències socials 12,9% 14,0% 10,2% 9,5% 
Llibres pràctics 5,5% 5,1% 2,2% 2,7% 
Divulgació general 9,2% 8,8% 5,4% 5,8% 
Diccionaris i enciclopèdies 2,2% 1,6% 2,3% 2,0% 
Còmics 1,3% 1,7% 0,7% 0,5% 
Altres 2,0% 1,8% 0,7% 1,1% 

 
De la taula precedent 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 d’una mica 
més de la quarta part dels llibres editats en català (26,3%). 
 
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. Tanmateix, cal no 
oblidar 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. Unes 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 catalanes 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 editorial donat des de la Generalitat de Catalunya, 
per mitjà de la Institució de les Lletres Catalanes, que ha treballat per difondre la literatura catalana en 
el seu àmbit territorial, de l’Institut Ramon Llull, que ha treballat per difondre-la a l’exterior, i de 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. 
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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 en 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 públiques o 
privades, per empreses no editorials o per associacions, fundacions o altres entitats, amb finalitat de 
lucre o sense. 
 
Durant l’any 2004 el Departament de Cultura ha aprovat l’aportació d’un total de 2.086.685,45 euros a 
la producció editorial en català i aranès pel procediment del suport genèric (la xifra dels dos anys 
anteriors va ser d’1.952.935,88 euros i d’1.802.935, respectivament). Els ajuts han beneficiat 1.569 
títols. 

2.2. Altres suports al llibre 
A banda del suport genèric, l’any 2004 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 148.000 euros i s’ha 
col·laborat en l’organització del Liber, a Madrid, amb 36.000 euros. Així mateix, s’han atorgat 24.000 
euros a l’editorial Destino, per l’edició en català de l’obra completa de Salvador Dalí, i a Edicions 3 i 4, 
per l’edició de les obres de Miquel Batllori, Joan Fuster i Josep Maria de Sagarra, per un import de 
15.025,30 euros, ambdós ajuts dins el marc de convenis pluriennals. 
  
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 d’Economia i Finances. L’import total concedit en el marc de la 
Resolució de 16 d’agost de 2004, per la qual s’han convocat 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, ha 
estat de 210.303,63 euros. D’aquest import total, el Departament de Cultura ha aportat 48.000 euros 
del seu pressupost i el Departament d’Economia i Finances, 18.000 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 2004 s’han editat obres de temàtica diversa. 
 
El Consorci Català per a la Promoció Exterior de la Cultura (COPEC) ofereix suport a la promoció 
exterior del llibre i la literatura catalans. Cal destacar el suport donat a l’Associació d’Editors en 
Llengua Catalana, a la qual s’ha atorgat una subvenció de 72.123 euros per participar amb un estand 
a la Fira Internacional del Llibre de Frankfurt i a la Fira Internacional del Llibre Infantil i Juvenil de 
Bolonya.  

3. La producció  

3.1. La Institució de les Lletres Catalanes  
La Llei 20/1987, de 12 de novembre, va crear la Institució de les Lletres Catalanes com una entitat 
autònoma del Departament de Cultura. Aquesta entitat té un important antecedent històric quan, tot i 
les dificultats que suposava la Guerra Civil, funcionà la primera Institució de les Lletres Catalanes des 
de l’entrada de la tardor del 1937.  
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Els òrgans rectors de la Institució són la Junta de Govern i el Consell Assessor. A la Junta hi ha 
representants del Centre Català del PEN Club, l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana, 
l’Associació Col·legial d’Escriptors de Catalunya, l’Associació d’Editors en Llengua Catalana, l’Institut 
Ramon Llull i la Secretaria de Política Lingüística. L’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana hi és 
representada tant pel que fa a la seva secció de Catalunya com a les del País Valencià i les Illes 
Balears, a més de la seva secció de traducció. 
 
Algunes d’aquestes representacions també formen part del Consell Assessor, a més del Col·legi de 
Periodistes de Catalunya, l’Associació de Joves Escriptors en Llengua Catalana, el Consell Català del 
Llibre per a Infants, l’Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes i el Gremi d’Editors de 
Catalunya. En aquest Consell s’hi integren igualment personalitats com els Premis d’Honor de les 
Lletres Catalanes Antoni Maria Badia i Margarit, Josep Maria Espinàs i Joan-Francesc Mira; exdegans 
de la Institució com Jordi Sarsanedas o Feliu Formosa, i Enric Frigola pel que fa als mitjans de 
comunicació.  
 
La Institució té com a objectiu fonamental vetllar per la promoció de les obres dels autors i autores 
que s’expressen en la nostra llengua dins i fora de les terres on es parla el català. Amb aquest fi 
atorga subvencions a creadors literaris, traductors, guionistes, estudiosos, etcètera. També programa 
campanyes de promoció dels escriptors a les escoles i als centres culturals, com els "Itineraris de 
lectura" o "Al vostre gust". D’altra banda, fa exposicions sobre temes literaris, participa a les fires del 
llibre i manté contactes a l’estranger amb editors, agents literaris i centres d’escriptors i traductors. A 
més, la Institució elabora i manté la base de dades “Qui és qui” d’escriptors i escriptores catalans 
actuals. 
 
La campanya “Al vostre gust” és un programa de promoció de la literatura que permet que els 
escriptors i escriptores catalans parlin de la seva obra amb els lectors. Per dur-lo a la pràctica, la 
Institució es fa càrrec de posar en contacte els equipaments culturals del país amb els autors 
sol·licitats, i els paga les minutes. Els actes de la campanya es fan en biblioteques, centres culturals, 
universitats i entitats sense afany de lucre. Fonamentalment són conferències, col·loquis en clubs de 
lectura i recitals poètics. El pressupost anual d’aquesta campanya és de 42.000 euros. L’any 2004 
s’han fet més de 130 activitats, amb 90 autors que han visitat 76 poblacions. 
 
La campanya “Itineraris de lectura” constitueix una activitat de promoció de la literatura catalana en 
l’àmbit de l’ensenyament primari i secundari en els territoris que integren el domini lingüístic del 
català. Així, des del curs 1997-1998, escriptors i escriptores en la nostra llengua visiten centres 
escolars i comenten amb l’alumnat els seus llibres, també a l’entorn de textos prèviament treballats a 
classe. Es tracta, doncs, d’un intercanvi estimulant a l’entorn de la creació i la lectura. El 2004 s’han 
fet 159 col·loquis a 98 poblacions, que han comportat un pressupost de 47.700 euros. 
 
La base de dades “Qui és qui a les lletres catalanes” es va presentar l’any 1991 en format llibre, i des 
del 2000 es pot consultar per Internet. Conté actualment 1.494 fitxes consultables d’autors i autores 
de creació literària en llengua catalana amb dues o més obres publicades, dels quals es pot obtenir el 
repertori bibliogràfic. La distribució territorial abasta el conjunt del nostre domini lingüístic, i també la 
resta de l’Estat espanyol i de l’estranger. 
 
Pel que fa a un aspecte tan important com és l’ajuda directa a creacions i activitats literàries, cal dir 
que des del 1988, primer any de la seva activitat, la Institució de les Lletres Catalanes ha concedit 
diverses línies d’ajuts que es van iniciar amb els destinats a la creació literària, a activitats de 
promoció de la literatura catalana i a traduccions d’obres literàries al català i del català. Posteriorment 
es van incorporar les altres línies: el 1989, investigació i promoció i difusió de la literatura catalana; el 
1993, traducció al català (ajuts directes a traductors/traductores), i el 2002, creació de pàgines web 
sobre literatura catalana. Els destinataris d’aquests ajuts són persones físiques, entitats sense finalitat 
de lucre i empreses editorials. 
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Pel que fa als ajuts destinats a empreses editorials, actualment, només es concedeixen per a 
traduccions al català, tot i que fins al 2002 se n’havien donat a empreses editorials estrangeres per a 
la traducció a altres llengües d’obres de creació literària escrites en llengua catalana (ajuts que 
actualment atorga l’Institut Ramon Llull).  
 
En el cas de traduccions al català, la partida s’ha incrementat des dels gairebé 8 milions de pessetes 
del 1988 als 60.372,82 euros del 2005. 
 
El pressupost i les entitats ajudades per a activitats de promoció i difusió de la literatura catalana 
s’han incrementat notablement des del 1988, quan es van concedir 6 ajuts per un total de 8 milions de 
pessetes, fins al 2004, quan s’han atorgat 24 ajuts per un total de 227.110 euros (més de 37,7 milions 
de les antigues pessetes). Amb aquestes subvencions s’han ajudat les activitats de les associacions 
d’escriptors i d’entitats com Aula de Poesia, Pirinaigua o Propost. Projectes Poètics Sense Títol. 

3.2. Els premis literaris  
En l’àmbit de la literatura catalana hi ha més de dos mil premis o guardons literaris per a obres 
escrites en català. El Servei d’Informació i Difusió Cultural del Departament de Cultura en té 
comptabilitzats, a finals del 2004, exactament 2.076, i es calcula que un 70% correspon a premis que 
s’han convocat en els darrers dos anys, entre els quals cal remarcar, pel prestigi adquirit, 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 2004, cal esmentar-ne els següents: 
 
Els premis a obra nova: 
 
—Robert Saladrigas ha guanyat el premi Josep Pla de narrativa amb La llibreta groga; 
—Emili Bayo ha guanyat el premi Ciutat de Palma de narrativa amb L’edat de les pedres; 
—Hèctor Bofill ha guanyat el premi Ciutat de Palma de poesia amb Les genives cremades; 
—Alfred Bosch ha guanyat el premi Ramon Llull amb Les set aromes del món; 
—Xavier Moret ha guanyat el premi 23 d’abril de Columna amb Doctor Pearson; 
—Laïla Karrouch ha guanyat el premi 23 d’abril de Columna Jove amb De Nador a Vic; 
—Marila Pons ha guanyat el premi de narrativa dels Premis Recull a Blanes amb Històries de fum; 
—Josep Lluís Roig ha guanyat el premi de poesia dels Premis Recull a Blanes amb El somrís de les 

carreteres secundàries; 
—Gerard Vàzquez ha guanyat el premi de teatre dels Premis Recull a Blanes amb Quid pro quo; 
—Enric Virgili ha guanyat el premi de poesia Gabriel Ferrater amb Mamut; 
—Joan-Elies Adell ha guanyat el premi Flor Natural dels Jocs Florals de Barcelona amb La 

degradació natural dels objectes, 
—Pere Joan Martorell ha guanyat el premi Viola d’Argent dels Jocs Florals de Barcelona amb Llibre 

de cera; 
—Francesc Garriga ha guanyat el premi Englantina dels Jocs Florals de Barcelona amb La nit dels 

peixos; 
—Maria Cabrera ha guanyat el premi Amadeu Oller a poetes inèdits amb Jonàs; 
—Toni Sala ha guanyat el premi Sant Joan amb Rodalies; 
—Jordi Varela ha guanyat el premi Leandre Colomer de novel·la històrica de Catalunya amb Aquell 

Primer de Maig. 
 
En la celebració de La Nit dels Bertrana de Girona el premi de narrativa s’ha declarat desert, el premi 
Miquel de Palol de poesia l’ha guanyat Rosa Torrent amb Rosa del desert, el premi Carles Rahola 
d’assaig l’ha guanyat Enric Sòria amb La lentitud del mar, el premi Ramon Muntaner de literatura 
juvenil l’ha guanyat Manuel Valls amb Què fas aquest vespre?, i relatsencatala.com ha guanyat el 
premi Lletra a la millor pàgina web sobre literatura; 
 
—Vicenç Villatoro ha guanyat el premi Carlemany amb La derrota de l’àngel; 
—Jordi Roca ha guanyat el premi Joanot Martorell de narrativa amb Cara d’àngel; 
—Xavier Bru de Sala ha guanyat el premi Ausiàs March de poesia amb Oratori; 
—Llorenç Capdevila ha guanyat el premi El Lector de l’Odissea de Vilafranca del Penedès amb 

Ànima de llop; 
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—Joan Negre ha guanyat el premi Just Casero de Girona amb La funesta demora; 
—Jordi Joan Mirall ha guanyat el premi de narrativa dels Premis Octubre de València amb L’Altíssim; 
—Ramon Guillem ha guanyat el premi de poesia dels Premis Octubre de València amb Celebració de 

la mirada; 
—Santi Vila ha guanyat el premi d’assaig dels Premis Octubre amb Elogi de la memòria; 
—Esperança Camps ha guanyat el premi de novel·la del premi Ciutat d’Alzira amb Quan la lluna 

escampa els morts; 
—Adolf Tobeña ha guanyat el premi de divulgació científica del premi Ciutat d’Alzira amb Màrtirs 

mortífers. Biologia de l’altruisme letal; 
—Josep Iborra ha guanyat el premi d’assaig del premi Ciutat d’Alzira amb Inflexions; 
—Teresa Broseta i Vicent Borràs han guanyat respectivament els premis de narrativa infantil i juvenil 

del premi Ciutat d’Alzira; 
—Jordi Manent amb Pompeu Fabra a l’exili i Jordi Casassan i Ymbert amb El temps de la nació. 

Tretze estudis sobre el problema polític de les identitats s’han repartit el premi Ramon Trias Fargas 
d’assaig; 

—Pere Ballart ha guanyat el premi Josep Vallverdú d’assaig amb El riure de la màscara. Formes de la 
poesia contemporània; 

—Júlia Zabala ha guanyat el premi Màrius Torres de poesia amb El cercle de les ànimes; 
 
En el premis de Tarragona, el Pin i Soler de narrativa i el Rovira i Virgili d’assaig han estat declarats 
deserts i Maria Antònia Grau ha guanyat el premi Comas i Maduell amb Un pòsit de cafè al fons de 
cada tarda; 
 
—Jordi Sierra i Fabra ha guanyat el premi Néstor Luján de novel·la històrica amb La pell de la revolta; 

Melcior Comes ha guanyat el premi Documenta per a més joves de trenta-cinc anys amb L’estupor 
que us espera; 

—Mercè Anguera ha guanyat el premi Folch i Torres amb La història d’en Robert; 
—Montserrat Galícia ha guanyat el premi Joaquim Ruyra amb El darrer manuscrit; 
—Àlex Masllorens ha guanyat el Pere Quart d’humor i sàtira amb Desastre a la 525; 
—Albert Bastardas amb Cap a una sostenibilitat lingüística i Jaume Radigales amb Walhalla a 

Jerusalem han compartit el premi Idees d’assaig breu; 
—Emili Rosales ha guanyat el premi Sant Jordi de novel·la amb La ciutat invisible; 
—Bartomeu Fiol ha guanyat el premi Carles Riba de poesia amb Cabales del call; 
—Vicenç Pagès ha guanyat el premi Mercè Rodoreda amb El poeta i altres contes; 
—Francesc Serés ha guanyat el Premi Octavi pellissa a projectes literaris amb Catalunya classe 

mitjana; 
 
Els premis a obres publicades: 
 
Destaquen dos noms en aquest apartat: el de Joan Francesc Mira, Premi d’Honor de les Lletres 
Catalanes de 2004 i Premi de la Crítica Catalana de narrativa per Purgatori, i Emili Teixidor, 
guanyador del premi Creixells, la Lletra d’Or i el Premi Nacional de Literatura amb Pa negre. 
 
Els premis Ciutat de Barcelona han distingit Imma Monsó pel seu recull de contes Millor que no m’ho 
expliquis, i la traducció de Xavier Pàmies del Relat personal d’un pelegrinatge a medina i la Meca de 
Richard Burton. 
 
Els premis Cavall Verd han estat per a Ponç de Pons amb Pessoanes i per a la recopilació feta per 
Jordi Cornudella de Maleïdes les guerres. 
 
Els premis de la Crítica dels Escriptors Valencians s’ha repartit com segueix: en poesia han guanyat 
ex aequo, Xulio Ricardo Trigo, amb Llibre de la quietud, i Joan-Elies Adell, per Encara una olor; en 
novel·la, Toni Cucarella, per Quina lenta agonia la dels ametllers perduts; en assaig, Isabel Clara 
Simó, per En legítima defensa; en teatre, Manuel Molins, per Elisa. 
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En narrativa, a més a més de Purgatori, els premis de la Crítica Catalana han distingit Bressoleig a 
l’insomni de la ira, de Maria Beneyto, en l’apartat de poesia. 
 
El Premis de la Crítica “Serra d’Or“ han aplegat els noms de Ramon Monton en novel·la, per El nyèbit, 
Carles Duarte en poesia, amb El centre del temps, Susanna Rafart en narració, per La inundació, i 
Miquel de Palol en assaig, per La poesia en el boudoir i Els proverbis. Altres guardonats han estat 
Josep Romeu en memòries, Francesc Foguet en biografia, Jaume Ferrer i Anna Gil en traducció i 
Jesús Alturo, Joan Sagués i Javier Martín en recerca. 
 
En l’àmbit del teatre els premiats han estat Gerard Vàzquez i Jordi Barra, Xicu Masó entre d’altres. 
Els premis de literatura infantil i juvenil han estat per a Teresa Duran i Neus Bruguera, Antoni Garcia 
Llorca i Oriol Garcia i Quera. 
 
En l’àmbit internacional hem tingut dues excel·lents notícies. La primera ha estat la concessió del Prix 
Mediterranée a Jaume Cabré, per la versió francesa de Senyoria, i Josep-Francesc Delgado, amb Els 
llops de la lluna roja, en la llista d’honor de la International Board on Books for Young People, que 
aplega els millors títols de literatura juvenil publicats durant l’any arreu del món. 



X. LA CINEMATOGRAFIA 

1. El català en el sector del cinema a Catalunya 

1.1. L’evolució del mercat cinematogràfic 
El nombre total d’assistents als cinemes de Catalunya l’any 2004 ha estat de 29.034.691, un 0,91% 
menys que l'any anterior, en què va ser de 29.302.166. La recaptació, però, que ha arribat a 
151.340.451,13 milions d’euros, ha estat superior a la de l’any 2003, en què se’n van recaptar 
148.066.834,46. 
 
L’any 2004 el nombre de persones que han vist cinema en català ha estat de 823.064. Això 
representa un decrement del 23,35% respecte al 2003, que va ser d’1.074.111. 
 
L’oferta de títols exhibits en català ha passat dels 103 de l’any 2003 als 89 del 2004, dels quals 15 
s’han projectat en versió original en català, 71 en versió doblada i 3 en versió subtitulada. D’aquests 
89 títols, 44 han estat d’estrena, dels quals 7 en versió original catalana, 36 en versió doblada i 1 en 
versió subtitulada. 
 
El total de públic en català es distribueix de la manera següent: 52.376 persones corresponen a la 
versió original en català, 763.846 corresponen a la versió doblada i 6.842 a la versió subtitulada.  
 
L’assistència de públic a les versions originals ha disminuït un 64,01%, ja que s’ha passat de 145.547 
persones l’any 2003 a 52.376 l’any 2004. Pel que fa a pel·lícules doblades al català, hi ha hagut una 
disminució del 16,84%, ja que de les 918.539 persones el 2003 s’ha passat a 763.846. El nombre 
d’espectadors/ores de les versions subtitulades també ha sofert una disminució d’un 30’26%, i ha 
passat de 9.812 persones a 6.842. 
 
La pel·lícula més vista en català ha estat Shrek 2, amb 97.725 persones, seguida de Shin Chan, 
operació rescat, amb 66.297. De les pel·lícules produïdes a Catalunya en versió original catalana, les 
més vistes en català han estat La casita blanca, la ciutat oculta, amb 24.687 persones, seguida per La 
mort de ningú, l’enigma de Heinz Chez, amb 7.504, i De nens, amb 5.422. 

1.2. Les línies bàsiques de l’actuació del Govern 
Atès que el cinema és un sector clau per a la normalització de l’ús del català, un dels objectius de la 
Llei de política lingüística és, precisament, aconseguir una presència significativa de la llengua 
catalana en l’oferta cinematogràfica, especialment a les pel·lícules doblades, atesa la primacia del 
cinema nord-americà a les pantalles europees i catalanes, que alguns anys supera llargament el 75% 
del taquillatge, i també a les pel·lícules de producció catalana. 
 
Una de les línies clares d’actuació del Govern pel que fa a les pel·lícules doblades al català passa per 
una selecció més acurada dels títols d’acord amb la seva qualitat i comercialitat; moltes de les 
pel·lícules que es doblen van dirigides al públic infantil perquè són les que les empreses consideren 
més rendibles. També es vol garantir que els doblatges fets per al cinema s’incorporin de manera 
automàtica als formats domèstics, DVD, cosa que no sempre s’ha produït fins ara. La Secretaria vol 
reforçar la promoció de les versions catalanes, tant pel que fa a les campanyes publicitàries com pel 
que fa a l’adequació de les sales on s’exhibeixen.  

1.3. Els títols més importants del 2004 
Un fet destacat, 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. Els títols 
d’animació més remarcables són Germà ós, Shrek 2, L’espantataurons; Shin Chan, operació rescat, 
Doraemon el gladiador i Els increïbles. Amb aquests doblatges es garanteix en gairebé tots els casos 
la posterior comercialització en DVD. 
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També cal destacar l’oferta de títols importants dirigits al públic juvenil com Harry Potter i el pres 
d’Azkaban i Spide-Man 2. Dels llargmetratges per a públic adult estrenats en versió doblada al català 
el 2004 cal destacar Llegeix-me els llavis i Sky captain i el món del demà. La pel·lícula francesa 
Camins creuats es va estrenar en versió subtitulada.   

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, mai, però, 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 
només 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 simultàniament.  
 
Per iniciativa d’alguns exhibidors, i amb la col·laboració dels serveis territorials del Departament de 
Cultura i de la Secretaria 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, mitjançant 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 29 empreses d’exhibició. L’import total atorgat ha estat de 100.000 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 (ICIC) 

2.1. El suport a la producció catalana (sense distinció de llengua) 
La Llei 20/2000, de 29 de desembre, de creació de l’Institut Català de les Indústries Culturals (ICIC), 
va constituir aquest nou organisme com a entitat de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia, 
l’objecte del qual és impulsar el desenvolupament de les indústries culturals a Catalunya i l’àmbit 
d’actuació del qual és el del sector audiovisual, l’editorial, el de la premsa, el multimèdia, el discogràfic 
i musical, i de les arts escèniques i visuals. El Decret 100/2001, de 3 d’abril, va aprovar el seu Estatut. 
El pressupost de l’Institut l’any 2004 ha estat de 28.746 M€. 
 
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 creadors 
culturals, i impulsar accions formatives d’interès per al sector. També és encarregat de vetllar pel 
compliment de la normativa lingüística en el sector i promoure-hi la presència de la llengua catalana. 
 
L’ICIC representa un impuls renovat al suport de la Generalitat al cinema produït a Catalunya que 
permet, més enllà de la subvenció a fons perdut, la participació en projectes concrets comercialment 
viables. L’ICIC pot formalitzar convenis amb altres entitats, públiques i privades, constituir societats 
mercantils o participar-hi, prendre part en operacions de capital de risc, concedir subvencions i 
facilitar l’accés de les empreses a línies especials de crèdit. 
 
Els òrgans de govern de l’ICIC són el Consell General, el Consell d’Administració i la Direcció. El 
primer, amb 25 membres, el presideix la consellera de Cultura, i el Consell d’Administració, format per 
tretze membres, el presideix la directora general de Cooperació 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. 
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Els ajuts directes a la indústria cinematogràfica catalana executats l’any 2004 pel Departament de 
Cultura, per mitjà de l’Àrea de l’Audiovisual de l’ICIC, han estat de 8.273.841,09 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 oberta per l’Institut Català de Finances i les associacions professionals representatives del 
sector. S’han formalitzat 44 operacions per un import de 28.045.115,00 euros. 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 2004 el cinema català ha estat present als principals festivals internacionals d’arreu del 
món. Aquest any, 106 pel·lícules catalanes —llargmetratges i curtmetratges— s’han mostrat a 
diversos festivals i mostres de cinema d’arreu del món i se n’han fet 589 projeccions. D’aquesta 
presència cal destacar: 
 
La selecció de Balseros, dirigida per Carles Bosch i Josep M. Domènech, coproduïda per Bausan 
Films i TVC, per als Òscars de Hollywood. 
 
La Berlinale, on ha estat seleccionada Les Maletes de Tulse Luper II, de Peter Greenaway, 
coproduïda entre d’altres per ABS Productions Barcelona, a la secció Berlinale Specials; El 
Maquinista, de Brad Anderson, produïda per Castelao Productions, i Colours, de Carlos Dueñas, 
produïda per Quincedeoctubre Producciones, seleccionats a Panorama. 
 
El Festival du Films de Cannes, on s’ha projectat la pel·lícula Salvador Allende, de Patricio Guzman, 
coproduïda entre d’altres per Mediapro. 
 
Al festival de Karlovy Vary han seleccionat Madre Cuba, de Salomon Shang, per a la secció oficial a 
competició. 
 
El Festival Internacional de Cinema de Catalunya, Sitges 04, on, a banda de la secció dedicada a 
l’audiovisual català, s’han projectat els films El maquinista, El habitante incierto, de Guillem Morales, 
produïda per Rodar y Rodar Cine y Televisión, i The Birthday, d’Eugenio Mira, produïda per Arcadia-
Infinity Films. 
 
A més, dins del marc del Festival Internacional de Karlovy Vary (República Txeca) s’ha organitzat un 
Focus on Catalan Cinema; les pel·lícules que hi han participat han estat A la Ciutat, de Cesc Gay, 
produïda per Messidor Films, Volverás, d’Antonio Chavarria, produïda per Oberon Cinematogràfica, 
Las horas del día, de Jaime Rosales, produïda per Fresdeval Films i Invitro Films, Anita no perd el 
tren, de Ventura Pons, produïda per Els Films de la Rambla, i Caballé, més enllà de la música, 
d’Antonio A. Farrer, coproduïda, entre d’altres, per Ibits Productions. 
 
El total executat de 8.273.841,09 euros esmentat abans es distribueix en: 
 
 Foment de les produccions televisives, 2.885.383,65. 
 Foment del talent, 954.000,00. 
 Foment i promoció del cinema i de la indústria audiovisual, 2.516.267,35. 
 Difusió, 202.165,80. 
 Formació, 502.400,00. 
 Suport als projectes audiovisuals, 209.720,42. 
 Festivals i mercats, 914.403,87. 
 Foment de l’activitat professional, 66.500,00. 
 Filmoteca de Catalunya, 23.000,00. 

 
L’any 2004 l’ICIC ha aportat al Festival Internacional de Cinema de Catalunya. Sitges 2004 la 
quantitat de 470.000,00 euros. 
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Dels 35 llargmetratges catalans estrenats el 2004, 7 ho han estat en versió original catalana i són, per 
ordre d’estrena els que conté la taula següent: 
 

Taula 73. Estrenes de pel·lícules en versió original catalana. 2004 
 

Títol de la pel·lícula Distribuïdora Data 
d’estrena 

Nombre 
d’espectadors/ores 

De nens Massa d'Or PC, SL 26.03.04 5.422 

Centenari Produccions El Balnerari, SL 02.04.04 1.791 

Johan Cruyff, en un momento dado Manga Films, SL 28.05.04 1.358 

La mort de ningú. L'enigma Heinz 
Ches Motion Pictures, SA 24.06.04 7.504 

Cámara oscura Manga Films, SL 27.08.04 2.763 

Ouija Aurum Producciones, SL 15.10.04 872 

Joves* Sorolla Films, SA 27.12.04 43 

* Estrena d’un dia en dues sessions. Estrena oficial el 21 de gener de 2005. 
Font: ICIC. 

2.2. L’Institut Català de les Indústries Culturals (ICIC) i el foment de la llengua catalana en el sector de 
l’audiovisual. 
L’any 2004 l’ICIC ha obert diverses convocatòries de subvencions que han inclòs disposicions de 
foment del català: 
 
Resolució CLT/1620/2004, de 25 de maig, per la qual s’obre convocatòria per a la concessió de 
subvencions per a l’explotació de llargmetratges cinematogràfics i de produccions en format Imax. En 
aquesta convocatòria es barregen els criteris industrials i lingüístics, i hi prevalen les versions 
catalanes (originals o doblades), de manera que una versió catalana pot obtenir un màxim de 160.000 
euros i una versió en una altra llengua un màxim de 60.000 euros. El total concedit i executat ha estat 
d’1.228.437,68 euros. 
 
Resolució CLT/1621/2004, de 24 de maig, per la qual s’obre convocatòria per a la concessió de 
subvencions per a l’estrena en versió catalana de llargmetratges cinematogràfics i de produccions en 
format Imax. Per poder optar a la convocatòria, s’han d’estrenar com a mínim sis còpies del 
llargmetratge en versió catalana; tanmateix, en cas de llargmetratges dirigits per nous realitzadors, cal 
estrenar com a mínim tres còpies en versió catalana, i en el cas de llargmetratges documentals i 
llargmetratges amb format Imax, cal estrenar-ne com a mínim una còpia en versió catalana; el 
llargmetratge s’ha d’exhibir a Barcelona, en un local habitualment d’estrena i amb una permanència 
en cartell de set dies, com a mínim, i en totes les sessions (el requisit de projecció en totes les 
sessions no és d’aplicació en el cas dels formats Imax). S’han concedit i executat 851.829,67 euros. 
 
Resolució CLT/1724/2004, de 8 de juny, per la qual s’obre convocatòria per a la concessió de 
subvencions per a la producció de llargmetratges cinematogràfics dirigits per nous realitzadors i per a 
obres de decidit contingut artístic i cultural. La convocatòria té per objecte la concessió de 
subvencions per a la producció de llargmetratges cinematogràfics que s’han d’estrenar en versió 
catalana, exclusivament o no. El total concedit ha estat de 980.000 euros. 
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Resolució CLT/1829/2004, de 8 de juny, per la qual s’obre convocatòria per a la concessió de 
subvencions a l’exhibició en versió catalana de llargmetratges produïts per productores independents 
establertes a Catalunya. En queden exclosos els llargmetratges cinematogràfics qualificats com a X. 
Les subvencions consisteixen en una quantitat per entrada venuda per a l’exhibició de llargmetratges 
cinematogràfics de producció catalana durant els primers deu mesos a partir de l'inici de l’exhibició en 
la sala objecte de la sol·licitud. La quantitat a percebre per entrada venuda ha estat igual per a totes 
les empreses beneficiàries, amb un màxim de 60 cèntims d’euro per entrada. En cas que s’hagi 
exhibit la pel·lícula acompanyada d’un curtmetratge de producció catalana no anterior a l’any 1999 i 
també en la versió catalana, aquesta quantitat s’ha incrementat fins a 70 cèntims d’euro per entrada 
venuda. L'import màxim de la subvenció és de 6.000 euros per llargmetratge cinematogràfic. S’han 
concedit i executat 23.059,20 euros. 
 
Resolució CLT/1830/2004, de 8 de juny, per la qual s’obre convocatòria per a la concessió de 
subvencions a empreses de distribució cinematogràfica per a la distribució en versió catalana de 
llargmetratges produïts per productores independents establertes a Catalunya. La convocatòria té per 
objecte estimular la distribució cinematogràfica en versió catalana de llargmetratges que s’hagin 
estrenat en el període comprès entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2003. En queden excloses 
les pel·lícules qualificades com a pel·lícules X. Les subvencions consisteixen en una quantitat per 
entrada venuda durant els primers deu mesos des de la data d’estrena del llargmetratge, igual per a 
totes les empreses beneficiàries, amb un màxim de 60 cèntims d’euro per entrada. No se 
subvencionen les entrades corresponents als primers 36.000 euros de recaptació per l’exhibició del 
llargmetratge. L'import màxim de les subvencions és de 12.000 euros per llargmetratge. S’han 
concedit i executat 29.106,60 euros. 

3. El foment del doblatge al català 

Seguint la mitjana de nombre de títols doblats anualment, l’any 2004 s’han doblat 19 títols, una mica 
per sota dels dos anys anteriors, en què es van doblar 22 títols l’any 2002 i 21 el 2003. A aquests 19 
títols cal afegir-ne 1 de subtitulat, cosa que fa un total de 20 pel·lícules estrangeres en versió catalana 
i 2 pel·lícules en format Imax, Vida a les profunditats i Retorn a la 3a dimensió. 
 
D’aquests 19 títols, 10 pertanyen a empreses multinacionals associades a Fedicine: 4 de UIP, 1 de 
Hispano Fox Films, 1 de Columbia, 2 de Warner i 2 de Walt Disney. Altres empreses independents, 
algunes de les quals han participat en les convocatòries en edicions anteriors, han estrenat un total 
de 9 pel·lícules: Filmax 1, Lauren 2, Luk Internacional 2, Barton Films 2, DeAPlaneta 1 i Karma Films 
1. S’ha estrenat també una pel·lícula subtitulada en català, Camins creuats, distribuïda per Sherlock 
Films,  
 
De les 19 pel·lícules estrenades, 14 són per al públic infantil, 2 van dirigides sobretot al públic juvenil i 
3 al públic adult. Entre aquests títols cal destacar pel·lícules de gran èxit comercial com: Harry Potter i 
el pres d’Azkaban, Shrek 2, Els Increïbles, L’espantataurons i Spider-man 2.  
 
L’aportació del Govern per al doblatge i les còpies ha passat d’1.353.952,77 euros, el 2003, a 
1.813.388,80 euros.  
 
D’acord amb els convenis de col·laboració existents entre la Generalitat i el Govern de les Illes 
Balears, 11 de les pel·lícules doblades al català s’han exhibit a les illes. El Govern de les Illes Balears 
es fa càrrec de les despeses de la còpia corresponent (trobareu més informació sobre aquest punt al 
capítol XV, dedicat a la cooperació amb altres territoris de parla catalana).  
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Taula 74. Estrenes de pel·lícules doblades en català. 2004 

 

Títol de la pel·lícula Distribuïdora Data 
d’estrena 

Nombre 
d’espectadors/ores 

Vida a les profunditats Teatromax, SA 26.01.04 86 
Las voces de la noche DeA Planeta PC, SL 27.02.04 506 
Germà ós Disney 26.03.04 40.944 
Scooby doo 2. Desbocat Warner Sogefilms 2.04.04 20.894 
Glup Barton Films 2.04.04 700 
Els fills de la pluja Barton Films 2.04.04 868 
El gat UIP 7.04.04 5.052 
Rojo Sangre Canonigo Films, SA 23.04.04 3.761 
L’any del diluvi Oberon Cinematográfica, SA 28.04.04 14.566 
Núvols d’estiu Alta Classics, SL 30.04.04 16.371 
Retorn a la 3a dimensió Teatromax, SA 5.05.04 3.812 
Hector DeA Planeta PC, SL 7.05.04 1.718 
Romasanta, a la caça de la bèstia Sogedasa 14.05.04 8.273 
Les maletes de Tulse Luper 2ª part Lauren Films, SA 11.06.04 2.477 
Harry Potter. El pres d’Azkaban Warner 18.06.04 42.314 
Perfecto amor equivocado Wanda Vision, SA 25.06.04 2.946 
Shin Chan, operació rescat Luk Internacional 25.06.04 66.297 
Shrek 2 UIP 30.06.04 97.725 
P3K.Pinotxo 3000 Sogedasa 9.07.04 10.248 
Llegeix-me els llavis Karma Films 9.07.04 3.488 
Spider-Man 2 Columbia 14.07.04 23.837 
Iris Ovideo TV, SA 16.07.04 16.244 
La volta al món en 80 dies Filmax 23.07.04 18.750 
Torapia Aurum Producciones, SA 6.08.04 250 
Inconscients Alta Classics, SL 27.08.04 6.479 
Doraemon, el gladiador Luk Internacional 27.08.04 57.974 
Garfield Hispano FoxFilm 1.09.04 26.335 
Mala Uva Wanda Vision, SA 10.09.04 6.946 
Hipnos DeA Planeta PC, SL 8.10.04 2.715 
L’espantataurons UIP 8.10.04 27.457 
Las cajas españolas Sherlock Films, SL 12.11.04 659 
Els Increïbles The Walt Disney Co Iberia, SL 26.11.04 52.781 
La importància de ser Franc* Lauren Films, SA 30.11.04 14 
El nen que volia ser un ós Lauren Films, SA 22.12.04 5.217 

Un seguit de desgràcies 
catastròfiques de Lemony Snicket UIP 22.12.04 6.899 

Sky captain i el món del demà DeA Planeta PC, SL 22.12.04 3.339 

* Estrena d’un dia en una sessió. Estrena oficial el 5 de gener de 2005.  

4. El vídeo i el DVD 

La major part de les pel·lícules doblades al català per a la gran pantalla tenen versió catalana en 
DVD. Alguns dels títols més importants que han aparegut en aquest mercat durant el 2004 han estat: 
Buscant en Nemo, Spider-Man 2, Harry Potter i el pres d’Azkaban, Shrek 2, Germà ós, etc.  
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La Secretaria de Política Lingüística ha continuat la seva política d’ajuts per garantir la inclusió de les 
versions catalanes en els DVD i la seva distribució als punts de venda. L’aportació total a les 
empreses per aquest concepte ha estat de 75.000 euros. Les grans empreses del sector, les quals 
porten les millors pel·lícules, no s’han presentat a les convocatòries de subvencions, però sí que han 
incorporat el doblatge català a les pel·lícules. L’empresa Aurum no ha considerat oportú, per 
qüestions comercials, incloure el doblatge català de la pel·lícula El senyor dels anells. El retorn del rei 
en el DVD, malgrat la insistència de la Secretaria. Aquesta pel·lícula s’havia estrenat en català al 
cinema i tenia un gran nombre de seguidors/ores entre el públic juvenil. 
 
Per facilitar la distribució dels vídeos en català, la Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat 
ha finançat el catàleg DVD i videojocs en català, que recull tots els títols que es poden trobar al 
mercat i, de manera especial, les novetats.  
 

Taula 75. Títols de vídeo i DVD en català. 2004 
 
Títols Empresa videogràfica 
Els somnis de Jana 
Otijocs. Àsia misteriosa 
Contes animats del món 
Hansel i Gretel 
La volta al món en 80 dies 

Barcelona Multimèdia 

Caballé, més enllà de la música                  
Deep Blue 
Hotel Fawlty  
Dinamita 

Cameo Media 

Abella Maia        
Mar i Cel 
Rovelló 5 
Vaca Connie1- 2-3 
Vicki Vicking 
Dr. Caparrós 
Popeye  
Sissi  
Els Hoobs  
Clàsics del cinema  
Pocket Dragon 
Enigma 1 
Rovelló 4 
Alfred Hitchcock  

Gran Enciclopèdia Catalana 

Escola de màgia 2  Lambert Paul Olde Wolbers 

Doraemon i l’Imperi maia   
Doraemon i el misteri dels núvols  
Shin Chan, la invasió  
Shin Chan operació rescat 

Luk international 

Dalí    
Gala, Lena Dimitrievna Diakova 
Bob el manetes 1-2-3-4-5-6 
Teletubbies 2-3-4-5-7-8-9-10        

Manga Films 

4 DVD educatius Brainy Baby     Nikidom 

L’apropiació del descobriment                          
d’Amèrica: una conspiració d’estat                       Pilar Montoliu Poncelas 

Sky high                                 Shonen films 

El viatge d’en Popeye                       
El Nadal de Fèlix el gat              Sogedasa 

Miquel Martí i Pol, el compromís amb la vida                  
Joan Perucho, l’art de tancar els ulls 
Caterina Albert / Víctor Català, el jo contra l’entorn  
Manuel de Pedrolo, amb el temps obert 

Videoteca Catalana, SL 
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5. Difusió del cinema en català  

5.1. Promoció i campanyes publicitàries 
El Departament de la Presidència també ha realitzat campanyes addicionals de promoció del cinema 
parlat en català mitjançant espots televisius i falques de ràdio, per un import de 157.373,74 euros. Les 
pel·lícules de gran format que s’han doblat al català han tingut també suport promocional del 
Departament de la Presidència. 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. 
 
A finals de l’any 2004 s’ha posat en marxa un reforç de les campanyes publicitàries de premsa escrita 
adreçada a la promoció de les estrenes de cinema doblat al català. S’han publicat anuncis a La 
Vanguardia, El Periódico, El Punt i l’Avui per fer difusió de les estrenes del mes de desembre, que 
han estat: Sky Captain i el món del demà, El nen que volia ser un ós i Un seguit de desgràcies 
catastròfiques de Lemony Snicket. S’han fet també anuncis genèrics de pàgina sencera als diaris El 
Periódico i El Punt per a les estrenes d’estiu, i a l’Avui, La Vanguardia i Metro per a les del període de 
Nadal. 
 
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’hi 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 Secretaria de Política Lingüística del Departament de la 
Presidència s’informa de cadascuna de les estrenes, de les sales on s’exhibeixen i dels materials 
promocionals corresponents. 

5.2 La Prestatgeria única 
Aquesta iniciativa, que es preveu en el Pla d’acció de política lingüística 2004-2005 (vegeu el capítol I: 
Objectius), suposa la creació d’un espai on es concentra tot aquell producte audiovisual que conté la 
versió catalana, tant DVD com videojocs. Complint amb aquest compromís, i per primera vegada, el 
Govern i els principals editors i distribuïdors s’han posat d’acord per tenir un espai comú, amb una 
imatge comuna, per a la distribució comercial del producte audiovisual en català.  
 
El Govern ha signat un conveni amb el Grup Enciclopèdia Catalana perquè gestioni els estocs i les 
vendes en els principals estands, però la prestatgeria única és oberta a tots els editors, i així se’ls ha 
comunicat amb un escrit de la Secretaria de Política Lingüística. 
 
L’acord preveu el finançament inicial dels estands. Es tracta d’un projecte a tres anys, amb l’objectiu 
que, si es demostra l’èxit de la iniciativa, els estands s’estenguin als principals punts de venda de tot 
el territori, i els acabin gestionant de manera absolutament autònoma els editors i distribuïdors dels 
productes. 
 
Durant la campanya de vendes de Nadal de 2004 s’ha iniciat aquesta actuació amb un estand de 
grans dimensions a El Corte Inglés de la plaça de Catalunya de Barcelona, sis estands als tres 
centres FNAC de Barcelona i un estand al centre Carrefour de Terrassa. Cal dir que la posada en 
marxa d’aquest espai ha representat un augment aproximat d’un 6,5% en les vendes de productes en 
català tant als centres FNAC com a El Corte Inglés de la plaça de Catalunya. 
La iniciativa es continuarà duent a terme i s’ampliarà a altres establiments, amb alguns reajustaments 
per tal d’optimitzar els resultats fixats en els objectius: informar els consumidors i facilitar la 
localització dels productes audiovisuals en català.  



XI. LA CANÇÓ I LES ARTS DE L’ESPECTACLE 

1. La música cantada en català 

Si el 2003 les discogràfiques catalanes resistien els embats de les crisis del sector de la indústria 
discogràfica, determinades per l’augment de la pirateria i l’acaparament del mercat per les 
multinacionals, que van provocar una caiguda del 8% de la facturació, el 2004 la caiguda de la 
facturació ha estat més gran, del 10,9% (de 92 milions d’euros el 2003 a 82 milions el 2004). A més, 
la quota en el mercat estatal ha caigut el 17%: del 36% del 2003 al 19% del 2004. Aquestes dades 
contrasten amb l’increment del nombre de fonogrames produïts durant el 2004 en català. 
 

Taula 76. Evolució dels fonogrames editats amb algun o tots els temes en català. 2000-2004 
 
Any 2000 2001 2002 2003 2004 
Discos 150 (*) 286 352 -- 408 
  
(*) La dada de l’any 2000 no inclou els discos de jazz i no és completa. 
Font: Enderrock.  
 
Segons l’Anuari 2005 de la música i l’espectacle als Països Catalans, de la revista L’espectacle, el 
rànquing de vendes de fonogrames en català editats o distribuïts durant l’any 2004 és el següent: 
 

Taula 77. Fonogrames en català més venuts durant l’any 2004 
 
Grup / Intèrpret Fonograma Exemplars 
1 Els Pets Agost 40.000 
2 Lax’n’Busto Amb tu (CD + DVD) 30.000 
3 Roser Foc 30.000 
4 Gerard Quintana Les claus de sal 18.000 
5 Maria del Mar Bonet Amic, amat 17.000 
6 Obrint Pas La flama 15.400 
7 Macedònia Posa’m un suc 15.000 
8 Lluís Llach Poetes (CD + DVD) 15.000 
9 Jaume Aragall Voce e passione! 12.000 
10 Diversos autors Les cançons de la Cançó 12.000 
11 Antònia Font Taxi 10.000 
12 Cris Juanico Memòria 7.000 
13 Quimi Portet La Terra és plana 7.000 
14 Whiskyn’s On 7.000 
15 Pep Sala Crítica de la raó pura 6.000 
  
Pel que fa als ajuts del Departament de Cultura a l’edició de fonogrames per part de les 
discogràfiques catalanes, l’any 2004 s’han destinat 135.500 euros per a l’edició de 50 fonogrames. 
D’altra banda, el Departament ha assumit fins a un màxim del 40% del cost de les campanyes de 
promoció de 25 fonogrames, la qual cosa ha representat una aportació de 300.000 euros. 
 
Com en anys anteriors, el Departament de Cultura ha donat suport a l’organització del Mercat de 
Música Viva de Vic, amb un import de 210.000 euros. 
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2. El teatre i les arts de l’espectacle 

Segons les dades que proporciona l’Associació d’Empreses de Teatre de Catalunya (ADETCA), a la 
ciutat de Barcelona, sobre un total de 2.158.164 espectadors i espectadores de teatre, 794.869 (37%) 
van ser-ho d’espectacles en català, com es pot comprovar en la taula següent. 
 

Taula 78. Nombre d’espectadors de teatre. 2004 
 

 Espectacles 2004* Espectadors/es 2004* 
 Nombre       % Nombre   % 
Català 245 40 794.869 37 
Castellà 148 24 680.305 32 
Bilingües 12 2 70.945 3 
Altres llengües 58 9 232.731 11 
Sense text 145 24 339.708 16 
Sense especificar 9 1 39.606 2 
Total 617 100 2.158.164 100 

*A la ciutat de Barcelona. 
 
Durant l’any 2004 els muntatges de producció catalana a Barcelona ciutat han estat 435, d’un total de 
617 produccions, la qual cosa representa el 71%. 
 
L’any 2004 el Teatre Nacional de Catalunya ha presentat 24 obres, amb un total de 514 
representacions i 210.755 espectadors i espectadores. De les 24 obres programades, 20 han estat en 
català; una, en alemany sobretitulada en català; una, sense text, i dues eren espectacles de dansa. A 
més a més, el Teatre Nacional ha programat l’any 2004 dos espectacles de cantautors catalans, que 
han tingut 2.213 espectadors i espectadores. 



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 relacionats 
amb les indústries de la llengua, com ara els sistemes de reconeixement de veu, de traducció 
automàtica i similars. 
• La producció, la distribució i la comercialització del programari en llengua catalana i la traducció, si 
escau, d’aquests productes al català. 
• La presència de productes i informacions en català en les xarxes telemàtiques d’informació. 

2. El català a Internet 

D’acord amb l’Estadística d’usos lingüístics a Catalunya 2003 (EULC 03), elaborada per la Secretaria 
de Política Lingüística i l’IDESCAT, més d’un terç de la població més gran de quinze anys utilitza la 
xarxa d’Internet habitualment. En nombre absolut, això representa gairebé dos milions de persones 
usuàries d’Internet. Es tracta majoritàriament d’individus joves amb un grau d’instrucció mitjà o 
superior. En aquest sector l’ús del castellà és majoritari. 
 
En aquest sentit, un factor important a l’hora d’avaluar la presència del català a Internet és la llengua 
de les pàgines que es visiten. El 21,4% dels usuaris i usuàries habituals d’Internet tenen la pàgina 
inicial en català; el 65,9%, en castellà, i el 12,7%, en altres llengües. 
 

Taula 79. Llengua de la pàgina inicial per accedir a Internet 
 

Català Castellà Anglès Altres 
Pàgina inicial 21,4% 65,9% 7,8% 4,9% 
 
Font: IDESCAT, Departament de la Presidència. EULC 03. 
 
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 les persones que 
escriuen missatges de correu electrònic, que en nombre absolut són aproximadament 1.650.000. Les 
persones que escriuen en català o més en català són el 33,7%, les que escriuen en castellà o més en 
castellà són el 34% i les que escriuen igual en ambdues llengües oficials són el 15,4%.  
 

Taula 80. Llengua dels missatges de correu electrònic 
 

Català Castellà Ambdues Altres 
situacions 

Missatges de correu 
electrònic 33,7% 34% 15,4% 16,9% 

 
Font: IDESCAT, Departament de la Presidència. EULC 03. 
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2.1. Ús del català als webs 

Quant a les dades del Baròmetre de l’ús del català a Internet, que elabora Webmàsters Independents 
en Català, de Cultura i d’Àmbits Cívics (WICCAC, http://wiccac.org), el 2004 el català presenta un 
creixement sostingut però moderat en relació amb els anys anteriors: el percentatge global d’ús del 
català als webs d’empreses i organitzacions ha passat del 40,20% del desembre del 2002 al  42,08% 
de la fi del 2003, al 43,5% del principi del 2004 i al 46,96% del desembre del 2004. 
 
Dels 35 sectors analitzats al Baròmetre, 7 presenten un ús del català als webs molt alt: universitats, 
teatre i dansa, fires i salons, vins i caves, església, ràdio i televisió i, finalment, cercadors i directoris. 
Hi ha 6 sectors que tenen un alt grau de presència del català: ONG, música, diaris i revistes, 
agències, esports, portals d’Internet i webs de les Illes Balears, mentre que 3 sectors en tenen un 
grau mitjà.  Finalment, 19 sectors, majoritàriament de l’àmbit de l’Administració, el comerç, les 
empreses industrials i altres serveis, presenten un percentatge baix o molt baix d’ús del català. 
Destaca negativament l’ús del català en les institucions de l’Administració de l’Estat, on només el 
29,63% dels webs són en català. Per contra, en l’aspecte positiu, destaquem els avenços produïts en 
el sector de fires i salons i en el de diaris i revistes. 
 

Taula 81. Presència del català a Internet per sectors. 2004 
 

Núm. Sector Resum d'ús del 
català Total webs Total webs en 

català 
% webs en 

català 

1 Universitats Molt alt 21 20 95,24 
2 Teatre i dansa Molt alt 56 51 91,07 
3 Fires i salons Molt alt 51 45 88,24 
4 Vins i caves Molt alt 33 29 87,88 
5 Ràdio i televisió Molt alt 35 29 82,86 
6 Església Molt alt 23 19 82,61 
7 Cercadors i directoris Molt alt 21 17 80,95 
8 ONG Alt 13 10 76,92 
9 Música Alt 88 64 72,73 

10 Diaris, revistes i 
agències Alt 54 38 70,37 

11 Esports Alt 97 67 69,07 
12 Portals d'Internet Alt 30 20 66,67 
13 Illes Balears Alt 43 28 65,12 
14 Cinema Mitjà 18 11 61,11 
15 Editorials i llibreries Mitjà 69 42 60,87 

16 Jocs, videojocs, oci i 
còmic Mitjà 29 16 55,17 

17 Caixes, bancs i entitats 
financeres Baix 56 27 48,21 

18 Assegurances i mútues Baix 30 14 46,67 
19 País Valencià Baix 98 41 41,84 

20 
Telecomunicacions, 
electrònica, telefonia 

mòbil i tecnologia 
Baix 31 12 38,71 

21 Diversos sectors Baix 80 30 37,50 

22 Informàtica i Internet Baix 73 26 35,62 
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23 Viatges, turisme, 
transports i hotels Baix 127 45 35,43 

24 Alimentació i begudes Baix 120 41 34,17 

25 Immobiliàries i 
construcció Baix 67 22 32,84 

26 Empreses de treball 
temporal Baix 13 4 30,77 

27 
Institucions de 

l'Administració de 
l'Estat 

Molt baix 27 8 29,63 

28 Òptiques Molt baix 12 3 25,00 

29 Laboratoris, farmàcia i 
química Molt baix 23 5 21,74 

30 Missatgeria, transport i 
seguretat Molt baix 17 3 17,65 

31 Grans empreses i 
multinacionals Molt baix 69 12 17,39 

32 Moda, roba i 
perruqueria Molt baix 60 7 11,67 

33 Neteja, perfumeria, 
cosmètica i drogueria Molt baix 38 3 7,89 

34 Electrodomèstics i 
fotografia Molt baix 62 3 4,84 

35 Automòbil Molt baix 45 0 0,00 

Totals (19.12.2004) Baix 1.729 812 46,96 

Font: WICCAC, desembre del 2004. 
 
Escala de criteris de classificació del resum de català: molt alt, > 80%; alt, entre 65 i 80%; mitjà, entre 
50 i 65%; baix, entre 30 i 50%, i molt baix, < 30%. 
 
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 la darrera actualització elaborada 
per Softcatalà, al setembre del 2003, de l’informe publicat l’any 2000 per Vilaweb sobre la presència 
de la llengua catalana a Internet. En aquell primer estudi la llengua catalana apareixia com a dinovena 
llengua més usada en la xarxa. En la darrera revisió, Softcatalà ha canviat la metodologia emprada 
per mesurar la freqüència de l’ús de les llengües a Internet: ara es pot tenir la informació de cercadors 
com AlltheWeb, capaços d’identificar noves llengües que aleshores no van ser tingudes en compte 
(l’indonesi, el tai, l’estonià o el croat). 
 
Aquest darrer estudi de Softcatalà, d’acord amb les dades del cercador AlltheWeb –no se n’ha fet cap 
actualització posterior–, va fixar l’ús de la llengua catalana a Internet en el lloc vint-i-tresè, bo i 
advertint que no s’havia produït un retrocés amb relació a la dinovena posició que li havia atorgat 
l’informe de Vilaweb de l’any 2000, sinó que, per la precarietat dels mitjans tècnics amb què havia 
treballat Vilaweb aleshores, el català havia obtingut una posició millor de la que li corresponia. La 
posició vint-i-tresena és més adequada a la realitat, segons els autors. 
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2.2. Ajuts per a webs en català 
Per afavorir la presència del català a Internet, la Direcció General de Comerç del Departament de 
Comerç, Turisme i Consum du a terme un seguit d'accions de suport a les petites empreses 
comercials detallistes i a les entitats sense finalitat de lucre i amb personalitat jurídica pròpia que 
confeccionin pàgines web de promoció o comercialització dels seus productes, serveis o imatge, que 
les tradueixin o que les refacin. El web que opti als ajuts ha de tenir una versió íntegra en català, un 
domini propi i una adreça de contacte i no ha de tenir pàgines de primer i segon nivell en construcció. 
 
D’altra banda, el Consorci de Promoció Comercial de Catalunya (COPCA), adscrit també al 
Departament de Comerç, Turisme i Consum, convoca una línia d’ajuts per afavorir la presència de les 
empreses a Internet. L’objectiu és impulsar iniciatives de promoció i comercialització de productes, 
serveis o imatge mitjançant la confecció, optimació 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 tenir com a mínim una versió íntegra en llengua catalana i una 
altra en un idioma internacional no oficial a l’Estat espanyol. 

3. El programari en català 

En la línia de donar el màxim suport i la màxima difusió possibles al programari en català, la 
Secretaria de Política Lingüística continua difonent, des de l’espai d’informàtica i noves tecnologies 
del web Llengua catalana del Departament de la Presidència 
(<http://www6.gencat.net/llengcat/informat/index.htm>), els productes informàtics i els serveis web 
disponibles en català. En aquest espai es pot trobar informació sobre tota mena de productes, com 
ara navegadors, verificadors ortogràfics, sistemes operatius i programaris de caràcter empresarial per 
a diferents sectors. També s’hi inclou un apartat dedicat al programari exclusiu per a ordinadors de 
butxaca i un altre de dedicat a la telefonia. 
 
Així mateix, es continuen atenent les consultes que els usuaris i les usuàries adrecen a la Secretaria, 
tant per via telefònica com telemàtica, sobre productes informàtics en català. 

4. Telefonia mòbil 

La normalització lingüística de les noves tecnologies –molt especialment del sector dels telèfons 
mòbils, un dels productes d’electrònica més populars– és un dels àmbits prioritaris en què tant la 
Secretaria de Política Lingüística com la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació 
(STSI) centren les actuacions. Segons dades de l’Observatori de la Societat de la Informació, al 
desembre del 2003 un 77% de les llars catalanes tenien telèfon mòbil i un 60,7% de la població més 
gran de quinze anys l’utilitzava diàriament. 
 
La Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació està estudiant la manera de fer 
efectiva la presència del català en els terminals tant des del punt de vista dels operadors, que 
representen un 85% de les compres de terminals a l’Estat espanyol, com dels fabricants. La 
Secretaria de Telecomunicacions està analitzant els casos més emblemàtics i les marques blanques 
que els operadors comercialitzen sota el seu propi nom. 
 
Cal destacar, així mateix, la decisió de Siemens d’incloure el català sistemàticament als seus 
terminals des de l’any 1999 i d’incorporar una aplicació de text predictible T9 per escriure missatges 
SMS en català. A més, Siemens ha traduït el manual d’instruccions al català. Tanmateix, cal dir que 
no hi ha hagut una resposta uniforme dels fabricants del sector pel que fa a la presència del català a 
la telefonia mòbil. 
 
L’any 2004 la multinacional francesa SAGEM ha incorporat els menús en català en diversos models 
de telèfon mòbil. Hi ha un compromís tàcit de l’empresa perquè els nous models incorporin els menús 
en català i perquè properament els manuals i també l’aplicació de textos predictibles estiguin també 
en català. 
 
La Secretaria de Política Lingüística ha prestat assessorament tècnic en la traducció i revisió dels 
textos de la iniciativa sorgida de SAGEM. D’aquesta manera, SAGEM es converteix en el tercer 
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fabricant de telèfons mòbils que incorpora la llengua catalana als menús dels terminals, després de 
Siemens i Alcatel. 
 
Cal assenyalar també que la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació ha vetllat 
per la incorporació del català en els serveis que Amena ofereix en virtut del contracte vigent de 
telefonia mòbil amb la Generalitat de Catalunya. 
Igualment, la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació està avaluant l’índex 
d’encert del T9 en català, una eina de predicció de textos per a SMS actualment incorporada als 
terminals de la sèrie 65 dels mòbils de l’empresa Siemens.  

4.1. L’Estudi sobre els usos lingüístics a les operadores de telecomunicacions (EULOT) 
L’objectiu de l’Estudi sobre els usos lingüístics a les operadores de telecomunicacions és obtenir 
dades sobre el context sociolingüístic, els usos lingüístics i les actituds lingüístiques de les 
operadores de telecomunicacions que ofereixen els seus serveis a Catalunya. L’Estudi ha estat 
promogut pel Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació del Departament 
d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació. S’hi recullen les dades d’una mostra de catorze 
operadores de les setze que l’any 2004 ofereixen els seus serveis a Catalunya. 
 
De les dades es desprèn que l’ús del català en el conjunt dels usos lingüístics de les operadores de 
telecomunicacions és del 37,6%. Amb tot, l’ús del català és diferent segons la dimensió de l’ús 
lingüístic de què es tracti. 
 
En l’apartat d’imatge i retolació, els rètols interiors són els únics que presenten proporcions d’ús del 
català superiors al 50%: el 53% declarat i el 61,6% observat. Pel que fa als aspectes d’imatge, cal dir 
que el nom de l’organització (16,1%) i les cibertires a Internet (15%) són, juntament amb el rètol 
principal (12,5%), el marxandatge (12,6%) i la pàgina inicial del web (18,8%), els aspectes on l’ús del 
català és més baix.  
 
D’entre els aspectes de documentació d’ús extern, no se n’observa cap amb una proporció d’ús del 
català superior al 40%. D’altra banda, destaca que els segells propis i els textos de correu electrònic 
són els aspectes que presenten un ús més baix del català: el 14,2% i el 7,6%, respectivament. 
 
Pel que fa a la comunicació oral externa, s’observa com, mentre que l’activitat oral més habitual obté 
un resultat del 53,4%, l’atenció personalitzada telefònica i l’atenció en els nous entorns comunicatius 
presenten uns percentatges d’ús del català inferiors: el 44% i el 50%, respectivament. Entre les 
qüestions de comunicació oral externa, la llengua del contestador automàtic destaca com l’aspecte on 
menys s’usa el català (25%). 
 
El 66,7% dels aspectes de comunicacions escrites externes presenten proporcions d’ús del català 
superiors al 54%. Les comunicacions a institucions, amb el 86,4%, són l’aspecte amb la proporció 
d’ús del català més alta del total d’aspectes testats. 
 
L’ús del català en les comunicacions orals internes és desigual. Els tres aspectes de comunicació oral 
interna testats –les reunions amb persones a càrrec, les reunions amb superiors i la llengua vehicular 
de la formació– obtenen resultats d’ús del català dispersos: el 68,8%, el 45,8% i el 19,5%, 
respectivament. 
 
En la dimensió corresponent a la documentació i les comunicacions escrites internes, les circulars, 
directrius o notes (22%), els projectes en el si de l’empresa (26,2%) i els ordres del dia i les actes de 
reunió (31,3%) són els aspectes amb un ús del català més alt. 
 
D’altra banda, pel que fa a l’adequació dels coneixements de català dels treballadors i treballadores, 
el 78,1% dels treballadors i treballadores de les operadores té uns coneixements adequats de català 
per al seu lloc de treball. Ara bé, la formació en català no és obligatòria en el 83,3% de les 
operadores. 
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Gràfic 18. Coneixements adequats de català en les operadores de telecomunicacions 
 

 
 
Finalment, quant a les actituds i opinions sobre l’ús del català en les operadores, el 42,9% creu que 
utilitzar el català no comporta cap profit. Entre els inconvenients per usar el català hi ha la duplicació 
de costos econòmics (66,7%) i el fet que dificulta la relació amb altres seus no catalanes (33,3%). 
Amb tot, el 71,4% afirma que la seva empresa fa intenció d’augmentar l’ús del català l’any vinent. 
Entre els avantatges per usar el català, hi ha la millora de l’atenció als clients i clientes (37,5%), la 
bona imatge de l’empresa (37,5%) i més competitivitat respecte d’altres empreses que no l’usen 
(25%). 
 

Taula 82. Quins avantatges té utilitzar el català en la seva empresa? 
 
Avantatges 

Millora de l’atenció als clients i clientes  (37,5%) 

Bona imatge de l’empresa  (37,5%) 

Més competitivitat respecte d’altres empreses que no 
l’usen  

(37,5%) 

Font: EULOT. Elaboració pròpia. 

5. La tasca de les entitats civils 

Softcatalà, entitat sense finalitat de lucre que aglutina un nombre considerable de persones que fan 
tasques de traducció i localització al català de programari i sistemes operatius, va organitzar a l’abril 
del 2004, juntament amb la Universitat de Barcelona, la Secretaria de Política Lingüística i l’Institut 
Joan Lluís Vives, les II Jornades del Català a les Noves Tecnologies, amb l’objectiu de proporcionar 
als usuaris i usuàries finals de les noves tecnologies una visió tan àmplia com fos possible de la 
situació de la llengua catalana en aquest àmbit. En aquesta segona edició de les Jornades es van 
debatre qüestions com el català en la telefonia mòbil, el món Linux o els videojocs.  

6. Els mitjans de comunicació electrònics 

Racó Català és un col·lectiu sense finalitat de lucre, desvinculat de qualsevol organització política o 
cultural, que pretén ser un punt d’informació dels Països Catalans a la xarxa. Al desembre del 2004 
va publicar el rànquing dels mitjans d’informació catalans més visitats a Internet, d’acord amb la 
informació proporcionada per Alexa (http://www.racocatala.com/articles/6143). En la llista següent es 
detallen els mitjans més visitats i s’indica el lloc que ocupen en el rànquing: 
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Taula 83. Mitjans de comunicació electrònics més visitats 

 
El Periódico 2.602 
Vilaweb 13.307 
E-notícies 17.807 
TV Catalunya 18.779 
Revista Sàpiens 20.785 
AVUI 20.850 
Racó Català 34.001 
Relats en Català 40.595 
3XL 53.502 
La Malla 67.382 
Softcatalà 67.736 
Telenotícies 70.121 
El Punt 80.571 
Tribuna Catalana 88.747 
El Forat 93.982 
Teatral.net 97.971 
Els Esports 99.768 
El Lligall 101.678 
Catalunya Ràdio 104.416 
Diari de Girona 109.611 
Diari de Tarragona 133.773 
Diari d'Andorra 149.737 
Bitàcoles.net 205.495 
Regió 7 214.165 
Llibertat 236.788 
Diari de Barcelona 275.082 
El 9 Nou 284.411 
RugbyCatala.org 301.824 
Osona.com 289.582 
L'Avanç 314.802 
RàdioCatalunya.ca 316.716 
Catalunya Informació 364.825 
Puntbarra 499.829 
Diari Segre 506.341 
Estelnet 519.907 
Notícies.net / Intracatalonia.com 552.922 
Plataforma per la Llengua 710.006 
Òmnium Cultural 729.373 
Eines! 738.550 
La Fura.org 802.414 
Dòssier Econòmic 1.079.355 
Entitats 1.177.693 
Idees.net 1.324.650 
Cavall Fort 1.335.575 
L'Ateneu 1.342.570 
L'Absurd Diari 1.380.225 
Oh Notícies! 1.604.175 
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El Cargol 1.663.187 
Coordinadora d'Associacions per la Llengua 1.776.373 
Illacrua 1.809.913 
Diari Parlem 1.929.683 
Acció Cultural del País Valencià 2.093.646 
Món Empresarial 2.149.139 
Mon Diplomàtic 2.441.752 
El Vallès Digital 2.504.752 
Obra Cultural Balear 2.532.173 
Alresoft 2.653.705 
Entrevistes.tv 2.673.730 
Enderrock 2.976.106 
El Sud 3.959.026 
Inici 3.530.342 
Descobrir Catalunya 3.855.292 
Entorns.info 4.166.198 
Diguem NO! 4.920.098 
Quins Preus 5.689.888 
Revista El Triangle 5.725.093 
Zootoon 5.988.411 

7. 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, té els recursos lèxics i la capacitat 
d’adaptació a les noves necessitats de la comunicació que permeten evitar manlleus innecessaris. 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. 
 
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 corresponen al 
7% dels termes normalitzats durant l’any 2004. 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. 
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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 del 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 social, 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, per mitjà de la Secretaria de Política Lingüística, garanteix el finançament del consorci 
TERMCAT i, d’acord amb les consignacions pressupostàries previstes amb aquest objecte, hi va fer 
l’any 2004 una aportació d’1.300.000 euros. 
 
Durant l’any 2004, en virtut de la tasca que té encomanada com a centre de referència en matèria 
terminològica, el TERMCAT ha continuat vetllant per la coordinació de les activitats terminològiques 
en llengua catalana, 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 actualitzats. 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 2004 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 qui el 
TERMCAT adreça la seva activitat, al llarg de l’any el TERMCAT 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, potenciant alhora les relacions de cooperació i col·laboració 
amb institucions i organismes catalans, de l’Estat espanyol i internacionals. 
 
En aquesta línia, 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 tipus d’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. 
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2. La normalització i difusió dels neologismes catalans  

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 referir-se als nous 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. A més, especialistes dels diferents 
àmbits del coneixement l’assessoren en els aspectes conceptuals i sociolingüístics dels termes. 
 
L’any 2004 el Consell Supervisor ha dut a terme, amb periodicitat quinzenal, un total de vint sessions, 
en què ha estudiat més de quatre-cents Dossiers terminològics. S’han aprovat 362 termes catalans 
corresponents a neologismes de les àrees d’immunologia, genètica, biologia, medicines alternatives, 
urbanisme, construcció, dret, gastronomia, indumentària i futbol americà, entre d’altres. 
 
Alguns dels termes normalitzats que es poden destacar enguany són: 
 
• De l’àmbit científic (immunologia, genètica i biologia), termes com col·lectina, patrimoni gènic, 
partenogenot, cèl·lula citocida, etc. 
 
• De l’àmbit de les ciències de la salut i les medicines alternatives, termes com antiretroviral, 
immunodeficiència combinada greu, pacient naïf, aromateràpia, pressoteràpia, zooteràpia, etc. 
 
• De l’àmbit de l’alimentació i la gastronomia, termes d’origen nord-africà com briuat o làban. 
 
• De l’àmbit de les ciències socials (indústria, art, dret, indumentària, etc.), termes com blíster, repunt, 
pla estratègic, ocupabilitat, democràcia electrònica, action painting, performance, haik, sari, hijab, etc. 
 
• De l’àmbit de l’esport, força termes corresponents a les disciplines esportives de tir amb arc i 
escacs, com ara arc de politges, distància de canya, captura al pas, etc., i un nombrós grup de 
manlleus de l’anglès propis de l’àmbit del futbol americà, com ara quarterback o rerequart, guarda, 
receptor, ala obert, saguer, futbol flag, etc. 
 
Precisament per tractar aquests termes de futbol americà, el TERMCAT ha organitzat una sessió de 
normalització en què s’han tractat, després dels estudis de normalització corresponents, cent casos. 
Representants de la Federació Catalana de Futbol Americà, entrenadors, jugadors i periodistes 
especialitzats hi han participat. 
 
De la mateixa manera, amb l’objectiu de discutir les alternatives denominatives i les definicions dels 
termes del Diccionari d’immunologia amb dificultats de fixació, s’ha organitzat una sessió de 
normalització d’immunologia. Un grup representatiu d’especialistes de diversos hospitals, universitats 
i centres de recerca hi han tractat seixanta-dos termes de difícil resolució (manlleus, termes designats 
amb formes vacil·lants, etc.). Algunes de les formes aprovades són apedaçament (patching, en 
anglès), que denomina la redistribució de les proteïnes de la membrana cel·lular en agregats; cèl·lula 
K o cèl·lula citocida (killer cell, en anglès), un tipus de cèl·lula que posseeix capacitat per destruir 
altres cèl·lules; càping (adaptació de l’anglès capping), que designa l’acumulació de molècules de 
membrana en un pol de la cèl·lula; deriva antigènica (antigenic drift, en anglès), que és la variació 
moderada dels antígens de la superfície d’un microorganisme, i lisar (de l’anglès to lyse), és a dir, 
destruir la integritat de la membrana cel·lular. 
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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 gairebé tres-cents 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 en el Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya cada quadrimestre (l’any 2004, en el DOGC núm. 4062, de 3 de febrer 
de 2004; en el DOGC núm. 4139, de 24 de maig de 2004, i en el DOGC núm. 4217, de 13 de 
setembre de 2004) perquè els departaments de la Generalitat i els organismes que en depenen els 
emprin en la 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. 

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 
bescanviar informació sobre la viabilitat dels neologismes en l’àmbit comunicatiu i per facilitar-ne la 
difusió i la implantació social. Durant l’any 2004, el TERMCAT ha continuat coordinant el projecte i ha 
tramès informació específica d’actualitat atenent les necessitats terminològiques d’aquests mitjans. 
S’han creuat una seixantena de missatges amb informacions sobre termes aprovats i amb comentaris 
i observacions dels mitjans sobre els termes en estudi. S’han incorporat a l’Antena de Terminologia el 
setmanari El 3 de Vuit, editat per Publicacions Penedès; l’Associació Catalana de Comunicació 
Científica, integrada per periodistes especialitzats; la Unitat de Dinamització Lingüística de la Xarxa 
de Televisions Locals de Catalunya, i el Consorci per a la Normalització Lingüística, incorporació que 
permetrà coordinar i fer arribar la informació als mitjans de comunicació d’àmbit local. A la fi de l’any, 
els mitjans de comunicació i altres grups relacionats que participen en l’Antena de Terminologia són: 
Agència Catalana de Notícies, Agència EFE Catalunya, Associació Catalana de Comunicació 
Científica, Avui, COMRàdio, Catalunya Ràdio, Televisió de Catalunya, Consorci per a la Normalització 
Lingüística, Diari de Balears, Diari de Barcelona, Diari de Sant Cugat, Secretaria 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 Universitari de Lingüística Aplicada de la Universitat 
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, Vilaweb i Xarxa de 
Televisions Locals de Catalunya. 

3. L’elaboració i la difusió de terminologies  

3.1. L’elaboració de terminologies 
Per contribuir a la sistematització i a la difusió de la terminologia científica i tècnica, el TERMCAT 
elabora recursos terminològics multilingües de naturalesa diversa (diccionaris, lèxics i materials de 
divulgació, etc.). En alguns d’aquests projectes ha tingut la col·laboració i el suport de diversos 
departaments de la Generalitat, com els d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació, de Treball 
i Indústria, de Salut, d’Economia i Finances i de Justícia.  
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La principal novetat de l’any 2004 és la col·lecció “Terminologia en Línia”, que potencia la difusió de la 
terminologia d’un àmbit temàtic d’actualitat per mitjà del web. Per exemple, amb motiu de la 
celebració dels Jocs Olímpics d’Atenes, es va difondre la terminologia dels esports olímpics, i, 
coincidint amb la celebració a Barcelona de l’Internet Global Congress, es va difondre una edició 
actualitzada del diccionari Societat de la informació. Noves tecnologies i Internet. La interfície de 
consulta, similar a la de la Neoloteca, permet una consulta àgil de les informacions, tant a partir dels 
índexs alfabètics que es presenten per a cadascuna de les llengües dels treballs com a partir d’un 
cercador que localitza totes les fitxes terminològiques que contenen el mot consultat, tant si és en les 
denominacions com en les definicions. 
 
A més, s’han editat en versió impresa el Vocabulari de la telefonia mòbil, la Terminologia notarial, la 
Terminologia de recursos humans i el tríptic Selecció de personal. 

3.2. L’assessorament terminològic 
El TERMCAT ha continuat oferint assessorament terminològic, metodològic i documental a 
l’Administració, les empreses i altres organitzacions per a l’elaboració de productes terminològics. 
Concretament, enguany s’ha treballat en unes quinze obres terminològiques, de les quals se n’han 
editat tres: el Vocabulari de termes religiosos per a periodistes, de l’Associació UNESCO per al Diàleg 
Interreligiós; el Diccionari d’homeopatia, de X. Cabré, i la Terminologia d’obstetrícia i ginecologia, d’E. 
Davi i J. M. Nin. 
 
Com en anys anteriors, el TERMCAT ha assessorat organitzacions sectorials, empreses i mitjans de 
comunicació per a la redacció i la traducció al català de normatives tècniques i obres especialitzades 
que contenen terminologia científica i tècnica. En són un exemple les Normes de jardineria i 
paisatgisme del Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Perits Agrícoles de Catalunya, i la 
Nomenclatura combinada i la Classificació Catalana d’Activitats Econòmiques 1993 Revisió 1 de 
l’Institut d’Estadística de Catalunya. El TERMCAT ha continuat atenent, amb caràcter prioritari, totes 
les consultes terminològiques plantejades durant la preparació per a l’edició del Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya (DOGC) i, especialment, en l’elaboració de la versió catalana del Butlletí 
Oficial de l’Estat (BOE). 
 
Així mateix, ha continuat oferint assessorament a les institucions, les empreses i els organismes que 
treballen en la localització de productes informàtics o que desenvolupen programari en llengua 
catalana. En aquesta línia destaca l’assessorament prestat a l’empresa Hewlett-Packard, principal 
subministradora d’impressores del Departament de Governació i Administracions Públiques de la 
Generalitat de Catalunya, per a la localització del programari de la impressora hp color LaserJet 4650. 
 
El Servei de Consultes del TERMCAT ha atès de manera gratuïta 8.047 consultes terminològiques 
que els usuaris han fet per mitjà del telèfon, el correu electrònic o el Cercaterm. Pràcticament la 
meitat de les consultes provenen de professionals lingüístics (un 20% dels del Consorci per a la 
Normalització Lingüística i un 29% de professionals de la traducció), mentre que el 51% corresponen 
a universitats i centres docents, empreses, mitjans de comunicació i particulars. Pel que fa als àmbits 
temàtics més consultats, destaquen les àrees de les ciències humanes i socials (16%), la indústria 
(13%), les ciències de la vida (12%), l’alimentació (12%) i les noves tecnologies (10%). 
 
El Cercaterm, el servei de consultes terminològiques en línia del TERMCAT, ha incrementat en un 
147% el nombre d’accessos respecte de l’any passat, i el registre de 2.665 usuaris nous ha fet elevar 
la xifra total d’usuaris registrats a 10.905. El Servei de Consultes ha atès 1.328 qüestions 
terminològiques d’aquests usuaris, que han formulat per mitjà del Cercaterm consultes dels diferents 
àmbits d’especialitat. 

3.3. Les actuacions de difusió 
L’any 2004, a més de mantenir els habituals circuits de difusió dels termes (diccionaris, Servei de 
Consultes, Cercaterm i Neoloteca, publicació en el 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 
d’aprofitar el potencial que ofereixen les tecnologies de la informació. 



XIII. LA NORMALITZACIÓ I LA DIFUSIÓ DE LA TERMINOLOGIA 
 

 
 

157

Així, s’ha iniciat una línia d’actuacions de difusió per mitjà del web (www.termcat.net) amb la finalitat 
de posar a disposició pública la terminologia d’actualitat atenent les necessitats terminològiques i els 
esdeveniments socials. Durant l’any 2004, el nombre d’accessos al web del TERMCAT s’ha 
incrementat en un 50,76% i ha arribat a un total de 24.914.181; s’hi han publicat més de quaranta 
comentaris terminològics relacionats amb temes d’actualitat social i més de vint notícies relacionades 
amb la terminologia: ressenyes, noves publicacions, esdeveniments terminològics, etc. 
 
A més de l’actualització periòdica i la incorporació de nous continguts al lloc web del Centre, s’ha fet 
pública una nova interfície del web, que permet incloure dinàmicament noves informacions, 
comentaris i notícies, de manera més accessible per a les persones que el consulten. S’ha definit una 
nova distribució que presenta una nova organització dels continguts, que reflecteixen els objectius i 
els valors del pla estratègic del Centre, i un nou disseny, més adaptat a les necessitats del 
TERMCAT. La nova interfície s’ha obert al mes de novembre, coincidint amb els esdeveniments 
terminològics que hi tenien lloc a Barcelona. En el procés de desenvolupament s’han tingut en compte 
criteris d’accessibilitat i d’usabilitat i s’ha prestat una especial atenció a la navegació entre les pàgines 
web, presentant les informacions en diferents nivells de contingut, seguint un estil de comunicació en 
les informacions adequat a aquest mitjà visual, identificant visualment els enllaços, etc. 
 
El nou web del TERMCAT s’estructura en cinc grans apartats. El primer, el Centre de Terminologia, 
és l’apartat de presentació del TERMCAT, de les seves relacions, de la seva estructura i del seu tret 
diferenciador, la normalització. A Productes i recursos es destaca la producció del Centre, es dóna 
informació sobre les eines i els recursos propis i s’hi dóna accés. A Serveis a l’usuari es fa una 
descripció detallada de tots els serveis que el TERMCAT ofereix, indicant en cada cas com hi pot 
accedir l’usuari o la usuària. L’apartat de Terminologia i societat respon a la necessitat de difusió i 
comunicació de l’activitat terminològica del Centre i inclou comentaris terminològics relacionats amb 
l’actualitat social. Finalment, a Cooperació i multilingüisme s’informa de les relacions de cooperació i 
col·laboració que el Centre manté amb les institucions i organismes nacionals i internacionals que es 
dediquen a la terminologia. 
 
D’altra banda, amb la voluntat de difondre l’activitat terminològica del Centre, s’han desenvolupat i 
posat a disposició dels usuaris diferents aplicacions terminològiques relacionades amb l’actualitat 
social. Es va iniciar l’any amb Les 12 consultes de l’any 2003, que recollia les dotze consultes més 
freqüents rebudes l’any anterior. Durant tota la temporada d’esquí es va difondre la Terminologia dels 
esports d’hivern. La primavera es va dedicar a les gastronomies: la Gastronomia japonesa i la 
Gastronomia del Pròxim Orient, amb termes sobre els plats més típics d’aquestes cultures i els més 
coneguts en la nostra societat. Coincidint amb les II Jornades sobre el Català a les Noves 
Tecnologies, en què el TERMCAT va participar, es va oferir en versió descarregable el Tríptic de 
telefonia mòbil. I amb motiu de l’Internet Global Congress, que es va celebrar a Barcelona al mes de 
maig, es va poder consultar al web extern la versió en línia de la segona edició del diccionari Societat 
de la informació. Noves tecnologies i Internet. Durant l’estiu es va presentar el Lèxic de transport 
turístic, emmarcat en el projecte Linmiter, i el dels Esports olímpics, durant la celebració dels Jocs 
Olímpics d’Atenes. Finalment, coincidint amb la inauguració del nou web i amb els esdeveniments 
terminològics que van tenir lloc a Barcelona durant la tardor, es va presentar la Terminologia de fires i 
congressos. Es va acabar l’any amb les Felicitacions de Nadal terminològiques elaborades pel 
TERMCAT. 
 
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 diversos programes de radiodifusió, en què s’han presentat i difós diferents actuacions i 
publicacions del Centre.  
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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 2004, 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 i aportant l’experiència de treball 
que actualment el consolida com a referent terminològic per a aquestes llengües.  
 
El TERMCAT ha intensificat la relació que manté amb els organismes de competència lingüística i 
terminològica del Quebec i del Canadà. Com a actuació de continuïtat dins aquesta línia de 
col·laboració, ha participat en el projecte Diccionari multilingüe de la manutenció, coordinat per 
l’Oficina Quebequesa de la Llengua Francesa en el marc de la xarxa de terminologia REALITER. Així 
mateix, el Centre ha participat a Torí en unes jornades organitzades per l’oficina de la llengua 
occitana, Chambre d’Oc, per potenciar la llengua i la cultura occitanes, amb motiu de la celebració 
l’any 2006 en aquesta ciutat dels Jocs Olímpics d’Hivern. El TERMCAT, que va ser convidat a aquest 
acte per la seva experiència en l’elaboració de terminologia olímpica, va impartir un seminari per oferir 
criteris i metodologia per a l’elaboració d’un lèxic dels Jocs en llengua occitana. 
 
En aquesta mateixa línia d’activació dels llaços de cooperació internacional, 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 que ha tingut lloc en la Universitat d’Estiu de l’Acadèmia de la 
Llengua Sarda, a Galanoli (Sardenya). El TERMCAT ha facilitat també la nomenclatura de base per 
elaborar el Lèxic de transport turístic, que els representants de les altres set llengües participants 
(aromanès, cors, friülès, gallec, ladí, occità i sard) s’ocuparan de completar amb les equivalències 
corresponents i ha ofert el seu assessorament metodològic per a l’elaboració del lèxic. 
 
De la mateixa manera, el TERMCAT va ser convidat per Oficina de la Llengua Sarda a participar a 
Núgoro (Sardenya) en una jornada sobre terminologia mèdica i sanitària, a fi d’aportar l’experiència 
del Centre de Terminologia en el desenvolupament de recursos terminològics d’aquest àmbit 
d’especialitat. Paral·lelament, convé destacar que, també dins l’escenari europeu, el TERMCAT ha 
iniciat una col·laboració amb l’Associació Alemanya de Comunicació Tècnica. A petició d’aquesta 
associació, el TERMCAT ha participat en una jornada sobre la documentació tècnica en el mercat 
europeu adreçada a  traductors i mediadors lingüístics dels àmbits especialitzats. Concretament, es 
va presentar una ponència en què es van donar a conèixer les actuacions desenvolupades en 
terminologia en llengua catalana i es van oferir els recursos i serveis que el Centre posa a disposició 
dels professionals de la comunicació tècnica i científica multilingüe. 
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Com altres anys, el TERMCAT ha continuat acollint en pràctiques alumnes de diferents universitats. 
Aquest any ha acollit estudiants de la Universitat de les Illes Balears, la Universitat Autònoma de 
Barcelona, la Universitat Pompeu Fabra i la Universitat d’Alacant. Així mateix, ha impartit sessions de 
presentació a alumnes de les universitats Autònoma de Barcelona, Jaume I de Castelló, Montpeller III 
i Pompeu Fabra. 
 
El TERMCAT ha participat al llarg de l’any en diversos congressos i jornades, que han tractat temes 
relacionats amb el treball terminològic i amb disciplines connexes. El gruix de les ponències i 
comunicacions presentades pel TERMCAT ha girat a l’entorn de la celebració a Barcelona al mes de 
novembre de dos esdeveniments terminològics d’àmbit internacional que el Centre ha organitzat 
conjuntament amb l’Institut Universitari de Lingüística Aplicada de la Universitat Pompeu Fabra, la 
Secretaria de Política Lingüística i la xarxa d’universitats de l’Institut Joan Lluís Vives. La II Cimera 
Mundial de Terminologia, impulsada per l’Associació Europea de Terminologia AET, ha estat el primer 
d’aquests actes i ha tingut lloc a la Universitat Pompeu Fabra. El segon ha estat el IX Simposi 
Iberoamericà de Terminologia, promogut per la Xarxa Iberoamericana de Terminologia RITERM, que, 
amb el lema «La terminologia al segle xxi: contribució a la cultura de la pau, la diversitat i la 
sostenibilitat», s’ha dut a terme a la seu de l’Institut d’Estudis Catalans. El TERMCAT ha estat present 
en els actes de totes les seccions mitjançant gairebé una quinzena de presentacions, entre 
comunicacions, pòsters i l’organització de la sessió sobre plataformes tecnològiques per a la gestió de 
la terminologia. Com a cloenda d’aquesta trobada internacional de professionals del món de la 
terminologia a Barcelona, el TERMCAT, com a centre coorganitzador i amfitrió de la cimera, en nom 
del Govern de Catalunya, va oferir una recepció al Palau de la Generalitat a la qual van assistir més 
d’un centenar de congressistes internacionals. 
 
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 el qual s’ha 
establert un conveni per a l’elaboració i l’edició de diferents productes terminològics. Així mateix, 
arran de l’edició de la Terminologia notarial, s’han establert acords de col·laboració amb els col·legis 
de notaris de Catalunya i de les Illes Balears. 



 XIV. L’ACTIVITAT ECONÒMICA I SOCIAL 

1. El marc normatiu 

 
1.1. El capítol V de la Llei 1/1998 i l’Estatut del consumidor del 1993 
L’àmbit socioeconòmic és el que més incideix en el ritme de la societat contemporània. 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 prestigi. Si 
s’utilitza en els actes quotidians de la producció i oferta de serveis, del consum i de 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 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, 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 en el món socioeconòmic que estableix la Llei 1/1998 estan contingudes 
en l’article 15 i en el capítol V (articles 30 a 36) de la mateixa Llei i en 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, dels ens locals i de 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), 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, és 
aquest qui ha d’adoptar les mesures necessàries per complir 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 d’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, electricitat o 
telefonia i d’altres de semblants, han d’estar a disposició immediata dels clients i les clientes en 
català i en castellà, en exemplars separats. Qualsevol part interessada té dret a rebre en català la 
documentació relacionada amb els contractes esmentats, com, per exemple, els rebuts i les altres 
comunicacions que se’n deriven (articles 15.3 de la Llei 1/1998 i 26.b de la Llei 3/1993). 
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• La retolació interior dels centres de treball ha d’estar redactada almenys en català (article 36.4). 
 
• L’etiquetatge. A partir del febrer del 2003, les dades obligatòries i les informacions voluntàries 

addicionals que figuren en 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 de política lingüística també estableix 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 estableix 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, en concret l’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, 
perquè l’incompliment de les disposicions que regulen l’etiquetatge de productes és una falta 
administrativa tipificada directament per 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.  
 
En tot cas, cal tenir en compte que la norma establia una moratòria de dos anys per a les empreses i 
de cinc anys per als autònoms i autònomes. D’aquesta manera, les empreses estan obligades a 
complir la normativa des de l’any 2000, i els autònoms i autònomes, des del 2003.  
 
En l’apartat 7 es descriu quina ha estat l’actuació de l’Administració de la Generalitat en el cas 
d’incompliments de la Llei de política lingüística, especialment en defensa dels drets de les persones 
consumidores i usuàries. 

2. Línies generals de la política lingüística en l’activitat econòmica i social 

2.1. Una política de concertació  
Des del moment de l’entrada en vigor de la Llei 1/1998, el Govern de la Generalitat ha manifestat la 
seva voluntat de fer-ne una aplicació dialogada amb els agents econòmics i socials i de començar-la 
a aplicar als sectors que tenen més repercussió en la ciutadania i en els productes més emblemàtics. 
Els convenis signats en uns casos i el seguiment de la situació del català en grans superfícies, grans 
magatzems, cadenes de comerç i d’hoteleria, amb una atenció especial cap a les grans empreses, en 
són el paradigma.  
 
No s’ha d’oblidar, però, que aquesta política de concertació no eximeix el Govern d’exigir el 
compliment de la Llei de política lingüística en tot allò que afecta els drets de les persones 
consumidores i usuàries. És per això que al llarg del 2004 ha augmentat l’activitat inspectora i 
sancionadora de la Subdirecció General de Consum en aquest àmbit. 
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D’altra banda, el Govern considera també fonamental la implicació de la societat civil, per mitjà de les 
associacions i entitats sense finalitat de lucre,  de manera que durant el 2004 ha intensificat la 
col·laboració amb les entitats que treballen per fomentar l’ús de la llengua catalana i amb altres 
entitats sense finalitat de lucre que tenen un impacte important sobre l’ús social del català. Aquest és 
el cas de les entitats esportives, amb la col·laboració de les quals al llarg del 2004 s’ha iniciat un 
estudi sobre l’ús del català en les federacions i els clubs esportius. 
 
En aquesta tasca, és imprescindible la coordinació entre els diversos organismes responsables de 
l’aplicació de la política lingüística, especialment la Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat 
i el Consorci per a la Normalització Lingüística. 
 
La Secretaria de Política Lingüística ha mantingut la col·laboració amb les grans i mitjanes empreses 
de distribució comercial, com Alcampo, El Corte Inglés, Decathlon, Carrefour, Bon Preu i Mercadona. 
Amb cadascuna d’aquestes empreses s’ha arribat a acords concrets per a l’any 2004 que bàsicament 
se centren en la retolació, l’atenció al públic i el català com a primera llengua d’atenció al client o 
clienta. També se’ls ha presentat una proposta de criteris lingüístics per a l’atenció al públic.  En 
algunes d’aquestes empreses s’ha repartit material informatiu i d’aprenentatge per al personal de 
nova incorporació que no sap parlar català.  
 
Pel que fa al foment de la llengua catalana en empreses privades, s’ha reconvertit el programa En 
català, tu hi guanyes en un pla de comunicació que incorpora bona part de l’experiència i dels 
materials d’aquest programa. Aquest pla de comunicació, que poden aplicar les empreses que ho 
vulguin, té per objectiu que les empreses facin una revisió dels criteris comunicatius i incorporin les 
eines necessàries per aconseguir una relació de respecte, proximitat, confort i comoditat amb el client 
o clienta per mitjà de l’ús de la llengua catalana. 
 
La Secretaria de Política Lingüística ha treballat per incorporar al programa Créixer, del Departament 
de Comerç, Turisme i Consum, l’apartat «Créixer en comunicació». El programa Créixer va adreçat a  
empreses que volen ser més competitives i créixer en aspectes diversos, entre els quals destaquem: 
comercialment, internacionalment, en innovació i logísticament.  
 
D’altra banda, al llarg del 2004 la Secretaria de Política Lingüística ha promogut diversos estudis 
sociolingüístics per obtenir dades sobre l’ús del català en les activitats econòmiques i socials, 
conjuntament amb el Departament de Comerç, Turisme i Consum. Els resultats d’algun d’aquests 
estudis es descriuen àmpliament en l’apartat corresponent d’aquest capítol. En algun altre cas, com 
l’estudi relatiu a l’estadística d’usos lingüístics en petites i mitjanes empreses de Catalunya, al llarg 
del 2004 s’ha iniciat el treball de camp i els resultats es podran oferir l’any 2005. 
 
Pel que fa a l’actuació del Consorci per a la Normalització Lingüística en l’àmbit socioeconòmic, es 
descriu en l’apartat següent. 

3. 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, 80 ajuntaments, 37 consells comarcals i la Diputació de Girona. Per mitjà d'una xarxa de 
22 centres de normalització lingüística estesa per tot el territori, amb més de 140 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, estableix 
col·laboracions específiques amb els ens locals, tant pel que fa a plans concrets de catalanització del 
treball com pel que fa a la resolució de dubtes lingüístics puntuals o la revisió de textos, i col·labora en 
actuacions per promoure l’ús del català. 
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A continuació es reprodueixen els gràfics en què es pot observar l’evolució dels convenis, per 
continguts i per sectors d’intervenció. Sota el concepte de convenis hi incloem els convenis, els 
annexos als convenis i les pròrrogues, ja que cada document d’aquests és un nou compromís. 
 

Taula 84. Convenis signats pel Consorci per a la Normalització Lingüística, per sectors d’intervenció. 
1998-2004 

 
 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 
2004 175 228 315 718 
 
 

Taula 85. Convenis signats pel Consorci per a la Normalització Lingüística, per continguts. 1998-2004 
 

 Assessorament Formació Assessorament 
i formació 

Dinamització 
de l’ús 

Plans 
lingüístics Total 

1998 39 32 17 9 94 191 
1999 28 39 38 23 103 231 
2000 30 56 31 35 119 271 
2001 39 86 29 48 89 291 
2002 72 212 44 48 52 428 
2003 85 267 57 63 41 513 
2004 95 462 54 67 40 718 
 
 
Pel que fa al sector socioeconòmic, observem que hi ha un augment del 17% en el nombre de 
convenis signats amb les empreses respecte a l’any anterior. Quant als continguts, continuen en 
increment les actuacions específiques, sobretot de formació, però també d’assessorament, que és el 
servei que cada cop més demanen les empreses, 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 permeten 
avaluar d’una manera sistemàtica no tan sols la tasca feta (revisions, consultes, cursos, activitats) 
sinó també el resultat. 
 
Per mesurar-ho es fa l’avaluació inicial de la situació de la llengua a l’empresa per mitjà de l’aplicació 
de l’Indexplà, un instrument de mesura que té en compte diversos paràmetres, com són la retolació, 
les comunicacions interiors i exteriors, el coneixement de català per part del personal o l’existència o 
no de directrius d’ús del català. Un cop ha transcorregut el termini inicialment convingut per a 
l’actuació, es  torna a aplicar l’Indexplà, cosa que permet veure el canvi que hi ha hagut. 
 
Dels convenis del 2004, volem destacar els 18 que s’han signat en el marc del programa Voluntaris 
per la llengua. 
 
D’aquests, 9 s’han signat amb establiments comercials de Barcelona, els quals han assumit la figura 
d’establiment col·laborador. Les persones aprenents del programa Voluntaris per la llengua tenen la 
garantia que hi seran ateses en català. 
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Altres convenis que podem destacar, relacionats amb l’àmbit socioeconòmic, són: 
 
Comerç 
Dels convenis que s’han signat en l’àmbit socioeconòmic,  podem destacar els 21 signats amb 
establiments comercials, dels quals podem citar, entre d’altres, els establerts amb: 
 
Eix Comercial de Sant Andreu, de Barcelona, per oferir-los el servei d’assessorament lingüístic i 
elaborar dossiers de recursos lingüístics. 
 
Comercial Valira, SA, de  Reus, per assessorar-los en el compliment de la Llei de política lingüística i 
l’ús del català en la publicitat. 
 
Restauració 
Destaca el conveni signat amb un grup d’empreses del sector de l’hostaleria del Baix Camp, format 
per Catering Bouquet, SL; Golf Aigüesverdes, SA; Hotel Termes Montbrió, SL; Mas de Passamaner, 
SL; Mònica Hotel, CB; Parc Mas Sedó, SL; Hotel Tryp Port Cambrils; Hotel Cambrils Princess, i Golf 
Hotel La Figuerola, per promoure l’ús del català i millorar l’atenció als clients i clientes. 
 
Món sanitari 
Des de l’any 1997, en què es va signar un conveni entre els departaments de Cultura i Sanitat i 
Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya, PIMEC, l’Associació Catalana  d’Establiments 
Sanitaris (ACES) i el Consorci per a la Normalització Lingüística  (CPNL), el CPNL ha signat ja 116 
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 la ciutadania. 
 
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 i usuàries. 

Des dels centres sanitaris s’adquireix, habitualment, el compromís d’executar les accions formatives i 
de comunicació necessàries per garantir l’atenció dels usuaris i usuàries en català. 
 
L’any 2004, s’han signat 15 convenis nous amb institucions sanitàries. Dels convenis signats, en 
destaquen els següents: 
 
 Hospital Clínic i Provincial de Barcelona, per organitzar un curs semipresencial de català de nivell 
elemental. 

 Gestió Sanitària i Assistencial Tortosa (GESAT), per organitzar sessions de formació de català a 
distància per al seu personal. 

 Hospital Municipal de Badalona, per oferir-los el servei d’assessorament lingüístic, proporcionar-los 
materials de consulta i orientar-los en l’adquisició de recursos lingüístics. 

 Centre Mèdic Pla d’Urgell, SA, per organitzar un servei d’assessorament en línia i promoure un 
procés de normalització lingüística en el centre. 

4. L’ús del català en els supermercats i hipermercats de Catalunya 

Actualment, la distribució comercial de productes d’alimentació i de consum corrent a la llar passa en 
gran part pels hipermercats i supermercats. La quantitat dels aspectes comunicatius en aquests 
establiments –l’atenció oral als clients i clientes, la retolació, els cartells d’ofertes, la comunicació 
(catàleg, bossa, pàgina web, etc.) i l’etiquetatge de productes propis– determina la importància que 
tenen a l’hora de mesurar l’ús de la llengua en l’àmbit socioeconòmic i l’impacte que tenen, al costat 
de la retolació comercial i de la publicitat exterior, en la configuració del paisatge lingüístic. 
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Convé recordar que la Llei 1/1998 estableix una implantació progressiva de l’ús del català per mitjà de 
la concertació social afavorida des de la Generalitat. Així, l’article 32.1 diu: “Les empreses i els 
establiments dedicats a la venda de productes o a la prestació de serveis que desenvolupen llur 
activitat a Catalunya han d’estar en condicions de poder atendre els consumidors i consumidores 
quan s’expressin en qualsevol de les llengües oficials a Catalunya”. Així mateix, l’article 32.3 
assenyala: “La senyalització de caràcter fix i els documents d’oferta de serveis per a les persones 
usuàries i consumidores dels establiments oberts al públic han d’estar redactats almenys en català”. 
 
Conscients de la importància de l’ús de la llengua en l’àmbit dels supermercats i els hipermercats, 
l’antiga Direcció General de Política Lingüística va encarregar estudis, els anys 1998 i 2000, per 
analitzar l’ús del català en aquest sector. L’any 2004, per tal de comprovar l’evolució de la presència 
de la llengua catalana i d’altres llengües en aquest sector, el Departament de Comerç, Turisme i 
Consum i la Secretaria de Política Lingüística han considerat convenient repetir l’estudi seguint la 
mateixa metodologia que els estudis anteriors. 
 
Els objectius de l’estudi de l’any 2004 han estat, d’una banda, conèixer els usos lingüístics dels 
elements de comunicació (retolació, cartells d’ofertes, etiquetatge i llengua d’adequació lingüística 
dels dependents i les dependentes) dels diferents establiments. En segon lloc, saber la variabilitat 
d’aquests usos en relació amb el tipus d’establiment (hipermercats i supermercats) i amb la seva 
situació geogràfica (per demarcacions). El fet d’haver utilitzat la mateixa metodologia ha permès 
comparar els resultats amb els obtinguts per al total de Catalunya en l’estudi de l’any 2000.  

L’estudi s’ha efectuat en supermercats (establiments d’una superfície entre 400 i 2.499 metres 
quadrats) i hipermercats (amb superfície igual o superior a 2.500 metres quadrats). Igualment s’han 
tingut en compte els supermercats anomenats discounts o de descompte, de preus més baixos i amb 
menys assortiment de marques. S’han efectuat 346 observacions distribuïdes en 294 supermercats i 
52 hipermercats. En l’observació sociolingüística s’han considerat 20 ítems lingüístics agrupats en 
quatre categories: l’adequació oral dels dependents i dependentes, la retolació, els cartells i la 
comunicació i etiquetatge de productes propis. 
 
L’estudi conclou, en primer lloc, que el valor mitjà d’ús del català en les quatre categories de 
comunicació considerades és del 51,6% de tots els elements de comunicació dels supermercats i 
hipermercats de tot Catalunya. Les mitjanes d’ús dels altres codis lingüístics són les següents: 
castellà, 36,4%; l’opció bilingüe o simultània en les dues llengües oficials, 8,7%, i la marca comercial 
sense significat lingüístic, 3,4%.  

La presència acumulada de català (la suma del percentatge només en català i de la forma bilingüe, 
català i castellà) és del 60,3%. Aquest valor global d’ús lingüístic és la mitjana aritmètica de les quatre 
categories de comunicació: retolació, cartells, comunicació i etiquetatge de productes propis, i 
adequació oral al català dels dependents i dependentes. 
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Gràfic 19. La llengua als hipermercats i supermercats de Catalunya: mitjana global. Any 2004 

 
 

Gràfic 20. La llengua als hipermercats i supermercats de Catalunya: mitjana global. Any 2000 
 

 



XIV. L’ACTIVITAT ECONÒMICA I SOCIAL 

 
 

167

Fent una comparació amb els resultats de l’estudi de l’any 2000 (també pel que fa al total de 
Catalunya), es pot dir que el nivell mitjà d’ús del català ha disminuït respecte a l’any 2000 (51,6% vs. 
59,6%), l’opció bilingüe també ha disminuït (8,7% vs. 9,7%) i l’ús del castellà ha augmentat en gairebé 
5 punts (36,4% vs. 27,5%).  

Una altra conclusió que apunta l’estudi és que el nivell de presència del català és superior en els 
supermercats (60,5%) que en els hipermercats (47,5%). Dins de la categoria de supermercats, podem 
veure que els discounts o establiments de descompte tenen una presència del català força inferior 
(tan sols del 19,5%). Si considerem la presència del català i del castellà, veiem que als hipermercats 
la presència d’ambdues llengües és força similar (es diferencien en només 10 punts). L’opció bilingüe 
té, en canvi, una presència destacada en els discounts (21,1%).  

 

Gràfic 21. Mitjana global: comparació en funció del tipus d’establiment 
 

 
Pel que fa a les categories de comunicació, s’hi observen diferències significatives: el català és 
present de manera més notòria en l’adequació oral del personal (67,9%). En les categories de 
retolació i cartells, l’ús del català és del 51,2% i el 60,1% respectivament. Si es calcula el percentatge 
acumulat d’ús del català i d’ús de la forma bilingüe en retolació i cartells, s’obté una presència total del 
català força similar entre les dues categories: 65,7% en la retolació i 65,2% en els cartells.  Finalment, 
pel que fa a la comunicació i l’etiquetatge dels productes propis, hi ha una diferència notable entre la 
presència del català i la del castellà (31,0% vs. 61,9%). En aquest apartat l’opció de fer servir la forma 
bilingüe arriba al 6,6%.  
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Gràfic 22. La llengua en els hipermercats i supermercats per categories de comunicació 
 
 

 
 

Quant a les zones geogràfiques, les dades indiquen, com a tendències generals, que és a la 
demarcació de Lleida on hi ha més presència de la llengua catalana (65,5%) i menor presència de la 
llengua castellana (22%). A la demarcació de Barcelona és on trobem que es fa servir més la llengua 
castellana, amb un 38,1%, mentre que les demarcacions de  Girona i Tarragona tenen una distribució 
de la llengua usada força semblant, amb una presència del català al voltant del 50%, entre el 10% i el 
15% de formes bilingües i un 30% d’ús de la llengua castellana.  
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Gràfic 23. La llengua en els hipermercats i supermercats per zones geogràfiques 
 

 
 

Finalment, cal destacar que, si es comparen les dades de l’estudi del 2004 amb les obtingudes l’any 
2000, s’observa que el nivell d’ús de la llengua catalana ha disminuït en benefici de la llengua 
castellana, la qual fins i tot en alguns aspectes s’ha posat per davant, com per exemple en la 
comunicació i l’etiquetatge. On ha disminuït més l’ús del català ha estat en el bloc de retolació, 
concretament en els rètols interns de les botigues, els de les seccions i el rètol principal.   

5. L’ús del català en el sector turístic: l’hostaleria i la restauració 

5.1. Estudi sobre l’ús de les llengües als restaurants de Catalunya 
L’any 2004 el Departament de Comerç, Turisme i Consum, amb el suport tècnic de la Secretaria de 
Política Lingüística, ha impulsat un estudi en l’àmbit dels restaurants per descriure i analitzar les 
actituds i els usos lingüístics als restaurants. Concretament, l’estudi té dos objectius principals: d’una 
banda, analitzar els usos lingüístics en diferents aspectes de la comunicació, com ara la retolació, 
l’atenció al client o clienta, els formularis, la publicitat, la pàgina web, la llengua del personal, etc., i, 
d’altra banda, conèixer com valoren les persones responsables dels restaurants aspectes com ara si 
el coneixement del català s’ha de tenir en compte a l’hora de seleccionar el personal que ha d’atendre 
el públic, si l’ús del català pot aportar beneficis o inconvenients a un establiment, si estan d’acord amb 
els preceptes obligatoris per llei i si els serveis que els ofereix la Generalitat de Catalunya en matèria 
lingüística els són útils. 
 
El qüestionari utilitzat consta de tres parts: una part per a la captació telefònica, en què s’ha de tenir 
en compte l’idioma utilitzat; la part d’enquestació pròpiament dita, i una part per a la recollida 
d’informació visual, que permet contrastar les respostes de l’enquesta. La mostra de restaurants de 
tot Catalunya analitzats és de 1.265 (650 a Barcelona i 615 a la resta de Catalunya). El treball de 
camp s’ha fet durant els mesos de novembre i desembre del 2004.  
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Els resultats obtinguts en aquest estudi ens mostren un sector obert a multitud d’idiomes que es va 
adaptant en funció del públic o de l’especialització del restaurant. En aquest sentit, per exemple, és 
bastant comú veure el nom dels plats d’un restaurant italià en aquesta llengua, tot i que la seva 
clientela no ho sigui, com un toc més de distinció i d’autenticitat. 
 
De l’estudi es desprèn que, d’acord amb l’observació visual, el català és present en el menú interior 
en el 40,54% dels casos, en la carta interior en el 37,80% i en el menú exterior en el 39,86% dels 
restaurants. Si agafem les dades de l’enquestació pròpiament dita, el català és present als 
restaurants en els percentatges següents: menú interior, el 45%; carta interior, el 38,24%, i menú 
exterior, el 40,80%. 
 
Pel que fa a la resta d’apartats de comunicació recollits per observació visual, cal destacar la 
presència del català en el rètol principal (62,18%) i en els fullets i tríptics (55,46%). Si considerem la 
part d’enquestació, els percentatges de català són el 68,25% en el rètol principal i el 60,10% en els 
fullets i tríptics. 
 
Finalment, podem destacar que, segons les persones enquestades, el català té una presència 
majoritària en la publicitat (76,06%), el marxandatge i la papereria (66,3%) i les pàgines web 
(51,33%), tot i que només el 22% dels restaurants en tenen. 
 
Pel que fa a la qüestió de l’adequació lingüística del personal del restaurant, només en una tercera 
part dels casos es té en compte el coneixement del català com un requisit per contractar-lo. Malgrat 
això, la majoria dels establiments intenten adaptar-se a la llengua del client o clienta, sigui la que 
sigui, i, en cas que els demanin que canviïn d’idioma, normalment ho fan. 
 
Tot i que el 61,7% dels restaurants enquestats es mostren disposats a contactar amb la Generalitat 
per rebre assessorament lingüístic, les puntuacions dels diversos serveis no són gaire elevades. Els 
vocabularis específics sobre restauració o alimentació són el servei que desperta més interès. També 
es consideren interessants l’assessorament lingüístic per a l’elaboració del menú en català i la 
possibilitat de fer consultes puntuals sobre terminologia específica. Cal fer esment que durant el 
treball de camp de l’estudi, alguns restaurants van mostrar interès per conèixer on podien dirigir-se 
per fer aquestes consultes. L’empresa consultora els va facilitar el número de telèfon del Consorci per 
a la Normalització Lingüística. 
 
Dins de la tendència clara dels restaurants a adaptar-se en tot moment a la llengua del client o 
clienta, només un 8,2% troba inconvenients a utilitzar el català, a causa del tipus de clientela que 
tenen. Els restaurants que tenen previst incrementar l’ús del català ho fan perquè es tracta de la 
llengua dels clients i clientes. 
 
En resum, si bé el català és força utilitzat en tots els àmbits del sector de la restauració, aquest ús va 
sempre lligat a la presència o absència de públic català, que fa que aquesta llengua es consideri 
necessària o innecessària. Els aspectes de tipus legal no es tenen tant en compte com el fet de poder 
captar més clients i clientes. És per aquest mateix motiu que en l’ús habitual apareixen també idiomes 
com ara el rus, el francès, l’anglès o l’alemany. 

5.2. L’acord entre el Departament de Comerç, Turisme i Consum i el Gremi de Restauració de 
Barcelona per impulsar la normalització lingüística en l’àmbit de la restauració  
Al mes d’octubre del 2004 es va signar un acord entre el Departament de Comerç, Turisme i Consum 
i el Gremi de Restauració de Barcelona per impulsar l’ús del català en els bars i restaurants de 
Catalunya i per facilitar l’aprenentatge del català als treballadors i treballadores dels restaurants de 
Catalunya. 
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L’acord, que té una vigència de dos anys, té per objectiu incrementar l’ús del català per part dels 
treballadors i treballadores dels establiments de restauració, en un sector que concentra un alt 
nombre de treballadors i treballadores de fora de l’Estat espanyol, especialment en els llocs de treball 
d’atenció al públic. A Catalunya, els contractes de treball en el sector de l’hoteleria durant els primers 
vuit mesos de l’any 2004 van representar un total de 150.408, el 26,6% dels quals es van fer a 
treballadors i treballadores de fora de l’Estat espanyol. Segons les dades de la Generalitat, el 20% 
d’aquests treballadors i treballadores procedeixen de la Unió Europea; el 33%, d’Amèrica Central i del 
Sud; el 17%, del Magrib, i el 16%, d’Àsia. 
 
L’acord preveu actuacions adreçades a facilitar l’aprenentatge del català als treballadors i 
treballadores dels establiments de restauració que, per la particularitat dels horaris laborals, tenen 
dificultats a l’hora d’accedir a cursos de formació lingüística. 
 
El Departament de Comerç, Turisme i Consum, amb el suport tècnic del Consorci per a la 
Normalització Lingüística i la col·laboració del Gremi de Restauració de Barcelona, preveu elaborar i 
aplicar un pla pilot d’autoaprenentatge del català que inclourà la creació d’una aula 
d’autoaprenentatge a la ciutat de Barcelona. L’aula, que serà a la seu del Gremi de Restauració de 
Barcelona, tindrà material de suport lingüístic i recursos específics de l’àmbit de la restauració 
(diccionaris, vocabularis específics, material audiovisual i fitxes d’autoaprenentatge). 
 
A més, el Gremi de Restauració de Barcelona inclourà en el seu web un enllaç amb els recursos 
lingüístics que ofereix la Generalitat de Catalunya per reforçar l’assessorament en línia entre els seus 
associats i associades. 
 
L’acord també preveu l’edició d’una col·lecció de vocabularis de butxaca amb terminologia específica 
del sector que es repartirà a tots els establiments de restauració de Catalunya. Es tracta d’un 
vocabulari amb el qual les persones que treballen als dits establiments però que encara no s’han 
familiaritzat amb la llengua catalana podran llegir la pronúncia dels mots, cosa que els facilitarà la 
immersió lingüística i la qualitat a l’hora d’atendre els consumidors i consumidores.  

5.3. El suport als establiments hotelers 
A banda de l’atenció personalitzada que el Consorci per a la Normalització Lingüística ofereix als 
establiments hotelers d’arreu de Catalunya, l’any 2004 el  Departament de Comerç, Turisme i 
Consum ha fet arribar material interactiu de recursos en línia per a l’ús del català a un total de 750 
establiments hotelers de 3, 4 i 5 estrelles. 
 
El material, en suport digital, contenia enllaços amb tot tipus de recursos en línia: 
 
 Criteris lingüístics, amb enllaços de terminologia i lèxic (vocabularis, diccionaris gastronòmics, lèxic 
de begudes i productes alimentaris, glossari del vi) 

 Toponímia (diccionari i nomenclàtor de toponímia) 
 Serveis de professionals de la llengua 
 Aprenentatge del català (recursos en línia per a l’autoaprenentatge del català) 
 Marc legal (normativa en matèria lingüística) 
 Traducció i correcció automàtiques de textos 
 Informàtica i programari (programari en català i recopilació de les preguntes d’informàtica més 
freqüents al web de la Secretaria de Política Lingüística) 

 Cercadors en català 
 
També se’ls va fer arribar un exemplar del Diccionari d’hoteleria i turisme, que no es pot trobar en línia. El 
Diccionari d’hoteleria i turisme, elaborat pel TERMCAT, Centre de Terminologia, amb el suport del Ministeri 
de Turisme i Cultura del Govern d’Andorra, la Conselleria d’Educació i Cultura del Govern de les Illes 
Balears i el Departament d’Indústria, Comerç i Turisme i el Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya, conté 1.154 entrades, amb les definicions en català i les equivalències en català, castellà, 
francès, anglès, alemany. 
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5.4. El reconeixement als establiments de promoció turística 
El Saló Internacional de Turisme de Catalunya i la Generalitat de Catalunya (Secretaria de Política 
Lingüística i Direcció General de Turisme) han creat l’any 2004 els Premis CAT Turisme per promoure 
l'ús de la llengua catalana en l’àmbit de la promoció turística. L’objectiu d’aquests premis és  
reconèixer i guardonar l'esforç que fan els expositors procedents de fora de l'àmbit lingüístic català a 
l'hora de produir material gràfic de promoció turística en llengua catalana.  

Han pogut optar als Premis CAT Turisme 2004 tots els expositors del Saló Internacional de Turisme 
2004, tant si representaven empreses i entitats públiques com privades, que tenen la raó social fora 
dels territoris en què la llengua catalana és oficial.  

Els dos organismes premiats van ser l’Oficina Nacional de Turisme Britànic i el Govern de Navarra, ex 
aequo. També es va fer una menció de reconeixement a l’Oficina Nacional Austríaca de Turisme i a 
l’Oficina Nacional de Turisme d'Hongria. Els premis es van lliurar en el marc del Saló Internacional de 
Turisme de Catalunya, que va tenir lloc del 22 al 25 d'abril de 2004 a la Fira de Barcelona. 

6. L’ús del català en l’etiquetatge de productes 

6.1. L’etiquetatge de productes de consum: 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 estan en via de ser una excepció a aquest judici.  
 
L’article 34 de la Llei 1/1998 regula l’etiquetatge, l’embalatge i les 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 i consumidores com de directius i 
directives empresarials, no aconsegueixen un resultat positiu en aquest sentit. 
 
Efectivament, l’opinió d’empresaris i empresàries i de consumidors i consumidores és favorable que el 
català s’utilitzi en l’etiquetatge dels 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 l’aleshores 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 i directives 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 i consumidores és igualment positiva. Però davant l’actitud favorable dels 
directius i directives 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: el rebuig per part de les consumidores i els 
consumidors no catalans i l’augment dels costos o complicacions de caràcter logístic.  
 
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 pel fet d’etiquetar també en català, segons diverses prospectives, 
el cost és molt petit, perfectament assumible per les empreses. 
 
La decisió dels empresaris i empresàries de no etiquetar en català es fonamenta en una prudència 
que no té base empírica i que és reforçada pels prejudicis dels intermediaris i intermediàries 
(venedors i venedores i distribuïdors i distribuïdores) que pensen que “es ven igual” o que “el castellà 
l’entén tothom”. 
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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 productors 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 taula següent mostra l’evolució del nombre d’empreses des del 1989, any de la primera edició del 
catàleg, fins a la fi del 2004. 
 

Taula 86. Evolució del nombre d’empreses que etiqueten en català 
 

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 
2004 1.702 
 
Font: ADEC. 

6.2. L’estudi sobre l’ús del català en l’etiquetatge de productes de marca blanca 
L’entitat Plataforma per la Llengua va elaborar durant la tardor del 2004 un estudi amb la finalitat de 
conèixer la presència del català en l’etiquetatge de productes de marca blanca, és a dir, amb la marca 
pròpia d’una gran superfície.  Aquest estudi es pot trobar a la pàgina web de l’entitat: 
http://www.plataforma-llengua.org. 
 
L’estudi va seleccionar les cadenes de supermercats amb més de deu establiments o bé amb, com a 
mínim, un hipermercat a Catalunya mitjançant les dades de l’anuari sobre distribució d’Alimarket per a 
l’any 2004, editat al setembre del 2004: Informe anual 2004 Alimarket distribución. Pel que fa als 
productes seleccionats per a l’observació del treball de camp (en total en són 30), l’estudi s’ha basat 
en una selecció de productes emblemàtics, els mateixos per a totes les marques blanques 
analitzades –vins i licors, refrescos i sucs, dolços, pastes i esmorzars, productes làctics, conserves, 
embotits i congelats–, en altres productes alimentaris, com l’oli, la pasta, la farina, la fruita seca i les 
olives en llauna, i en productes d’higiene personal i de drogueria.  
 
Un equip ha fet el treball de camp analitzant 29 marques o noms d’establiments de supermercats i 
hipermercats diferents, fent com a mínim dues observacions de cada marca o bé, puntualment, 
seleccionant establiments amb una gran superfície de venda, de manera que estiguessin 
representades totes les marques blanques de les empreses considerades.  
 
Les marques de supermercats i hipermercats diferents visitades en el treball de camp d’aquest estudi 
són Aldi, Alcampo, Bon Preu, Caprabo, Carrefour, Champion, Del Río, Dia, Coaliment, Condis, 
Consum, El Corte Inglés, Esclat, Hipercor, Intermarché, Jespac, Keysi, LIDL, Supermercats Llobet, 
Mercadona, Plus Fresc, Plus Superdescompte, Sabeco, Sorli-discau, Spar (de diferents empreses), 
Suma, Superdyst, Supersol i Valvi.  
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L’estudi compara les dades obtingudes amb les extretes d’estudis elaborats per la Direcció General 
de Política Lingüística els anys 1998 i 2000. El resultat és el que reflecteix el gràfic següent. 
 

Grafic 24. Percentatge de productes de marca blanca en cada idioma a Catalunya, segons mitjanes 
ponderades per al 1998, el 2000 i el 2004 (les dades del 1998 i el 2000 corresponen a l’estudi 

‘La llengua als supermercats i hipermercats de Catalunya (2000)’, elaborat per la Direcció 
General de Política Lingüística) 

 

 
 
L’estudi conclou que l’espanyol és la primera llengua usada en l’etiquetatge dels productes de marca 
blanca comercialitzats a Catalunya. Només un 20,2% dels productes de marca blanca dels 624 
analitzats estan etiquetats en català. L’espanyol és present en un 86,5% dels productes analitzats, i el 
portuguès, tot i que no és ni llengua oficial ni pròpia i és molt poc parlat a Catalunya, amb un 35%, és 
molt més present en l’etiquetatge que el català. També és present en més productes l’anglès, que, 
amb un 21%, supera lleugerament el català.  
 
Si tenim en compte les mitjanes ponderades segons superfícies de venda –donant més importància, 
per tant, als productes més venuts–, veiem que el català recupera el segon lloc amb un 27,6%, 
mentre que l’espanyol recula lleugerament amb un 76,1%, tot i que es manté clarament una situació 
asimètrica exagerada entre les llengües oficials a Catalunya. 
 
Es pot concloure que, en general, la proliferació i l’augment dels productes de marca blanca han anat 
acompanyats, en termes absoluts, d’un augment en la presència de productes etiquetats en català. 
Tanmateix, el greuge comparatiu que pateix el català en l’etiquetatge dels productes analitzats arriba 
fins al punt que algunes empreses etiqueten a Catalunya en llengües amb menys parlants que la 
catalana o en llengües oficials de territoris que tenen menys població que Catalunya. En aquest sentit, 
molts productes es poden trobar en finès, danès, eslovac, noruec, lituà o letó i, en canvi, no en català. 
 
Hi ha un cas que cal comentar, relatiu als vins i caves de denominació d’origen. I és que hi ha un 
nombre alt d’empreses que incompleixen l’article 34.2 de la Llei 1/1998. En concret, només 1 dels 11 
caves i només 3 dels 12 vins catalans de denominació d’origen amb marca blanca compleixen la 
legislació. Tenen productes fora de la llei distribuïdors importants amb vins de denominació d’origen, 
com Penedès o Catalunya. 
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Així doncs, el treball mostra un escenari que no s’adiu amb la situació real de la llengua, ja que menys 
d’una quarta part dels productes analitzats estan etiquetats en català. Aquest percentatge, a més, 
representa un important greuge comparatiu en relació amb altres llengües, ja que, en nombres 
absoluts, el català es troba en quart lloc, per darrere del castellà, el portuguès i l’anglès, tal com 
reflecteix el gràfic següent.  
 

Gràfic 25. Llengua de l’etiqueta dels productes de marca blanca comercialitzats a Catalunya 
 

 
 
Pel que fa als grups distribuïdors, en general les empreses de Catalunya etiqueten en català, amb 
l’única excepció del Grup Miquel (supermercats Suma), que, llevat d’un producte, no etiqueta en 
català. Dels que etiqueten en català, tots els significatius, llevat de Caprabo (amb només un 42% de 
productes en català), tenen el català com a primera llengua d’etiquetatge. Aquest és el cas per 
exemple de Condis, Bon Preu o Sorli-discau. Aquests dos darrers etiqueten tots els productes en 
català. 
 
Tanmateix, hi ha encara força productors que no empren el català en cap dels productes i es 
desmarquen de la mitjana global del mercat. Aquestes empreses que difereixen de la mitjana són 
Carrefour (Carrefour, Champion i DIA), Mercadona, LIDL, Ahold (Supersol), ITM Ibérica (Intermarché), 
Auchan (Alcampo i Sabeco), les empreses d’Euromadi, El Corte Inglés (El Corte Inglés, Opencor, 
Hipercor...), Plus Supermercados i, pràcticament, Miquel Alimentació. 
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Gràfic 26. Nombre de productes etiquetats en català en percentatge d’ús 
segons els principals grups de distribució 

 

 

7. La protecció dels drets lingüístics de les persones consumidores i usuàries 

El 2004, el Departament de Comerç, Turisme i Consum ha intensificat el control del compliment de la 
Llei de política lingüística en matèria de consum, que s’ha traduït en un increment exponencial de 
l’actuació inspectora. Igualment, el 2004, la Subdirecció General de Consum ha multiplicat l’activitat 
sancionadora i ha incrementat de manera sensible el nombre de multes. 
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Taula 87. Actuacions inspectores 
 

ACTUACIONS INSPECTORES 
Any 

Per denúncia Per campanya Total 
2000 0 0 0 
2001 0 0 0 
2002 5 126 131 
2003 107 241 348 
2004 299 1.102 1.401 
Total 411 1.469 1.880 
 
Les denúncies de la ciutadania per vulneració de la normativa lingüística han augmentat de manera 
molt considerable, fet que demostra una sensibilització creixent. D’aquesta manera, el 2002 només es 
van presentar 6 denúncies i el 2003 —un cop la Llei de política lingüística va entrar plenament en 
vigor— aquesta xifra es va incrementar fins a 241. L’any 2004, la Subdirecció General de Consum ha 
rebut 367 denúncies per vulneració dels drets de la ciutadania amb relació al català —xifra que 
representa un increment del 52,28% respecte de l’any anterior. 
 

Taula 88. Denúncies desglossades per demarcacions 
 
Any Barcelona Girona Lleida Tarragona T. Ebre Total 
2000 0 0 0 0 0 0 
2001 0 0 0 0 0 0 
2002 6 0 0 0 0 6 
2003 235 3 0 3 0 241 
2004 340 27 0 0 0 367 
Total 581 30 0 3 0 614 
 
Pel que fa a la tipologia dels fets denunciats, més de la meitat, un 51%, fan referència a 
incompliments de la normativa en la senyalització i retolació d’establiments. Un 44%, a irregularitats i 
mancances en la documentació i els fulls informatius subministrats en comerços i establiments que no 
en tenen exemplars en català. Finalment, un 5% de les persones denunciants reclamen per no haver 
estat ateses en català, tot i que, segons la normativa actual, no és un fet sancionable en el sector 
privat. 

Gràfic 27. Sectors denunciats 
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Per sectors, el comerç minorista és l’àmbit que acumula més denúncies per infracció dels drets 
lingüístics dels catalans i les catalanes. Un 27% de les queixes són contra botigues i establiments de 
venda al detall, seguit d’un 23% contra correus i d’un 15% contra els establiments d’hoteleria i 
turisme. Els supermercats i les grans superfícies reben un 9% de les denúncies, i les administracions 
de loteria, un 3%. 

7.1. Campanyes inspectores 
Des de l’entrada en vigor de la Llei de política lingüística per a totes les empreses —l’1 de gener de 
2003—, la Subdirecció General de Consum ha efectuat inspeccions temàtiques per controlar el 
compliment de la norma, aprofitant les campanyes sectorials, que s’han intensificat durant l’any 2004. 
Concretament, s’hi han fet 1.401 inspeccions per al compliment de la normativa de política lingüística, 
xifra que representa un 400% d’augment respecte de les efectuades el 2003 (348). D’aquestes 1.401 
inspeccions, 299 s’han iniciat per denúncia i 1.102 en el marc de les campanyes de consum. 
 
La Subdirecció ha detectat irregularitats i mancances amb relació a l’exercici dels drets lingüístics en 
el sector del mercat immobiliari, els establiments en període de rebaixes, els crèdits al consum, els 
centres de bronzejat, els establiments multipreu, les entitats financeres, el comerç minorista 
d’aliments frescos i les vendes per Internet. 

7.2. L’activitat sancionadora 
Paral·lelament a l’increment de l’actuació inspectora, la Subdirecció General de Consum ha 
intensificat l’activitat sancionadora l’any 2004 respecte del 2003. Així, s’han obert 156 expedients, 
xifra que quadruplica els 29 expedients que es van incoar l’any anterior. 
 
Aquest creixement exponencial es manté també respecte dels expedients resolts: l’any 2004 s’han 
resolt 28 expedients, per una quantia de 52.800 euros, mentre que el 2003 només se’n van resoldre 
3, per un import total de 2.833 euros. 
 
Des de l’aplicació general de la Llei de política lingüística, la Subdirecció General de Consum ha 
resolt 60 expedients oberts contra establiments, amb multes per un import total de 81.250 euros, en 
sancions imposades a comerços, establiments d’hoteleria, estafetes de correus i administracions de 
l’Organisme Nacional de Loteries i Apostes de l’Estat (ONLAE). 
 

Taula 89. Expedients sancionadors 
 

Expedients resolts 
Any Expedients oberts 

Nombre Quantia (€) 
2000 0 0 0 
2001 0 0 0 
2002 0 0 0 
2003 29 3 2.833 
2004 156 28 52.800 
Total 185 31 55.633 
 
Pel que fa a la tipologia de les infraccions sancionades, un 54% han estat per irregularitats en la 
senyalització i retolació d’establiments, amb relació a la manca de retolació en català de cartells 
d’informació general i de caràcter fix. El 46% de les infraccions restants estaven relacionades amb 
l’incompliment de redactar en català la documentació i les ofertes de serveis, com, per exemple, els 
fullets informatius de comerços o serveis. 
 
Per sectors, el comerç acumula el major nombre de multes, amb un 29%, seguit dels serveis 
d’assistència tècnica, amb un 25%, i de l’habitatge, amb un 10%. El 36% de multes restants s’han 
imposat contra diversos serveis, entre els quals s’inclouen establiments i comerços ben diferents, des 
de benzineres, tintoreries i establiments de venda i reparació de vehicles fins a serveis financers, 
d’informàtica, postals i de telecomunicació. 
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Gràfic 28. Sectors sancionats 
 

 
 

7.3. El cas de Correus 
Entre els expedients resolts durant el 2004, destaca especialment la sanció imposada a Correus. 
Aquesta empresa pública participada per l’Estat ha estat sancionada amb el pagament d’una multa de 
30.000 euros per haver incomplert la normativa que estableix que s’ha d’utilitzar almenys el català en 
els cartells d’informació general de caràcter fix, impresos i altres documents.  
 
Arran de les denúncies de setanta ciutadans i ciutadanes, la Subdirecció General de Consum va 
conèixer irregularitats i mancances en més d’una vintena d’oficines de Correus de diversos municipis, 
com ara Barcelona, Montcada i Reixac, Parets del Vallès, Santa Coloma de Gramenet, Sabadell, 
Granollers, Mataró, Vilafranca del Penedès i Sant Adrià de Besòs. Les inspeccions van detectar que 
moltes oficines de Correus tenien cartells senyalitzadors i rètols informatius escrits únicament en 
castellà, quan la Llei de política lingüística obliga que els cartells estiguin almenys en català, i van 
constatar, a més, que molts dels formularis, fullets, impresos, resguards i factures no estaven 
redactats en català, però, en canvi, hi havia documentació en castellà i francès. 

7. Actuacions especials en l’àmbit socioeconòmic 

7.1. El sector de les autoescoles i els exàmens de conduir 
 
L’any 2002 la Generalitat de Catalunya (Direcció General de Política Lingüística i Servei Català de 
Trànsit) i la Federació d’Autoescoles de Catalunya (FAC) van signar un conveni per fomentar l’ús del 
català en les autoescoles. 
 
Des d’aquell moment, s’ha mantingut la col·laboració entre aquests organismes, amb els objectius de: 

 Proporcionar a les autoescoles informació sobre tots els materials de suport a l’aprenentatge de la 
conducció disponibles en català i sobre els recursos lingüístics i terminològics que faciliten l’ús del 
català a l’autoescola. Així, l’any 2003 es va crear un apartat de recursos lingüístics per a 
autoescoles dins de la pàgina web de la llengua catalana <www.cultura.llengcat.net>. 

 Millorar la formació del professorat d’autoescola i incloure-hi informació sobre el marc legal en 
matèria de política lingüística i els materials i recursos lingüístics disponibles per treballar en català. 

 Informar l’alumnat de la possibilitat de fer l’examen de conduir en català. 

 Augmentar el volum de manuals i tests d’aprenentatge disponibles en català. 

 Aconseguir que la Direcció General de Trànsit estatal doni les màximes facilitats a les persones que 
volen fer l’examen en català. 
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Quant a la formació del professorat d’autoescoles, cal destacar que aquesta és una competència que, 
des del desembre del 2000, comparteixen les administracions catalana i estatal. Així doncs, els 
professors i professores d’autoescola poden optar per formar-se i obtenir el títol a Madrid, en llengua 
castellana, o bé a Catalunya, en català.  

L’any 2004, el Servei Català de Trànsit ha organitzat un curs per a l'obtenció del Certificat d'aptitud de 
professor de formació viària.  Aquest curs ha inclòs una conferència per donar a conèixer als alumnes 
i les alumnes els recursos lingüístics especialment adequats per a la formació a l'autoescola en 
llengua catalana. De les persones que han participat en el procés formatiu, 115 han superat totes les 
fases i han obtingut el certificat.  
 
A més, durant el 2004 el Servei Català de Trànsit ha encomanat a la Càtedra d'Educació i Formació 
Viàries de la UAB el disseny d'una enquesta per conèixer el grau d'ús del català i els problemes amb 
què es troben les autoescoles per acomplir l’activitat formativa en català. En l'elaboració de l'enquesta 
hi ha participat la Secretaria de Política Lingüística. S'ha previst fer la selecció de mostra, passar 
l'enquesta, tabular les respostes i interpretar els resultats al llarg del 2005. 
 
Cal dir que, des d’un punt de vista global, es continua mantenint una situació de desigualtat per a les 
persones que sol·liciten fer l’examen de conduir en català (competència estatal) i que aquest fet, unit 
a la persistent manca de materials editats en català i a l’augment de l’alumnat procedent de la 
immigració recent, no permet constatar millores pel que fa a l’ús del català en aquest sector. 
 
La perspectiva que continuï el traspàs de competències a la Generalitat en aquest àmbit i que cada 
vegada més els manuals i tests d’examen es difonguin en suport digital, cosa que en facilita la 
traducció, fan preveure, però, una millora de la situació a mitjà termini. 

7.2. Els ports de Barcelona i de Tarragona 
La Generalitat manté convenis de col·laboració tant amb l’Autoritat Portuària de Barcelona i les 
entitats que formen la Comunitat Portuària de Barcelona com amb l’Autoritat i la Comunitat Portuària 
de Tarragona. Mitjançant aquests convenis, tots 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.  
 
Totes dues comunitats portuàries tenen 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 que s’han de dur a terme en 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 respecte de l’ús del català). 
 
Al llarg del 2004 s’ha mantingut el web <www.xlport.net>, de la Xarxa Lingüística Portuària. 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 (ports de Barcelona, Tarragona i Balears) han anat elaborant a partir de les 
consultes rebudes i les necessitats detectades. 
 
S’han lliurat els premis dels V Jocs Florals del Port de Barcelona i la Comunitat Logística 2004, 
destinats a premiar narrativa i poesia en català escrita pels treballadors i treballadores del port i la 
comunitat logística. 

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

8.1. Els serveis lingüístics dels sindicats 
En el món sindical la Secretaria de Política Lingüística ha treballat amb la Confederació Obrera 
Nacional de Catalunya (CONC). En destaquen actuacions com el foment de la campanya En català tu 
hi guanyes entre establiments comercials i turístics associats a l’Associació Catalunya - Líban i a 
l’Associació de Treballadors Pakistanesos per fomentar l’ús del català en aquests establiments. 
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També cal destacar l’organització de les jornades Immigració i participació: per l’accés a la plena 
ciutadania.  
 
Pel que fa a la UGT de Catalunya, de la col·laboració establerta en destaca l’organització de les VI 
Jornades de Llengua, Treball i Societat, que van tenir lloc a Perpinyà els dies 16 i 17 de gener. Les 
Jornades es van articular en tres eixos temàtics: La immigració, un repte per a la nostra societat; 
Situació actual i perspectives de futur de l’àrea lingüística catalana, i L’ensenyament, eina de present i 
futur. La UGT també ha organitzat dos actes de voluntariat lingüístic en el marc del programa 
Voluntaris per la llengua, amb una campanya específica anomenada Busques parella?.  
 
Amb els sindicats USOC, CGT, CTC i CSC Intersindical s’han mantingut les tasques 
d’assessorament, formació i dinamització lingüística dins de les entitats. 
 
En conjunt, els serveis lingüístics d’aquests sindicats han obtingut ajuts del Departament de la 
Presidència per un import de 182.500 euros, atorgats a l’empara de la Resolució de 22 de juliol de 
2004. 

8.2. Les organitzacions empresarials i els seus serveis lingüístics 
La Secretaria de Política Lingüística ha treballat amb diverses organitzacions empresarials, com la 
Confederació de Comerç de Catalunya, que va distribuir 1.615 carpetes de la campanya En català tu 
hi guanyes entre 33 entitats representatives del comerç de Catalunya. Aquesta entitat també va lliurar 
el Premi a la Millor Iniciativa Lingüística del Sector Comercial 2004, que va recaure en la Federació 
Catalana de Comerciants de Mobles.  
 
En la mateixa línia, PIMEC va lliurar el Premi de Normalització Lingüística, en el marc del lliurament 
dels Premis PIMES 2004, a la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió de Catalunya.  
 
En conjunt, els serveis lingüístics de les organitzacions empresarials han obtingut ajuts del 
Departament de la Presidència per un import de 63.000 euros, atorgats a l’empara de la Resolució de 
22 de juliol de 2004. 

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

9.1. 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 totes dues llengües oficials i en exemplars separats. La Llei 
dóna un tracte rellevant als convenis col·lectius, atès el seu caràcter de norma pactada de les 
relacions laborals i el gran nombre de persones a qui afecten. 
 
El Departament de Treball i Indústria 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 en el DOGC. L’any 2004 s’han traduït o revisat 439 
documents, amb un total de 14.749 pàgines, i s’ha encarregat la traducció de 14 documents més, 
amb 430 pàgines. Amb l’objectiu de facilitar la tasca de traducció dels textos dels convenis s’ha 
preparat la implantació d’un sistema de traducció automàtica complementat per un sistema de 
traducció assistida, projecte que s’ha posat en marxa en els Serveis Territorials del Departament de 
Treball i Indústria a Barcelona. 
 
L’any 2004 s’han publicat en el DOGC 409 convenis de sector o d’empresa i altres documents de la 
negociació col·lectiva.  
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La taula següent presenta l’evolució recent pel que fa a la llengua de signatura dels  convenis 
col·lectius registrats els darrers anys a Catalunya.  
 

Taula 90. Acords laborals registrats a Catalunya, per llengües. 2002-2004 
 
 Any 2002 Any 2003 Any 2004 
Llengua Nombre       %    Nombre    %  Nombre        % 

Català 123 38 123 38,5 101 31 

Català i castellà 38 12 38 12 57 17 

Castellà 163 50 158 49,5 171 52 

 
El total de treballadores i treballadors afectats pels 329 convenis registrats és de 661.564. Durant 
l’any 2004 hi ha hagut un fort augment en el nombre de treballadores i treballadors de Catalunya 
afectats per acords laborals registrats signats en català i castellà, cosa que representa el 74% del 
total. 
 

Taula 91. Treballadores i treballadors afectats pels acords laborals registrats 
a Catalunya, per llengües. 2002-2004 

 
 Any 2002 Any 2003 Any 2004 

Llengua Nombre % Nombre % Nombre % 

Català 126.033 46,5 203.954 22,7 93.668 14 

Català i castellà 62.988 23,2 461.507 51,3 490.077 74 

Castellà 82.035 30,3 234.837 26 77.819 12 

 

9.2. 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 perquè s’incorporessin, per acord de les parts empresarial i sindical, 
en els convenis col·lectius, tal com estableix l’article 36.3 de la Llei 1/1998. La taula següent indica el 
nombre de convenis que incorporen aquesta clàusula. 

 
Taula 92. Convenis col·lectius que incorporen clàusula lingüística registrats 

a Catalunya. 2002-2004 
 
Any Nombre Percentatge Treballadors/es 

afectats/des Percentatge 

2002 17 7 36.551 16,4 
2003 14 4,4 366.693 41 
2004 11 3,3 4.695 0,7 

9.3. Edició de l’Estatut dels treballadors en llengua catalana 
Per tal de facilitar l’ús del català en l’àmbit de la negociació col·lectiva, s’ha fet la traducció al català 
del Text refós de la Llei de l’estatut dels treballadors, text legal de referència obligada en l’àmbit 
laboral. S’ha publicat dins de la col·lecció “Quaderns de Legislació”, del Departament de la 
Presidència, amb un tiratge de 1.000 exemplars, que han estat distribuïts. 
 
9.4. Documents d’àmbit laboral i de la indústria 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 continuar fomentant l’ús del català en aquest àmbit, l’any 2004 s’han revisat i 
actualitzat, d’acord amb la normativa estatal, els divuit models contractuals, a més dels quinze 
documents que s’hi relacionen directament. Aquests documents en català s’ofereixen en versió 
electrònica i es poden formalitzar directament des del web del Departament. 
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D’altra banda, pel que fa als impresos d’àmbit laboral i de la indústria, a més de controlar-ne la 
qualitat lingüística, s’ha participat directament en l’elaboració i el disseny dels documents, tenint en 
compte el Programa d’identificació visual (PIV). Tots els impresos es gestionen des de la base de 
dades d’Internet del Departament, la qual té actualment més de 600 documents. 

10. 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 regular-ne l’ús per llei 
perquè els drets de la ciutadania 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, d’accions de 
conscienciació, i d’altres, de campanyes perfectament planejades que han seguit una estratègia i han 
durat més. 
 
En aquest nou segle, les entitats continuen impulsant de manera decidida l’ús del català, conscients 
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 tenen per finalitat el foment de la 
llengua 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 comporten 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% de les quantitats donades, amb el límit màxim del 10% de la quota 
íntegra autonòmica. 
 
Una 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 Secretaria de Política Lingüística.  
 
Les entitats incloses en el dit cens són, segons la Resolució de 9 d’agost de 2004 (DOGC núm. 4223, 
de 21.09.2004), les següents: 
 

Taula 93. Entitats incloses en el cens d’entitats que tenen per finalitat 
el foment de la llengua catalana. 2004 

 
 
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 de Juristes en Defensa de la Llengua Pròpia 
Associació Llengua Nacional 
Associació per a la Llengua “El Raig” 
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Associació de Publicacions Periòdiques en Català (APPEC) 
Associació per a la Salvaguarda del Patrimoni Historicocultural de l’Alguer 
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) 
Cercle d’Agermanament Occitanocatalà (CAOC) 
Coordinadora d’Associacions 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  

10.1. Les iniciatives de les entitats per fomentar l’ús de la llengua catalana 
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, per mitjà de la 
Secretaria 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 la promoció de la llengua 
catalana ha donat com a resultat importants avenços en els àmbits d’actuació respectius. 

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 l’aigua, el cava i el vi, 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: 
 
 Institucions públiques: ajuntaments, consells comarcals, Generalitat de Catalunya, Parlament de 
Catalunya, universitats. 

 Entitats privades amb sensibilitat cultural i lingüística. 
 Partits polítics. 
 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 i l’Associació Conèixer Catalunya (ACCAT) 
dirigeixen les 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 les empreses que volen canviar el rètol.  
 
En el segon cas, la campanya Retolar en català comporta una intervenció molt concreta en el sector 
de les immobiliàries, amb el suport d’ACCAT. L’objectiu és aconseguir la catalanització dels rètols de 
pisos, els ascensors, els timbres i els tendals publicitaris. Els destinataris principals són, en aquest 
cas, empreses constructores, de rehabilitació de finques, promotores, etc.  
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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 la comunicació escrita: 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 la defensa dels drets 
lingüístics de la ciutadania. 
 
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 diversitat lingüística interna. L’objectiu és que els 
passaports, els documents nacionals d’identitat, els permisos de conduir, les 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 esdevingut un veritable símbol que 
recorda la necessitat de treballar conjuntament per tal que la llengua catalana ocupi el lloc que li 
pertoca en la nostra societat. En l’àmbit local, com a elements de reforçament, es fan 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 i les ciutadanes 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 Internet, presenta un seguit d’idees que es 
poden acomplir 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 fet estudis que permeten conèixer la situació actual de l’ús del català en sectors com ara 
la publicitat, l’etiquetatge o la telefonia mòbil i està treballant en l’estudi de l’ús del català en l’àmbit de 
la immigració.  

10.2. La col·laboració amb les entitats de l’àmbit esportiu 
L’any 2004 la Secretaria de Política Lingüística ha cregut oportú iniciar un estudi que proveeixi dades 
sobre usos lingüístics en clubs, federacions i altres entitats de l’àmbit esportiu, d’un gran impacte en 
l’ús social del català. Aquest projecte ha tingut la col·laboració institucional i tècnica de la Secretaria 
General de l’Esport i la implicació de les entitats de l’àmbit esportiu. 
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Els objectius de l’estudi són conèixer els usos lingüístics de les institucions que integren l’àmbit 
esportiu català. Igualment es pretén conèixer el grau de compliment de la Llei de política lingüística 
posant una atenció especial en els aspectes externs i d’atenció al públic. L’estudi també vol obtenir 
dades sobre el context sociolingüístic i les actituds lingüístiques dels clubs, federacions i altres 
entitats esportives i mesurar el grau d’interès que tenen sobre els programes que promou el Pla de 
govern de política lingüística. 
 
La metodologia ha consistit en entrevistes personals al president/a, gerent o càrrec equivalent de 
totes les federacions esportives de Catalunya (65 en total). Pel que fa als clubs esportius 
professionals o amb més de 2.500 socis i sòcies, s’ha fet igualment una entrevista personal a la 
persona de més rang dins del club (235 entrevistes a clubs professionals de futbol, bàsquet, hoquei, 
handbol i altres esports de masses de primera divisió i, en el cas del futbol, també de segona A i 
segona B). Quant als clubs i entitats amb menys de 2.500 socis i sòcies, la metodologia ha consistit 
en entrevistes telefòniques al president/a, gerent o càrrec equivalent (400 d’una mostra 
estadísticament significativa). 
 
En resum, la mostra comprendrà 300 entrevistes personals (totes les federacions esportives i clubs 
professionals o amb més de 2.500 socis i sòcies) i 400 entrevistes telefòniques (clubs i altres entitats 
amb menys de 2.500 socis i sòcies). 
 
Els resultats de l’estudi, que es donaran a conèixer en el decurs de l’any 2005, han de permetre 
conèixer de manera significativa l’estat de l’ús de la llengua catalana en l’àmbit esportiu, tant públic 
com privat. Aquestes dades són molt útils si tenim en compte la repercussió dels grans 
esdeveniments esportius en l’àmbit públic. A més, també cal tenir en compte la incidència de l’esport 
en la joventut: tenir coneixement dels usos lingüístics en l’àmbit esportiu ens ha d’ajudar a engegar 
polítiques que permetin estimular i fomentar l’ús de la llengua entre el jovent. 



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 lingüística estableix que la 
Generalitat ha de promoure acords, convenis i tractats amb les comunitats autònomes aragonesa, 
balear i valenciana i amb els estats andorrà, francès i italià per fomentar l’intercanvi cultural entre 
territoris de parla catalana. 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 de tots dos 
governs per promoure la llengua. En aquest marc estable de col·laboració s’inscriuen publicacions i 
actuacions conjuntes en diversos camps, com ara la difusió de la terminologia elaborada 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, i la col·laboració en el camp de la 
formació de personal tècnic. 
 
La col·laboració duta a terme durant aquests dos anys s’ha materialitzat durant el 2004 en les 
actuacions i publicacions conjuntes 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 de les persones erudites o 
estudioses de la llengua, tot i el seu innegable interès per al prestigi de la llengua catalana i la utilitat 
que tenen per a l’estudi de la llengua 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, se n’ha fet i editat un estudi científic acurat. Hi ha la voluntat d’editar posteriorment, 
amb caràcter d’edició nacional, les obres completes de Pompeu Fabra. 
 
Han dirigit 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 i 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 2004 s’han elaborat els treballs del primer volum. 

2.2. La difusió del cinema doblat al català 
Arran de l’Acord marc de col·laboració entre el Govern de les Illes Balears i el de la Generalitat de 
Catalunya en matèria de política lingüística signat a la ciutat de Palma el 17 d’abril de 2000, s’han 
anat signant anualment convenis específics en matèria de doblatge de pel·lícules de cinema al català. 
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Això ha permès que, durant el 2004, s’hagin estrenat a Palma les següents pel·lícules de cinema 
doblades al català: 
 
Scooby Doo 2. Desboca 
Els nens de la pluja 
Harry Potter. El pres d’Azkaban 
Shin Chan. Operació rescat 
Shrek 2 
Spiderman 2 
La volta al món en 80 dies 
Doraemon, el gladiador 
L’espantataurons 
Els increïbles 
Un seguit de desgràcies catastròfiques de Lemony Snicket 

2.3 La col·laboració amb centres d’autoaprenentatge 
Amb  l’objectiu de fomentar l’autoaprenentatge, la Secretaria de Política Lingüística ha establert 
relacions amb els quatre centres d’autoaprenentatge de llengua catalana que funcionen a les Illes 
Balears, coordinats per Paraula, Centre de Serveis Lingüístics. Entre les actuacions de suport 
destaca la tramesa de materials didàctics. 

2.4. Els ajuts a entitats civils de foment de la llengua 
L’any 2004 el Departament de la Presidència ha atorgat ajuts a les entitats següents de les Illes 
Balears, per l’import que es fa constar: 
 

Taula 94. Entitats de les Illes Balears que han rebut ajuts. 2004 
 
Joves de Mallorca per la Llengua 5.000 euros 
Quinze Dies Cent per Cent, SL 15.000 euros 
Sa Xarxa de Teatre Infantil i Juvenil de les Illes Balears 5.000 euros 

 
Igualment, cal destacar que el 30 d’octubre de 2004 es va signar un conveni entre el Departament de 
la Presidència i l’Obra Cultural Balear per al foment i la promoció de la llengua i la cultura catalanes. 
En virtut d’aquest conveni i per a les actuacions corresponents, l’Obra Cultural Balear ha rebut del 
Departament de la Presidència l’any 2004 la quantitat de 240.404 euros. 

3. Col·laboració amb el Govern d’Andorra 

3.1. III Campus Universitari de la Llengua Catalana 
Els governs d’Andorra i les Illes Balears han organitzat, amb el suport de l’Institut Ramon Llull,  el III 
Campus Universitari de la Llengua Catalana a Encamp (Andorra) i a Artà (Mallorca), adreçat a 
universitaris i universitàries de tot el món que estudiïn català en alguna facultat situada en un territori 
que no sigui de parla catalana. 
 
Aquesta iniciativa pretén oferir als estudiants i les estudiants una immersió lingüística de tres 
setmanes. En aquesta edició del Campus, celebrat entre el 28 de juliol i el 16 d’agost de 2004, hi han 
participat 26 persones d’11 països diferents. Totes elles han assistit a cursos de català de 30 hores, 
de nivell elemental o intermedi, i han rebut formació durant 15 hores lectives sobre diversos aspectes 
de la cultura catalana. 

3.2. La col·lecció de textos “Català Fàcil” 
El 29 d’octubre de 2004 el Govern d’Andorra, la Generalitat de Catalunya, la Universitat de Vic, la 
Universitat de Barcelona i Eumo Editorial van signar un protocol d’actuació per iniciar la col·lecció de 
textos “Català Fàcil”. Aquesta col·lecció té per objectiu facilitar la lectura en llengua catalana a les 
persones aprenents mitjançant l’adaptació als nivells d’aprenentatge d’obres literàries catalanes o 
estrangeres conegudes i reconegudes. 
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D’acord amb el projecte –que preveu que les universitats de Vic i de Barcelona, per mitjà d’Eumo 
Editorial,  en siguin coeditores–, la col·lecció estarà formada per textos de tres nivells de complexitat, 
que corresponen als tres primers nivells de competència lingüística establerts per la Secretaria de 
Política Lingüística d’acord amb el Marc europeu comú de referència per a les llengües. 
 
La col·lecció contindrà obres de ficció i de no-ficció i combinarà la publicació de textos clàssics i 
populars amb textos redactats expressament per a l’ocasió. Està adreçada especialment a persones 
immigrades i no catalanoparlants (joves i adultes) i a estudiants universitaris estrangers que aprenen 
català. 
 
Com a participació en la publicació, la Generalitat, mitjançant la Secretaria de Política Lingüística, ha 
fet una aportació econòmica de 4.000 euros per a cadascun dels títols publicats el 2004 i podrà 
disposar de 400 exemplars de cadascun. Per la seva banda, el Govern d’Andorra ha fet una aportació 
econòmica de 2.000 euros per a cadascun dels títols publicats el 2004 i podrà disposar de 200 
exemplars de cadascun. 
 
Els títols publicats el 2004 són:  
 
Anna Frank, diari d’una noia 
La vida de Pau Casals 
Històries poc corrents, de Pere Calders 
 
Cada títol comprèn un llibre i un CD, amb la versió oral del text, per reforçar el coneixement de la 
llengua parlada. Totes les obres duen definides o il·lustrades al marge de les pàgines les paraules 
més complexes i contenen, a més, fotografies i dibuixos que ajuden a fer comprendre el contingut 
dels textos. 

3.3. Els centres d’autoaprenentatge 
Andorra té tres centres d’autoaprenentatge de llengua catalana que depenen del Govern andorrà. La 
Secretaria de Política Lingüística s’hi relaciona per donar-los suport i els tramet materials  i recursos 
didàctics. 

4. Col·laboració amb el País Valencià 

4.1. La col·laboració amb les universitats 
El TERMCAT ha promogut el desenvolupament del conveni signat amb l'Institut Joan Lluís Vives a la 
fi de l'any 2003, en què participen diverses universitats valencianes, amb la creació d'un espai de 
comunicació directa amb la xarxa de serveis lingüístics universitaris, que ha permès atendre més 
adequadament les necessitats que presenten i alhora ha facilitat la cooperació en projectes 
terminològics. 
  
Així mateix, el TERMCAT ha dut a terme diverses actuacions en l’àmbit de la formació universitària, 
especialment com a centre de pràctiques per a estudiants de terminologia, lexicografia, traducció, 
documentació i informàtica, provinents de diversos centres de recerca i d’institucions universitàries. 
En aquest sentit, el TERMCAT manté oberts convenis de col·laboració amb les universitats d'Alacant, 
Jaume I de Castelló i de València. 
 
Concretament, l’any 2004 han fet estades de formació al TERMCAT estudiants de la Universitat 
d’Alacant, i s’han organitzat sessions de presentació per a alumnes de la Universitat Jaume I de 
Castelló. 
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4.2. Els ajuts a entitats civils 
Pel que fa als ajuts a entitats del País Valencià per al foment de la llengua, durant el 2004 el 
Departament de la Presidència ha atorgat els següents: 
 

Taula 95. Entitats del País Valencià que han rebut ajuts. 2004 
 
Caràcters, Revista de Llibres 3.000 euros 
Editorial Afers 24.192 euros 
 
Igualment, cal destacar que l’entitat Escola Valenciana ha rebut 24.000 euros del Departament de la 
Presidència de la Generalitat de Catalunya durant l’any 2004, d’acord amb el conveni per a la difusió 
de la llengua i la cultura catalanes al País Valencià en l’àmbit escolar, signat el 29 d’abril de 2004. 

4.3. Els centres d’autoaprenentatge 
Amb l’objectiu de fomentar l’autoaprenentatge, la Secretaria de Política Lingüística manté relacions 
amb els centres d’autoaprenentatge de llengua catalana, hi ha dut a terme reunions i trobades i els ha 
tramès materials. En aquests moments hi ha sis centres d’autoaprenentatge repartits entre les 
universitats següents: Universitat d’Alacant, Universitat Jaume I, Universitat Politècnica de València i 
Universitat de València. 

5. Col·laboració amb altres territoris de parla catalana 

5.1. Col·laboració amb la Catalunya Nord 

5.1.1. La Casa de la Generalitat de Catalunya a Perpinyà 
El 5 de setembre de 2003, es va inaugurar la Casa de la Generalitat de Catalunya a Perpinyà, com a 
representació oficial del Govern català a la Catalunya Nord. Amb aquesta actuació, el Govern català 
es dota d’un canal estable de comunicació i de promoció de la cooperació amb aquesta zona de parla 
catalana en tots els àmbits de la vida social i econòmica: comercial, laboral, lingüístic, cultural, juvenil, 
turístic, esportiu, etc. 
 
Per tant, per bé que la Casa de la Generalitat a Perpinyà s’encarrega de les accions en favor de la 
llengua i la cultura catalanes a la Catalunya Nord, no esgota en les polítiques de promoció de la  
llengua la seva activitat, sinó que constitueix un punt de dinamització de les iniciatives 
transfrontereres i dóna resposta a les demandes de les institucions, de les empreses, de les 
associacions i, en definitiva, de tots els ciutadans i ciutadanes d'un  costat i l’altre de la frontera. 
 
Al llarg del 2004, la Casa de la Generalitat a Perpinyà, en l’àrea de la difusió de la llengua catalana, 
ha dut a terme les activitats següents: 
 
 Promoció del català en tots els àmbits de la societat nord-catalana (institucions, empreses, 
associacions, premsa, clubs esportius, etc.). 

 Creació del segell de qualitat Sí al català, adreçat als ajuntaments. 
 Creació de material lingüístic per a l’aprenentatge i la socialització del català.  
 Ajuda logística a les classes immersives i bilingües, de l’escola maternal a l’educació secundària.  
 Organització de cursos de català, progressius i intensius, per a persones adultes. 
 Assessorament en matèria de traduccions al català. 
 Participació en els projectes de promoció de la cultura i la llengua catalanes impulsats per 
institucions i entitats de la Catalunya Nord.  
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Per dur a terme aquestes activitats i altres de no relacionades directament amb la llengua, la Casa de 
Perpinyà ha tingut l’any 2004 un pressupost de gestió de 350.000 euros, que ha estat íntegrament 
assumit per la Generalitat de Catalunya.  

5.1.2. Els ajuts a entitats de la Catalunya Nord 
Durant el 2004, el Departament de la Presidència ha atorgat els ajuts següents a entitats de la 
Catalunya Nord per al foment i la difusió de la llengua i la cultura catalanes: 
 

Taula 96. Entitats de la Catalunya Nord que han rebut ajuts. 2004 
 
ENTITAT EUROS 
Aire Nou de Baó 14.000 
Ajuntament de Terrats 1.380 
Associació Amics de la Bressola 240.000 
Associació Arrels 30.000 
Associació Casal d’Arrià 5.000 
Associació Comte Guifré 36.000 
Associació Endavant 1.000 
Associació per a l’Ensenyament del Català (APLEC) (*) 54.000 
Centre Cultural Català Casal Jaume I 10.000 
Centre Cultural Català del Vallespir 3.000 
Edicions Trabucaire 7.100 
Federació per a la Defensa de la Llengua i la Cultura Catalanes 3.000 
Oficina de Turisme d’Illa de Tet 1.500 
Òmnium Cultural Catalunya Nord 24.000 
Petanca Pradenca 3.000 
Prats Endavant 800 
Regidoria de Cultura Catalana de Perpinyà 28.000 
Rialles, espectacles infantils i juvenils 18.000 
Total 479.780 
 
(*) Aquest ajut s’atorga en el marc del conveni per al desenvolupament de l’ensenyament i l’ús del català a la Catalunya Nord i 
per a l’edició de la revista 1019 (distribució a les escoles de la Catalunya Nord). 
 
A més a més, Òmnium Cultural s’ha acollit a la línia específica de subvencions de la Secretaria de 
Política Lingüística per a l’organització de cursos de català per a persones adultes i, per aquest 
concepte, ha rebut 24.412 euros. Els  cursos de català s’han impartit en 19 municipis de la Catalunya 
Nord, i hi han assistit 325 alumnes. 

5.1.3. Altres col·laboracions amb Perpinyà 
El Departament de la Presidència i la Regidoria de Cultura Catalana de l’Ajuntament de Perpinyà van 
signar el 30 de novembre de 2004 un conveni per a la promoció de la cultura i la pràctica de la llengua 
catalana a la Catalunya Nord. 
 
Cal destacar, també en aquest àmbit, les col·laboracions mantingudes amb l’Ajuntament de Perpinyà 
en iniciatives concretes, com El dictat en català, en el qual enguany han participat unes vuit-centes 
persones, la majoria d’elles nord-catalanes. Els premis als millors dictats i els diplomes de participació 
es van atorgar l’1 d’abril al Palau de les Exposicions de Perpinyà. El dictat s’ha organitzat 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 Nord i l’Associació 
Politècnica. La Generalitat ha aportat nombrosos diccionaris i enciclopèdies i altres materials de 
suport per al dictat. 
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S’ha col·laborat també amb l’Ajuntament  en  la creació d’un Centre d’Autoaprenentatge de Català, 
amb l’assessorament funcional i la dotació de materials i recursos didàctics (fitxes d’autoaprenentatge 
de diferents nivells, obres de consulta, manuals d’estil, etc.). El centre va obrir les portes el primer 
semestre del 2004, amb la finalitat d’oferir la possibilitat d’aprendre el català a persones no 
catalanoparlants, però també de millorar el nivell de llengua de les que ja en tenen coneixements. 
 
Finalment, s’ha de destacar que la Generalitat de Catalunya, per mitjà de la Secretaria de Política 
Lingüística, va col·laborar amb el Centre de Documentació i d’Animació de la Cultura Catalana 
(CEDACC) de la Vila de Perpinyà amb motiu de la festa del llibre en català que s’hi va celebrar del 19 
al 24 d’abril, amb l’objectiu  d’incentivar la llengua i la cultura catalanes a la Catalunya Nord i 
contribuir a difondre-les. La col·laboració va consistir en l’aportació de materials (pel·lícules, jocs, 
contes, música, danses) en diferents formats  (llibres, vídeos, discos compactes, DVD) per a un públic 
molt divers.  

5.2. El suport a la Franja de Ponent i l’Alguer 
El Departament de la Presidència de la Generalitat atorga ajuts regularment per a entitats de foment 
de la llengua catalana de la Franja de Ponent i de l’Alguer. Concretament, Òmnium Cultural de 
l’Alguer ha rebut, durant l’any 2004, 25.896 euros, i el Cercle de Defensa i Difusió de la Llengua i 
Cultura Catalanes, 10.800 euros. Per la seva banda,  la Institució  Cultural de la Franja de Ponent ha 
rebut 20.000 euros. A més, el Departament de la Presidència de la Generalitat ha atorgat 16.200 
euros en concepte d’ajut a l’entitat Acció Cultural del País Valencià (Casal Jaume I de Fraga) per a 
les activitats de difusió del català que du a terme a la Franja. 

5.3. X Trobada de Centres d’Autoaprenentatge 
En la X Trobada de Centres d’Autoaprenentatge, que va organitzar la Secretaria de Política 
Lingüística, hi van participar 160 persones, entre assessors/es, professors/es, tècnics/ques i 
responsables de més de 90 centres de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, la Catalunya 
Nord, Andorra i el País Basc. L’acte es va fer al Palau de la Generalitat per celebrar els deu anys de 
l’organització de la I Trobada. 

5.4. La Universitat Catalana d’Estiu de Prada 
El 2004 s’ha continuat la col·laboració amb la Universitat Catalana d’Estiu de Prada, d’acord amb el 
que estableix l’apartat 7 del conveni de col·laboració entre la Direcció General de Política Lingüística i 
la Universitat. Aquesta col·laboració s’ha concretat en l’organització d’un curs de llengua catalana 
d’expressió oral i escrita per a persones estrangeres i en el suport a aquest curs; en la presentació de 
la política lingüística del Govern de la Generalitat de Catalunya i la presentació aprofundida de les 
dades dels resultats de l’estadística d’usos lingüístics a Catalunya,  i  en una exposició sobre la 
llengua en l’etiquetatge de les grans marques. 
 
Per a la trenta-sisena edició de la Universitat Catalana d’Estiu, la fundació que l’organitza ha rebut 
una subvenció del Departament de la Presidència de 36.100 euros. 

6. La col·laboració amb la llengua occitana 

El Cercle d’Agermanament Occitanocatalà ha organitzat la setena edició de la Dictada Occitana en 
col·laboració amb la Generalitat de Catalunya,  amb l’objectiu de promoure l’ensenyament de la 
llengua occitana. La Generalitat hi ha col·laborat amb l’aportació de diccionaris, correctors 
gramaticals, CD-ROM, DVD i altres materials. El dictat ha tingut lloc a Barcelona i hi han participat 
una cinquantena de persones. El jurat corrector de les proves ha estat format per sis persones (quatre 
d’occitanes i dues de catalanes). S’han atorgat quatre premis. A les quatre persones premiades se’ls 
han lliurat un lot de llibres i altres materials.  

7. La difusió de la política lingüística catalana 

Catalunya, com a país on conviuen dues llengües, una de pròpia, el català, i una d’oficial arreu de 
l’Estat i també parlada en molts altres llocs del món i, per tant, amb un fort poder d’atracció, el 
castellà, és un exemple i un model a estudiar per altres països que també tenen una situació 
plurilingüe. 
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L’experiència catalana, amb la recuperació oficial i la preservació i difusió social d’una llengua 
llargament prohibida, constitueix un referent molt valorat per a la gestió del multilingüisme arreu del 
món. En aquest sentit, són múltiples les ocasions en què es demana la participació d’expertes i 
experts catalans en trobades internacionals, en què es reben representacions o delegacions que 
volen estudiar el model català de política lingüística i en què es proposa la signatura de convenis de 
col·laboració per intercanviar experiències en matèria de política lingüística. 
 
Pel que fa a l’any 2004, destaquen les col·laboracions següents: 

7.1. La col·laboració amb el Govern basc 
S’han establert contactes entre els equips directius de la Secretaria de Política Lingüística i els de la 
Viceconselleria de Política Lingüística del Govern basc, amb l’objectiu de determinar els possibles 
punts de contacte i àmbits de col·laboració en matèria de política lingüística. S’ha començat a 
treballar en una proposta de protocol de col·laboració entre ambdós governs. 

7.2. Visita a Barcelona dels estudiants i les estudiants del Departament de Ciències Humanes i 
Socials de la Universitat de Montpeller per estudiar la política lingüística a Catalunya  
Una vintena d’alumnes acompanyats pel professor han visitat la Secretaria de Política Lingüística, on 
han rebut formació sobre legislació, normalització, sociolingüística, assessorament i recursos i 
materials didàctics per a l’ensenyament de la llengua catalana. Han visitat també la Universitat de 
Barcelona,  un centre de normalització lingüística, un servei lingüístic, un centre d’autoaprenentatge i 
el TERMCAT. 

7.3. El projecte europeu Network of European Language Boards 
El País de Gal·les va obtenir la designació de la Unió Europea per a l’organització d’un projecte 
comunitari consistent en la creació d'una xarxa europea d'organismes de planificació lingüística que 
promouen l'ús de llengües minoritàries. L'objectiu del projecte és desenvolupar una estratègia 
comuna que contribueixi a determinar quin ha de ser el paper d'aquestes llengües en el context 
europeu i promoure activament la diversitat lingüística i l'aprenentatge de llengües. 
 
El 9 de juny de 2004 es va constituir la dita xarxa a Londres amb la participació de les 
representacions de les llengües catalana, basca, gallega, gal·lesa i escocesa, i es va acordar 
estructurar el projecte en quatre àmbits de treball: 
 
 Transmissió lingüística. 
 Tecnologies de la informació i la comunicació.  
 Immersió lingüística i educació trilingüe. 
 Màrqueting. 

 
El treball consistirà en el desenvolupament de determinats documents que permetin a les 
planificadores i els planificadors lingüístics europeus compartir experiències i coneixement amb la 
finalitat d'impulsar les tasques que els diversos organismes que formen part d'aquesta xarxa estan 
duent a terme i d'impulsar actuacions comunes. 
 
Tota aquesta informació serà en un espai web des d'on s'impulsarà un fòrum per compartir i debatre 
aspectes relacionats amb la planificació lingüística des d'un entorn estructurat a partir de la discussió, 
la difusió i l'impuls de projectes de recerca dels quatre àmbits d'actuació esmentats. 

7.4. Oficina de la Llengua Sarda 
La Secretaria de Política Lingüística ha col·laborat amb l’Amministrazione Provinciale di Nuoro i, en 
concret, amb l’Ufitziu de sa Limba Sarda (Oficina de la Llengua Sarda), amb motiu del seminari 
L’escola: programes, formació i materials, que va tenir lloc a Arborea el 21 de febrer de 2004. La 
col·laboració ha consistit  en l’aportació de materials (diccionaris, vocabularis, revistes, llibres per a 
l’aprenentatge de la llengua catalana, etc.). 
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Una delegació de l’Oficina de la Llengua Sarda va visitar la Secretaria de Política Lingüística, l’Institut 
d’Estudis Catalans i el TERMCAT al maig. La visita va ser organitzada per la Secretaria de Política 
Lingüística. 

8. 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 Nord. Funciona en catorze comissions de treball, cadascuna de les 
quals gestiona un programa permanent d’actuació. En matèria de llengua, té com a objectiu general 
promoure accions conjuntes de normalització de la llengua catalana i de difusió de la cultura pròpia. 
 
Durant el 2004 ha dut a terme les activitats següents: 

8.1. Elaboració conjunta de vocabularis bàsics 
L’Institut Joan Lluís Vives coordina l’elaboració de vocabularis bàsics i altres materials terminològics i 
els publica. Els vocabularis bàsics són lèxics que incorporen els termes en català, castellà, francès i 
anglès més usuals d’un ensenyament o especialitat universitària. Els destinataris i destinatàries 
principals dels vocabularis bàsics són els estudiants i les estudiants. 
 
L’any 2004 s’ha editat el vocabulari bàsic de botànica, amb 1.555 equivalències en català, castellà, 
francès i anglès. 

8.2. Projecte d’elaboració del diccionari de formants i adequació telemàtica 
Al llarg del 2004 s’ha continuat treballant en la confecció de la Base de dades de formants (BDForm). 
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 per a la fixació dels 
neologismes. 

8.3. Desenvolupament del projecte www.llengua.info 
Durant l’any 2004 s’ha estat treballant en la confecció del web www.llengua.info. Es tracta d’una 
iniciativa que té com a objectiu esdevenir la pàgina de referència d’informació dels serveis lingüístics 
de les universitats, amb enllaços a formació lingüística (autoaprenentatge, cursos, certificats), 
assessorament lingüístic (correccions i traduccions, consultes, materials i recursos, terminologia, 
bibliografia...) i dinamització lingüística (campanyes, ajuts i beques, programes informàtics, estudiants 
de mobilitat, dades sociolingüístiques, legislació...). Incorporarà, a més, un cercador terminològic (a 
partir de les bases de dades dels vocabularis bàsics que edita l’IJLV) i un metacercador de recursos 
terminològics. 
 
Està previst que el web es presenti al públic al gener del 2005. La seva promoció anirà acompanyada 
d’una campanya de difusió dels serveis lingüístics que arribarà a tota la comunitat universitària. 

8.4. Enquesta sobre l’ús de la llengua en la docència 
La Comissió de Llengua, per encàrrec dels vicerectors i vicerectores de política lingüística de les 
universitats de la xarxa, ha estat treballant en l’elaboració d’un model d’enquesta sobre l’ús de la 
llengua en la docència en totes les universitats de l’IJLV, a fi de fer-ne un informe posterior. 

8.5. Elaboració d’estudis 
En el marc de la Comissió de Llengua es fan estudis que són d’interès per a les universitats. 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. 
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8.6. Programa de llengua 

8.6.1. XIV Trobada de Serveis Lingüístics Universitaris 
Els dies 3 i 4 de juny va tenir lloc a la Universitat de les Illes Balears la XIV Trobada de Serveis 
Lingüístics Universitaris. El tema que es va tractar va ser El català en el marc de l’espai europeu 
d’educació superior. Hi van prendre part seixanta persones i, entre d’altres, s’hi van fer les propostes 
següents: 
 
 El català ha de ser la llengua d’ús normal en els estudis de grau. El multilingüisme que hi pugui 
haver a partir d’aquests estudis en el nou marc europeu universitari s’ha de gestionar sense 
perjudici de la llengua pròpia. 

 Els currículums dels estudiants i les estudiants han d’incloure el foment de les habilitats de 
comunicació oral i escrita en la llengua pròpia i en llengües estrangeres.  

 Els serveis lingüístics han de donar suport tècnic a les necessitats de l’EEES (intensificar les 
accions d’acolliment...) i les universitats els han de proveir dels recursos necessaris. 

 Les universitats han de tenir un pla de política lingüística per complir aquests objectius i els serveis 
lingüístics han de participar en la seva elaboració i execució. 

 

8.6.2. Jornades tècniques sobre programes informàtics de suport a la llengua 
Fa quatre anys es van fer unes jornades de presentació de productes informàtics de suport a la 
llengua adreçades als serveis lingüístics universitaris (SLU) perquè coneguessin els programes i 
decidissin quins anirien millor.  
 
En aquest temps, els serveis han avançat en la manera de treballar amb la tria dels programes que 
van semblar més adequats i amb la seva incorporació als processos de correcció, traducció i 
elaboració de lèxics. 
 
Així, els dies 21 i 22 de gener van tenir lloc a la Universitat Oberta de Catalunya unes jornades 
adreçades als tècnics i tècniques dels serveis amb l’objectiu d’intercanviar experiències en l’ús 
d’aquests programes, i es va poder comprovar que els SLU estan al dia pel que fa a l’ús de les noves 
tecnologies relacionades amb l’activitat que es du a terme en l’àmbit de l’assessorament. 



XVI. LA PROJECCIÓ EXTERIOR 

1. La constitució de l’Institut Ramon Llull, per a la projecció exterior de la llengua catalana i de 
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 en les institucions de la Unió Europea i les seves polítiques, i estableix, de 
manera expressa, que, per assolir aquest objectiu, la Generalitat pot participar en un organisme comú 
als territoris de llengua catalana. La mateixa norma encomana al Govern que faciliti l’aprenentatge del 
català a les comunitats catalanes a l’exterior. 
 
De conformitat amb aquesta disposició, els governs de la Generalitat de Catalunya i de les Illes 
Balears van acordar el 18 de gener de 2001 la creació entre les dues administracions autonòmiques 
d’un consorci, en els òrgans de govern del qual havia de participar l’Instituto Cervantes. Aquest 
consorci, a més, havia d’estar obert a la participació d’altres comunitats autònomes on el català és 
oficial o té algun reconeixement.  
 
El conveni del 5 d’abril  de 2002, que es va publicar per mitjà de la Resolució PRE/1128/2002, de 30 
d’abril (DOGC núm. 3631, de 08.05.2002), va formalitzar la creació de l’Institut Ramon Llull per part 
d’aquests dos governs. 
 
Tanmateix, la posterior separació del Govern balear (Acord del 25 de juny de 2004) va comportar la 
necessitat d’adequar els estatuts de l’Institut Ramon Llull a la nova composició. No és, però, fins al 26 
d’abril de 2005 que el Govern de la Generalitat aprova els nous estatuts, per mitjà de la Resolució 
CLT/1940/2005, de 6 de juny (DOGC núm. 4414, 28.06.2005). 

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 estudioses i experts i expertes de la llengua i la literatura catalanes que 
s’han format o resideixen fora del domini lingüístic. Així mateix, facilita els recursos lingüístics i 
didàctics necessaris en diversos suports per a l’aprenentatge, la recerca o el treball amb la llengua 
catalana 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 
que no corresponen a estudis reglats. 
 
L’Institut, amb la col·laboració de la Biblioteca de Catalunya, ha publicat el Vocabulari alemany - 
català, imprès el 1502 a Perpinyà. El vocabulari es va presentar a Perpinyà l’11 de gener, en un acte 
organitzat amb la col·laboració de l’Ajuntament de Perpinyà,  i a 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, per mitjà de l’Àrea de Llengua, té l’objectiu de promoure l’ensenyament de la 
llengua i de la literatura catalanes a les universitats i altres centres d’estudis superiors fora del domini 
lingüístic. Així mateix, promou l’ensenyament de la llengua catalana al públic adult en general a 
l’exterior, especialment allà on l’existència de comunitats catalanes o balears o les relacions 
històriques, culturals o comercials ho fan més necessari. 
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2.1. Ensenyament a les universitats 
L’Institut Ramon Llull té encomanada la funció de promoure l’ensenyament de la llengua catalana i de 
la literatura que s’hi expressa en les universitats i altres centres d’estudis superiors de fora del domini 
lingüístic.  
 
L’ensenyament d’aquestes disciplines s’articula a l’entorn de dos gran eixos: l’àmbit universitari, en 
què s’inscriuen el programa d’actuació de la Xarxa de Lectorats de català i les actuacions amb altres 
centres universitaris, i l’àmbit no acadèmic, que comprèn els casals i centres catalans i les altres 
institucions que inclouen aquest ensenyament en l’oferta docent. 
 
Durant l’any 2004 l’Àrea de Llengua ha mantingut reunions amb el Departament d’Universitats, 
Recerca i Societat de la Informació amb la finalitat d'intercanviar documentació i informació d'interès 
per a ambdues institucions, per tal que els estudiants i les estudiants d'altres països que preveuen 
d'incorporar-se a les universitats dels Països Catalans puguin adquirir prèviament coneixements de 
llengua i cultura catalanes i puguin millorar els seus coneixements de llengua catalana una vegada 
tornin al seu país d’origen. 

2.1.1. Xarxa de Lectorats 
Durant el curs acadèmic 2003-2004, la Xarxa de Lectorats de llengua i literatura catalanes de l’Institut 
Ramon Llull ha estat composta per 93 universitats, distribuïdes en 27 països d’arreu del món, de les 
quals n’hi havia 76 a Europa, 13 a Amèrica, 2 a l’Àfrica, 1 a l’Orient Mitjà i 1 a Oceania. En aquest 
curs, un total de 4.709 alumnes han seguit estudis de llengua, literatura i cultura catalanes. 
Destaquen els 1.217 alumnes dels 22 lectorats d’Alemanya, els 804 dels 9 lectorats de França, els 
727 dels 18 lectorats de la Gran Bretanya i els 245 dels 10 lectorats d’Itàlia.  
 

Taula 97. Relació de lectorats 
 
Lectorats alumnes Lectorats alumnes 

Alemanya      22 1.217 Hongria       2 141 

Argentina        3 52 Irlanda       1 31 

Austràlia        1 8 Israel       1 12 

Àustria        1 55 Itàlia    10 433 

Bèlgica        1 7 Marroc       1 280 

Camerun        1 51 Mèxic       1 40 

Canadà        1 30 Polònia       3 194 

Cuba        1 11 Portugal       1 75 

Eslovènia        1 12 República Txeca       1 174 

Estats Units        6 77 Romania       1 81 

Finlàndia        1 10 Rússia       2 33 

França         9 804 Suïssa       1 38 

Gran Bretanya      18 728 Uruguai       1 90 

Holanda        1 25    

Total    93 4.709 

 
En relació amb el tipus d’assignatures que s’imparteixen a les universitats que integren la Xarxa de 
Lectorats, s’observa que la distribució de les assignatures no varia significativament respecte del curs 
2002-2003, ja que el bloc majoritari continua essent el d’assignatures de llengua catalana: un total de 
287.  
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Grafic 29. Docència per assignatures 
 

 
 

Per al curs 2004-2005, són una vintena les universitats que han iniciat amb l’Àrea de Llengua el 
procés per estudiar la viabilitat d’obrir un lectorat. Aquestes universitats s’han compromès a integrar 
els estudis de llengua i literatura catalanes en el pla d’estudis de les titulacions ofertes, almenys en 
qualitat d’assignatures optatives, de manera que puguin generar crèdits i constar en el certificat 
d’estudis expedit per la universitat. 
 
Atesa la disponibilitat pressupostària i les característiques de cadascuna d’aquestes universitats, es 
va arribar a un acord amb les sis universitats següents: Universitat de Göttingen (Alemanya), 
Universitat de Ciències Econòmiques i Empresarials de Viena (Àustria), Universitat de la Bretanya 
Sud (França), Universitat Suor Orsola Benincasa (Itàlia), Universitat de Guadalajara (Mèxic) i 
Universitat d’Olomouc (República Txeca) 
 
En total, durant el curs acadèmic 2004-2005 la Xarxa de Lectorats de llengua i literatura catalanes de 
l’Institut Ramon Llull es compondrà de 95 universitats, distribuïdes en 27 països d’arreu del món, de 
les quals 78 a Europa, 13 a Amèrica, 2 a l’Àfrica, 1 a l’Orient Mitjà i 1 a Oceania.  
 

Taula 98. Lectorats per zones geogràfiques 
 

 2002-2003 2003-2004 2004-2005 

Europa 71 76 78 

Amèrica 11 13 13 

Orient Mitjà 1 1 1 

Oceania 1 1 1 

Àfrica 1 2 2 

Total 85 93 95 

2.1.2. Altres universitats 
L'Institut Ramon Llull ha mantingut relacions de cooperació amb la Universitat de Granada, la 
Universitat Complutense de Madrid, la Universitat de Salamanca, la Universitat Nacional d’Educació a 
Distància, la Universitat de Santiago, la Universitat del País Basc, la Universitat de Múrcia, la 
Universitat de Saragossa i la Universitat d’Oviedo per conèixer la situació de l’ensenyament de la 
llengua i la literatura catalanes a l’Estat espanyol i impulsar-n’hi els estudis i per conèixer 
l’organització dels cursos que tenen previstos per al 2004-2005, els nivells que imparteixen i el 
nombre d’alumnes que els segueixen, la formació del professorat i la possibilitat d'oferir-los l'accés a 
les proves de coneixement de català. 
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Així mateix, s’ha mantingut la cooperació amb les universitats de l’exterior del domini lingüístic que 
ofereixen docència de llengua i cultura catalanes, el personal docent de les quals va ser convidat a 
assistir a les XVIII Jornades Internacionals per a Professors de Català. 

2.2. Ensenyament no universitari 
L’Institut Ramon Llull promou l’ensenyament de la llengua catalana fora del domini lingüístic al públic 
adult en general, especialment allà on l’existència de comunitats catalanes o les relacions històriques, 
culturals o comercials ho fan més necessari. 

2.2.1. Centres i casals 
En el marc del suport a actuacions que permetin més presència i estudi de la llengua catalana en 
centres i organismes d’àmbit no universitari, l’Institut Ramon Llull dóna suport específic a casals i 
centres. En aquest sentit, durant l’any 2004 s’han mantingut reunions de treball amb diversos 
responsables de casals i centres d’arreu del món amb l’objectiu de conèixer-ne en detall les 
necessitats en matèria d’ensenyament de la llengua i d’enfortir-hi la col·laboració.  
 
S’ha preparat la segona convocatòria de subvencions de l’Institut a associacions i entitats de fora del 
domini lingüístic per a l’organització de cursos de llengua. 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, d’11 
de novembre de 2004, s’han beneficiat d’aquests ajuts els 27 casals i entitats següents, que 
imparteixen classes a més d’un miler d’alumnes. 
 

Taula 99. Entitats i casals que han rebut subvenció. 2004 
 

Entitat País 

Centre Cultural Català de Colònia  Alemanya 

Agrupación Cultural Catalana de Mendoza  
Agrupación Mallorca San Pedro 
Associació Catalana de Socors Mutus Montepío de Montserrat  
Casal de Catalunya de Buenos Aires  
Casal de Catalunya de Paranà  
Casal dels Països Catalans de la Plata  
Centre Català de Mendoza  
Centre Català de Rosario  
Centre Català de Venado Tuerto  
Les Quatre Barres 

Argentina 

Casal Català de Brussel·les  Bèlgica 
Catalonia. Grupo de Catalanes de São Paolo  Brasil 
Casal Català de Costa Rica  Costa Rica 

Casal Català de Guayaquil 
Casal Català de Quito  Equador 

Cercle Català de Madrid  
Casal de Catalunya de Sevilla 
Associació Cultural del Matarranya 

Espanya 

Casal dels Catalans de Califòrnia  
Fundació Paulí Bellet  Estats Units 

Casal de Catalunya de París 
Casal Català de Tolosa de Llenguadoc  França 
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Centre Català de Luxemburg  Luxemburg 
Casal Català del Marroc Marroc 
Orfeó Català de Mèxic  Mèxic 
Casal Català de Montevideo  Uruguai 
 
D'altra banda, amb la concessió de la subvenció a cada casal, s’han cedit diversos materials docents i 
complementaris per a l’organització dels cursos específics de llengua catalana. També s’han dotat de 
materials docents els altres casals que imparteixen classes de català sense aportació econòmica de 
l’Institut. Paral·lelament, s’ha prestat assessorament didàctic i s’han facilitat programes de nivell bàsic 
elaborats per l’Àrea de Llengua als centres que ho van sol·licitar. 
 
En el marc de les actuacions de suport als casals i centres de fora del domini lingüístic, s’ha fet arribar 
als casals que organitzen cursos específicament destinats a infants, com ara els Amics Catalans de 
Berna, el Casal Català del Nord de Califòrnia, el Casal dels Catalans de Califòrnia, el Centre Cultural 
Català de Colònia o la Fundació Paulí Bellet de Washington, material orientat a aquesta finalitat: 
contes, novel·les, jocs i llibres de cultura general per a infants amb edats compreses entre els dos i 
els quinze anys. 
 
L’Àrea de Llengua de l’Institut, a petició de l’Oficina de la Generalitat a Casablanca, va elaborar i 
assumir l’any 2003 l’organització del Programa d’ensenyament de llengua catalana per a estrangers 
al Marroc, amb l’objectiu d’atendre les necessitats lingüístiques motivades per raons diverses 
(laborals, culturals, d’estudis) de les persones residents en aquest país. 
 
A fi de donar continuïtat al Programa, el darrer trimestre del 2003 i el primer trimestre del 2004, es van 
organitzar a Casablanca vuit cursos de nivell bàsic i un de nivell elemental de 60 hores de durada 
cadascun. En els cursos, que van impartir les professores Marta Selvas i Míriam Culleré, hi van 
participar 367 estudiants, 330 dels quals van seguir els cursos de nivell bàsic, i 37, el de nivell 
elemental.  

2.2.2. Instituto Cervantes 
Al setembre del 2004, l’Institut Ramon Llull i l’Instituto Cervantes van signar un conveni de 
cooperació, en virtut del qual el Cervantes es compromet a impartir classes de català i a allotjar als 
seus centres d'arreu del món actes organitzats pel Llull. Ambdues entitats van acordar reunir-se 
periòdicament i establir diferents sessions de treball per concretar els punts de col·laboració. 
 
Al llarg de l’any 2004, amb motiu de la participació de l’Institut en la fira Expoberlin i en el 50è 
Congrés de l’ACS i 11è Col·loqui de la NACS, que van tenir lloc a Eton, s’han visitat les seus que 
l’Instituto Cervantes té a Berlín i a Londres per enfortir-hi els lligams. Així mateix, les diferents àrees 
de l’Institut Ramon Llull, entre les quals l’Àrea de Llengua, han assistit a la inauguració del centre que 
ha obert les portes a Belgrad al mes de desembre.  
 
2.3. Assessorament i formació 
L’Institut Ramon Llull té entre les seves funcions promoure la formació del professorat especialitzat en 
l’ensenyament del català com a segona llengua que exerceix a l’exterior del domini lingüístic.  
 
Durant l’any 2004 l’Institut ha continuat prestant assessorament a diversos professors i professores 
de llengua i literatura catalanes que exerceixen en universitats i en casals i centres de fora del domini 
lingüístic. La formació del professorat de català de fora del domini lingüístic i el suport que se li presta 
ha comportat també –a banda de l’organització del III Curs de perfeccionament lingüístic per a 
professors de català del Con Sud d’Amèrica, de les XVIII Jornades Internacionals per a Professors de 
Català i de la Sessió de Formació i Coordinació per als Nous Titulars de Lectorats– l'atenció 
personalitzada per resoldre consultes dels professors i professores i la preparació i tramesa de 
material específic.  
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El 7 de setembre de 2004 es va fer una sessió de formació i coordinació a la seu de l’Institut a 
Barcelona, adreçada específicament als nous i noves titulars de lectorats per al curs acadèmic 2004-
2005.  
 
El 8 d'octubre de 2004 es va fer, amb la col·laboració de l’Institut Ramon Llull, una trobada sobre 
didàctica de la llengua catalana a Bolonya, universitat que té un lectorat de català subvencionat per 
l'Institut. El motiu d'aquesta trobada va ser discutir sobre les diverses estratègies didàctiques que el 
personal docent aplica actualment per adequar-se al context de les noves titulacions de tres anys i als 
reptes de la nova reforma universitària italiana. En la jornada, a la qual va assistir una nodrida 
representació de professors i professores i de lectors i lectores de català de les universitats del país, 
es va fer una presentació de la situació actual dels estudis de catalanística en les universitats italianes 
i es va parlar de les necessitats acadèmiques i docents dels professionals que es dediquen a 
l’ensenyament i l’aprenentatge de la llengua i la literatura catalanes. 

3. Avaluació del coneixement del català 

L’Institut Ramon Llull regula i expedeix els certificats de coneixements de llengua catalana i elabora 
les proves per obtenir-los. També convoca, administra i avalua les proves corresponents fora del 
domini lingüístic. 
 
L’Institut, en el seu àmbit de competència, ha organitzat el 2004 la segona convocatòria de proves per 
a l’obtenció dels certificats de coneixements de llengua catalana. La Resolució per la qual es 
convoquen les proves s’ha publicat el 3 de març en el DOGC i el 9 de març en el BOIB.  
 
El 2004 les proves s’han administrat a 47 ciutats de 17 països d’arreu del món, la qual cosa 
representa un increment del 30% respecte de l’any anterior. S’hi han presentat 621 examinands, un 
15% més que en la convocatòria del 2003. En aquella ocasió, l’Institut va efectuar exàmens de català 
a 39 ciutats de 16 països, amb 459 persones aprovades de les 540 que s’hi van presentar. 
 

Taula 100. Llocs on s’han realitzat les proves de coneixement del català 
 
Convocatòria 2004 Localitats 

Alemanya 

Berlín 
Frankfurt 
Halle 
Hamburg 
Münster 

Argentina 
Mendoza 
Rosario 
Santa Fe 

Bèlgica Brussel·les 

Eslovènia Ljubljana 

Espanya 

Granada 
Madrid 
Salamanca 
Santiago de Compostel·la 
Saragossa 
Vitòria 

Estats Units Illinois 

França 

Grenoble 
París 
Rennes 
Tolosa 
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Gran Bretanya 

Birmingham 
Cambridge 
Cardiff 
Exeter 
Lancaster 
Leicester 
Liverpool 
Londres 
Manchester 
Sheffield 

Holanda Amsterdam 

Hongria Budapest 
Szeged 

Itàlia 

Bolonya 
Càller 
Nàpols 
Sàsser 
Trento 

Luxemburg Luxemburg 

Mèxic Mèxic DF 

Polònia Cracòvia 
Poznan 

República Txeca Brno 

Romania Bucarest 

Rússia Moscou 
Sant Petersburg 

 
Les proves per als diferents nivells es van convocar els mesos de maig i juny. La distribució per 
nivells va ser la següent: 364 de nivell bàsic, 135 de nivell elemental, 73 d’intermedi, 39 de suficiència 
i 10 de superior. 
 

Grafic 30. Examinands i examinandes per nivells 
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De les persones que es van presentar a les proves, van obtenir el resultat d’apte/a 532 (317 del nivell 
bàsic, 119 del nivell elemental, 65 del nivell intermedi, 25 del nivell de suficiència i 6 del nivell 
superior), que representen el 86% dels examinands i examinandes. La representació en percentatges 
per nivells és la següent: 
 

Taula 101. Resultats de les proves per nivells 
 

 Bàsic Elemental Intermedi Suficiència Superior Total 

Aptes 87% 88% 89% 64% 60% 86% 
No aptes 13% 12% 11% 36% 40% 14% 

4. Eines i materials per a l’aprenentatge del català 

En el marc general de la projecció exterior de la llengua i la cultura catalanes, l’Institut Ramon Llull, 
per mitjà de l’Àrea de Llengua, ofereix recursos per a l’aprenentatge de la llengua i per als treballs de 
recerca, promou l’elaboració i la difusió de materials específics, com ara mètodes per a l’aprenentatge 
del català com a llengua estrangera i altres materials complementaris, i hi dóna suport. 

4.1. Curs de català en línia 
La Direcció General de Política Lingüística va elaborar un projecte per impartir el primer curs de 
català en línia, amb la finalitat de  respondre al context sociolingüístic i als interessos dels aprenents i 
les aprenents actuals. L’any 2003, es va cedir la titularitat d’aquest projecte a l’Institut Ramon Llull per 
mitjà d’un conveni entre el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i l'Institut. El 
conveni encomanava a aquest Institut que continués elaborant el dit projecte. Les unitats didàctiques 
es van encarregar al Consorci per a la Normalització Lingüística el mateix any 2003. La Secretaria de 
Política Lingüística en va assumir els costos. El 2004 han quedat enllestits els continguts lingüístics 
corresponents a les 23 unitats del primer nivell del curs i a la meitat de les unitats del segon nivell. A 
més, un cop finalitzada la redacció de les unitats del segon nivell, s’han revisat en profunditat per tal 
d’assegurar-ne el caràcter homogeni amb les unitats del primer nivell. 

5. Associacions, entitats i institucions de catalanística 

L’Institut Ramon Llull té encomanada la funció de donar suport i impuls a les entitats de catalanística, 
que agrupen estudioses i estudiosos i expertes i experts de la llengua i la literatura catalanes formats 
o residents fora del domini lingüístic. Amb aquest objectiu, col·labora amb les societats i les 
associacions de catalanística, especialment en el marc dels col·loquis que organitzen de manera 
periòdica.  
 
Durant l’any 2004 l’Institut ha participat en el 50è Congrés de l’ACS i 11è Col·loqui de la NACS, New 
Directions for Catalan Studies, que va tenir lloc del 17 al 19 de desembre de 2004 a l’Eton College.  
 
Així mateix, l’Institut va assistir al 3r Col·loqui Internacional de l’Associació Francesa de Catalanistes, 
Els Pirineus, Catalunya i Andorra, que va tenir lloc els dies 1 i 2 d’octubre de 2004 a Andorra. El 
Col·loqui s’ha articulat entorn de tres seccions: literatura, lingüística i història.  
 
Finalment, durant el 2004 el suport ofert per l’Institut Ramon Llull a la Deutscher Katalanistenverband 
(DKV) s’ha concretat en una aportació econòmica per a l’edició de les actes del 19è col·loqui 
d’aquesta associació, que duia per títol El català, llengua de comunicació científica i que va tenir lloc 
els dies 20 i 21 de juny de 2003 a Colònia. 

6. Divulgació del català 

L’Institut Ramon Llull fomenta i du a terme accions específiques que tenen per finalitat difondre la 
llengua catalana i la seva realitat. Participa en les principals fires i exposicions d’àmbit estatal i 
internacional relacionades amb la llengua i el seu aprenentatge, que permeten d’oferir una informació 
completa de les possibilitats d’aprenentatge i perfeccionament de la llengua (cursos tradicionals, 
mètodes audiovisuals, estades i jornades lingüístiques, etc.) i alhora de donar a conèixer la situació 
del català en el territori o actuacions concretes de política lingüística.  
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Paral·lelament, l’Institut completa la participació en fires i exposicions organitzant actes al seu entorn, 
com ara conferències o taules rodones per difondre a un públic determinat les novetats o els projectes 
d’interès. En aquest àmbit, també participa en els esdeveniments culturals de projecció exterior (fires 
del llibre, setmanes culturals, jornades acadèmiques, etc.) que organitzen les diverses àrees de 
l’Institut. 

6.1. Fires i exposicions 
L’Institut Ramon Llull, amb el suport de la Secretaria de Política Lingüística, ha participat, al llarg de 
l’any 2004, en les principals fires i exposicions d’àmbit estatal i internacional relacionades amb la 
llengua i el seu aprenentatge, que permeten d’oferir una informació completa de les possibilitats 
d’ensenyament, aprenentatge i perfeccionament de la llengua per mitjà de cursos tradicionals, 
mètodes audiovisuals, estades i jornades lingüístiques.  
 

6.1.1. Expolangues París  
Es tracta de la 22a edició del Saló Internacional Expolangues, que va tenir lloc a París, al recinte firal 
de la Villette, del 28 al 31 de gener de 2004. Aquest saló, considerat un esdeveniment de primer ordre 
pel que fa a les llengües i les cultures, és un punt de trobada dels professionals i les professionals, de 
les editorials i de les institucions implicades en l’ensenyament i l’aprenentatge de les llengües. En 
aquesta edició hi han participat 215 expositors de 13 països i hi han estat representades més de 60 
llengües. 
 
La fira, que es va presentar amb el lema «Les llengües del món, el món de les llengües», és una 
ocasió tant per als professionals i les professionals de l’àmbit lingüístic com per al gran públic 
d’obtenir informació completa sobre la varietat de les llengües i sobre l’evolució constant de les 
tècniques d’ensenyament, d’aprenentatge o de traducció. L’any 2004 Expolangues s’ha enriquit amb 
la participació de nombroses llengües europees i orientals, com l’estonià, el letó, el lituà, el suec, 
l’eslovè, el xinès o el japonès. 
 
L’Institut Ramon Llull va preparar un estand en el qual es van exposar materials per a l’aprenentatge 
de la llengua, gramàtiques i diccionaris, i també una selecció d’obres de la producció literària, teatral, 
cinematogràfica i musical dels territoris de parla catalana. A més, es van impartir una classe i una 
conferència sobre el català a l’espai del recinte firal La Classe, amb el títol El català, llengua d’onze 
milions d’europeus, amb l'objectiu de mostrar que el seu aprenentatge és fàcil i d’interès per als 
europeus i europees.  

6.1.2. Expolingua Madrid 
La llengua i la cultura catalanes van ser protagonistes del XVII Congreso Muestra Internacional 
Expolingua 2004, que va tenir lloc del 26 al 28 de març al recinte firal de la Casa de Campo de 
Madrid, on, a proposta de l’Institut Ramon Llull, el català va ser la llengua convidada d’honor. Hi van 
assistir més de 18.000 persones i més de 60 expositors, que incloïen entitats, associacions i 
institucions vinculades amb l’aprenentatge i l’ensenyament de les llengües.  
 
La XVII edició d’Expolingua es va presentar en conferència de premsa a la llibreria Blanquerna, de la 
Delegació de la Generalitat de Catalunya a Madrid, el dia 17 de març. Hi van intervenir Florencio 
Arnán, president de la Fundación Actilibre, que gestiona Expolingua; Maya Röyeck, directora 
d’Expolingua; Jesús-Antonio Cid, director acadèmic de l’Instituto Cervantes;  la directora de l’Àrea de 
Llengua de l’Institut Ramon Llull, que va organitzar la presència de la llengua catalana en el certamen, 
i el director de l’Institut. 
 
Com a convidada d’honor, la llengua catalana va ocupar un ampli espai central del pavelló firal, on es 
van exposar les publicacions i els materials relacionats amb l’aprenentatge i la difusió del català i on 
diverses institucions i associacions van dur a terme algunes de les activitats culturals i acadèmiques 
complementàries. En aquest sentit, s’hi va donar a conèixer la vitalitat i la presència de la llengua 
catalana en àmbits com les tecnologies de la informació i comunicació i la premsa periòdica i s’hi van 
mostrar diverses manifestacions de la llengua i la cultura catalanes. 
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Així mateix, mercès a la col·laboració de les respectives editores, els visitants i les visitants 
d’Expolingua van rebre exemplars dels diaris en català que es venen a Catalunya o les Illes (Avui, 
Diari de Balears, El Periódico de Catalunya i El Punt). L’Institut Ramon Llull hi va explicar, en una 
conferència pública, què és la llengua catalana i la seva història i vigència com a llengua d’Europa i hi 
va oferir una classe d’iniciació al català. També es van lliurar materials de promoció de naturalesa 
diversa als visitants i les visitants i es van atendre persones interessades en la llengua catalana, 
sobretot docents, estudiants i professionals de l’ensenyament de llengües. 
 
L’Institut Ramon Llull va oferir el curs La lengua catalana en el XVII Congreso Internacional 
Expolingua, que es va fer paral·lelament a la fira. Hi van assistir quaranta persones i hi van participar 
Germà Colón, Joan Martí Castell, Salvador Cardús, Jaume Vernet i David Jou, entre d’altres. La 
sessió inaugural va anar a càrrec del catedràtic de psicologia Miquel Siguan, director científic del 
projecte Linguapax de la UNESCO i professor emèrit de la Universitat de Barcelona, que va parlar 
sobre La llengua catalana a la Unió Europea i les organitzacions internacionals. L’escriptora Carme 
Riera va cloure el curs amb la conferència Literatura catalana i literatura castellana. A més, s’hi va fer 
la taula rodona Los estudios académicos de lengua catalana en España, en què van intervenir 
professors i professores de català de diverses universitats espanyoles. 

6.1.3. Expoberlin 2004 
La llengua catalana va participar en la 17a edició d’Expoberlin, Fira Internacional de les Llengües i les 
Cultures, del 12 al 14 de novembre de 2004, celebrada sota el lema «Aprendre idiomes i integració 
social – oportunitats per a adults». Expoberlin és una fira internacional d'idiomes i cultures els 
objectius de la qual són presentar a persones interessades de qualsevol edat les diverses possibilitats 
d'aprendre un idioma i informar sobre les cultures, les llengües i els programes d'educació de 
diferents països. S'hi van inscriure 129 exhibidors procedents de més de 20 països d'arreu del món. 
Bona part dels 20.000 visitants que hi van acudir eren professionals i estudiants vinculats amb 
l'ensenyament i l’aprenentatge de les llengües.  
 
L’Institut Ramon Llull hi va ser present mitjançant un estand, organitzat en col·laboració amb la 
Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya. A l’estand, els visitants i les visitants 
hi van poder obtenir informació sobre els centres d’ensenyament de la llengua catalana a Alemanya, 
que es van recollir en un tríptic de divulgació preparat i editat per l’Institut, i van tenir ocasió de 
consultar la bibliografia i els materials per a l'aprenentatge de la llengua, gramàtiques i diccionaris, i 
també una selecció de la producció literària, teatral, cinematogràfica i musical dels territoris de parla 
catalana. Igualment, s’hi va exposar una mostra d'obres de la literatura catalana traduïdes a 
l'alemany. 

6.1.4. XVIII Fira Internacional del Llibre de Guadalajara 
Amb motiu de la presència de la cultura catalana com a convidada d’honor a la XVIII edició de la Fira 
Internacional del Llibre de Guadalajara (FIL), l’Institut Ramon Llull va elaborar una proposta 
d’activitats que va oferir una visió àmplia i rica de la cultura catalana: teatre, cinema, música, 
gastronomia, arquitectura, arts plàstiques i dansa, que completaven un programa que tenia com a 
protagonista indiscutible el món literari en llengua catalana. 
 
Es va dissenyar un estand propi dedicat a la llengua catalana d’acord amb el disseny que s’havia 
previst per a la resta d’estands. La presència de la llengua era imprescindible, perquè no es pot 
entendre la cultura catalana separada de la seva llengua, que és el que li dóna la idiosincràsia. 
 
L’objectiu que es perseguia era visualitzar una llengua pròpia que té els seus orígens en el llatí, com 
la resta de les llengües romàniques, que es desplega en quatre estats europeus i que és la llengua 
d’11 milions de persones. És a través de la llengua catalana que la persona que se li acosta podrà 
valorar i estimar la literatura, la música, les arts escèniques: en definitiva, la cultura catalana.  
 
S’hi van mostrar de forma gràfica i sonora les característiques pròpies del català i també l’ús real que 
se’n fa a la societat (mitjans de comunicació, activitats esportives, vida quotidiana, etc.). Aquesta 
presentació de la llengua catalana va resultar molt atractiva als visitants i les visitants de la fira i va 
suscitar un gran interès entre les persones assistents, fins al punt que a la llibreria ben aviat es van 
exhaurir els diccionaris bilingües castellà – català / català - castellà. De la mateixa manera, la venda 
d’obres de gèneres diferents d’autores i autors catalans va ser molt considerable. 
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La presència de la llengua i la cultura catalanes a Guadalajara amb motiu de la FIL no ha estat un fet 
puntual, sinó que, gràcies a la creació del lectorat de català el curs 2004-2005, la divulgació del català 
tindrà una continuïtat en l’àmbit universitari. El lectorat facilitarà iniciatives de caràcter 
lingüisticocultural per promoure encara més la llengua catalana a Amèrica.  
 
Així mateix, mitjançant la creació del Centre d’Estudis i Difusió de la Cultura Catalana, amb la 
col·laboració de l’Institut Ramon Llull, s’impulsarà una biblioteca amb un fons d’uns 1.500 títols 
d’obres publicades en català a l’exili i a Catalunya en els primers temps del franquisme. 
 
La presència d’exiliats i exiliades dels Països Catalans a Mèxic i altres països de l’Amèrica Central i 
del Sud i la importància de les tasques que aquest col·lectiu ha dut a terme per divulgar i dinamitzar el 
català no han d’ésser menystingudes i ara es podran veure reforçades institucionalment amb la 
creació del lectorat i del centre d’estudis. 
 
Aquesta edició de la FIL ha servit per promoure la llengua i la cultura catalanes, però no ha estat una 
acció esporàdica ni efímera, sinó que, gràcies a l’impacte mediàtic i a les relacions polítiques, 
acadèmiques i entre ciutadans i ciutadanes de totes dues parts de l’Atlàntic, la projecció de la llengua 
catalana serà visible mitjançant el lectorat, el centre d’estudis i els programes d’intercanvi intel·lectual 
i cultural que ja s’han iniciat. 

7. 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 
persones adultes. 
 
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’onzena 
edició d’aquest premi es va concedir el dia 2 de juny de 2004 al poble de Madrid, per tal de retre 
homenatge a les víctimes dels atemptats de l’11 de març i al conjunt de madrilenys i madrilenyes, que 
van demostrar a tot el món una enteresa i un sentit de la solidaritat admirables en uns moments molt 
difícils. 
 
Des de la Delegació del Govern de la Generalitat a Madrid, concretament des de les Aules de Català, 
es programen cada any cursos de llengua catalana amb l’objectiu d’afavorir 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 2004 s’han 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 i 
opositores, catalans i catalanes residents a Madrid, estudiosos i estudioses de la llengua, etc. 
 
S’han organitzat els cursos de llengua catalana següents: 
 
 8 mòduls del nivell bàsic 1, de 90 hores lectives (146 alumnes). 
 3 mòduls del nivell bàsic 2, de 90 hores lectives (33 alumnes). 
 2 mòduls del nivell intermedi, de 90 hores lectives (32 alumnes). 
 2 mòduls del nivell de suficiència, de 90 hores lectives (24 alumnes). 
 1 mòdul del nivell superior, de 90 hores lectives (7 alumnes). 
 1 mòdul de conversa avançada, de 90 hores lectives (13 alumnes). 
 1 mòdul del nivell A bàsic, de 120 hores lectives (UCM) (19 alumnes). 
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En la convocatòria de maig-juny del 2004, es van convocar els exàmens dels certificats de català que 
expedeix l’Institut Ramon Llull següents: 
 
 Bàsic, amb 52 persones inscrites i 44 aptes. 
 A elemental, amb 27 persones inscrites i 26 aptes. 
 Intermedi, amb 23 persones inscrites i 19 aptes. 
 Suficiència, amb 19 persones inscrites i 10 aptes. 
 Superior, amb A 8 persones inscrites i 3 aptes. 

 
Al mes de juny va tenir lloc el V Encontre de Professors i Professores de Català a Madrid, obert al 
públic interessat en la didàctica de la llengua catalana. Aquesta sessió de formació es va organitzar 
en col·laboració amb el Gabinet de Didàctica de la Secretaria de Política Lingüística i tenia per títol 
Recursos i tècniques per treballar l’expressió escrita a l’aula i programes de llengua i materials 
didàctics. Va anar a càrrec de Conxita Golanó. 



 

 

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’Estudis 
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 de l’inici, 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’alemany 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 va prosseguir 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, va atorgar 
“reconeixement oficial a l’Institut d’Estudis Catalans com a corporació acadèmica, científica i cultural 
[...], l’àmbit d’actuació de la qual s’estendrà a les terres de llengua i cultura catalanes”. El Conveni 
amb l’Ajuntament i amb la Diputació de Barcelona, el 12 de juliol de 1977, refeia el Conveni del 1931 i 
retornava a l’Institut la Casa de Convalescència, la seva antiga seu. La Diputació barcelonina va anar 
concedint anualment una subvenció important. I també les altres diputacions del Principat i alguns 
ajuntaments, sobretot el de Barcelona, li van donar suport econòmic. Els ministeris de Cultura i 
d’Educació i Ciència del Govern de l’Estat van fer, així mateix, aportacions per a obres 
d’infraestructura. Cal mencionar, encara, les aportacions de persones o entitats privades, com 
Òmnium Cultural i la Fundació Noguera, que eren aplicades a activitats concretes. La inclusió de 
l’Institut d’Estudis Catalans en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya des de l’any 1980 per 
mitjà de partides directes i, indirectament, de subvencions, per a cursos i per a llibres, concedides per 
la Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnològica, va garantir 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 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 
L’Institut exerceix l’autoritat lingüística; la Secció Filològica s’organitza en comissions permanents de 
treball, que són la de Lexicografia, la de Gramàtica, la d’Onomàstica, la de l’Estàndard Oral, la de 
Transliteració i Transcripció de Llengües Estrangeres, la de Sintaxi Estàndard i la de Publicacions. 
Algunes d’aquestes comissions tenen associades unitats de treball com són les Oficines 
Lexicogràfiques, l’Oficina d’Onomàstica i l’Oficina de Gramàtica.  
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Segons consta en la Memòria de l’IEC. Secció Filològica. 2004, 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 convertibles a 
transcripció fonètica i en formes ortogràfiques, corresponents a 190 poblacions de tot el domini 
lingüístic. Es preveu la publicació de nou volums, dels quals ja n’han aparegut dos, i la 
implementació en xarxa de les dades dels nous volums cartografiats. 

 
• 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 prenent com a 
base els recursos constituïts en la primera fase del projecte (Corpus textual informatitzat de la 
llengua catalana, CTILC). El diccionari descriptiu és una obra lexicogràfica que té com a objectiu la 
definició de les unitats lèxiques de la llengua des del punt de vista del contingut i de la utilització 
real, sense restriccions basades en criteris prescriptius. 

 
• Estudis Romànics. La revista Estudis Romànics, fundada el 1947, és una publicació anual dedicada 

a la lingüística, la filologia, la crítica literària i les literatures de la Romània, sense limitacions de 
tema, de metodologia ni de cronologia. Acull aportacions globals i particulars de cada llengua. L’any 
2004 se n’ha publicat el número 27. 

 
• FOREST. Fòrum obert als especialistes en llengua catalana per a la discussió monogràfica de 

qüestions gramaticals i lèxiques del català. 
 
• Glossarium mediae latinitatis Cataloniae (ab anno DCC usque ad annun MCXXXI). Aquest programa, 

dut a terme conjuntament amb la Institució Milà i Fontanals del Consell Superior d’Investigacions 
Científiques, és un recull del 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. És prevista la informatització i digitalització del corpus 
documental.  

 
• Observatori de Neologia. Analitza els neologismes d’àmplia difusió que apareixen en textos de 

llengua general en català. Amb aquesta finalitat es fa un buidatge sistemàtic de la premsa catalana, 
dels mitjans de comunicació audiovisual i de textos escrits no mediatitzats per la revisió lingüística. 

 
• Laboratori de Fonètica. L'objectiu de la recerca dels membres i les membres del grup és atènyer un 

coneixement millor dels mecanismes articulatoris i perceptius que fan servir els parlants i les 
parlants per generar i descodificar seqüències de parla. Amb aquesta finalitat, el grup disposa de la 
instrumentació i del programari adequats per analitzar el moviment de la llengua, els llavis, la 
mandíbula, el vel del paladar i les cordes vocals; per estudiar els components de freqüència, la 
intensitat i la durada de l'ona acústica, i per administrar tests de percepció amb estímuls de parla 
real o sintètica per avaluar-los. 

 
• PatRom. Té per finalitat constituir un corpus de materials antroponímics catalans que seran la base 

per redactar el futur diccionari de cognoms de les llengües romàniques i el futur diccionari de 
cognoms del català. La redacció del diccionari d’antroponímia catalana és fruit de la recerca duta a 
terme per col·laborar en el projecte panromànic. 

 
• Portal de dades lingüístiques. Té per objectiu elaborar un portal de la xarxa Internet que faciliti 

l’accés a la informació sobre la llengua catalana reunida en els grans bancs de dades lingüístiques 
constituïts a l’Institut d’Estudis Catalans. 
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• Obra gramatical d’Antoni Febrer i Cardona. S’ha publicat el primer volum, dedicat al teatre, de 
l’Obra completa d’Antoni Febrer i Cardona, titulat Versions teatrals. 

 
• Vocabulari de la llengua catalana medieval de Lluís Faraudo de Saint-Germain. Aquest programa 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. Durant l’any 2004 s’han revisat i digitalitzat 
setze fitxers i s’han donat a conèixer les lletres A-M per mitjà de la xarxa. 

1.2. Obres completes de Pompeu Fabra 
Les obres de Pompeu Fabra no es troben a disposició del públic ni de les persones erudites o 
estudioses 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, se n’ha fet un estudi científic acurat. L’objectiu d’aquest estudi és 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 i han contribuït 
en el finançament del projecte, que promou el coneixement i el prestigi de la llengua i la consciència 
d’unitat lingüística entre tots els territoris de parla catalana. Durant l’any 2004 s’ha preparat la 
publicació del volum I, que serà editat el 2005. 

1.3. Les oficines 
 
• Oficina de Gramàtica. Ha prosseguit les tasques relatives a l’elaboració de la Gramàtica de la 

llengua catalana. 
 
• Oficina d’Onomàstica. Ha continuat l’atenció i la resposta a les consultes onomàstiques, tant de 

toponímia com d’antroponímia. S’ha presentat públicament el Nomenclàtor oficial de toponímia 
major de Catalunya i es treballa en la preparació de versions més avançades, de caràcter interactiu. 

 
•  Oficines Lexicogràfiques. Les tasques han estat centrades en la recollida de materials per ampliar 

la nomenclatura del Diccionari de la llengua catalana de l’Institut (DIEC) per a la segona edició. 

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 2004 va ser de 2.654.448 euros, a la qual cal sumar 
747.915 euros més del conveni específic signat amb el mateix departament per finançar actuacions i 
programes concrets de recerca i de divulgació científica. L’Institut també rep del DURSI i d’altres 
departaments de la Generalitat altres aportacions finalistes, que l’any 2004 van sumar 614.630 euros, 
per a projectes concrets, entre els quals cal destacar la publicació de les Obres completes de 
Pompeu Fabra, el Diccionari del català contemporani, el finançament de les obres de rehabilitació de 
la Casa de Convalescència, la Càtedra UNESCO de Llengües i Educació i el Diccionari jurídic català.  

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, d’una banda, i l’Institut d’Estudis Catalans i el Govern d’Andorra, de l’altra, ha 
continuat el 2004. 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 de 
toponímia. 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 oficialitzar 
els topònims de Catalunya. L’Oficina d’Onomàstica ha assumit aquesta col·laboració: ha revisat els 
gairebé quaranta mil topònims que conté aquest nomenclàtor i n’ha estudiat els casos conflictius. La 
col·laboració en aquest camp ha enriquit les bases de dades de l’Institut Cartogràfic de Catalunya i les 
de l’Oficina d’Onomàstica (podeu trobar més informació sobre aquesta qüestió en l’apartat 1 del 
capítol V). 



XVIII. L’OFICINA DE FOMENT E ENSENHAMENT DER ARANÉS 

1. Politica lingüistica 

Era politica lingüistica deth Conselh Generau d’Aran se manifèste autant en ambit administratius 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 Generalitat, 

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 Universitàries 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 procediment 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’Estudis 

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.  
 

 
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 Ajuntament de Naut 
Aran... 
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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. Traduccions e correccions  

Es usatgèrs majoritaris deth servici: Administracions araneses e Departaments Generalitat.  
 
Totau nombre correccions: 390 
Totau nombre traduccions: 103 
Totau correccions e traduccions: 493 
 
Revirades d’envergadura: 2 
—Convencion sus es drets der infant 
—Baronia de Les  

4. Difusión, promocion e publicacions  

4.1. Difusion der aranés 
 Projècte entà recerca e edicion de cartèls e calendaris damb es nòms des pèces dera carn en 
aranés (porcèth, anhèth e vedèth): 40 tèrmes. Tà editar en 2005. 

 
 Redaccion d’un projècte entà hèr un ‘Estudi e recuelh de retolacion d’establiments en aranés’: 
relacion de 250 establiments. Pressupòst dera edicion de 6000 exemplars. Tà amiar a tèrme en 
2005. 

 
 Estudi sus immigracion enes escòles; recopilacions des donades resultantes des enquèstes hètes 
as mainatges en edat escolara (infantila e primària). 
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4.2. Revista infantila Era Garbèra 
 Traduccion deth valencian ar aranés de 5 numèros (deth 15 ath 20). 22 planes DIN-A4. Cada 
numèro ei presentat e trabalhat damb es tres auxiliares de convèrsa en Conselh Generau d'Aran.  

4.3. Edicions en aranés 
 CD de recitacion en aranés; projècte organizat per ALMOSC (associacion interculturau occitano-
catalana). Ei un recuelh des òbres realizades pes mainatges de primària e segondària que 
participèren en VIau. Concors Recitacion d’Aran (15 de noveme de 2003 en Bossòst), que se 
repartic enes escòles dera Val d’Aran. 

 
Contacte damb es editoriaus des libres que se publiquen en aranés, es autors e traductors entà 
proporcionar-les eth supòrt de besonh e d’auti, 
 
—Editorial Baula: libre de lengua aranesa tà 3au. de primària 
—Editorial Barcanova: libres de musica Nau Polzet 1/ 2  
—Editorial Nadal: Lector 3  
—Libre d’Istòria.  
 
 Presentacion deth CD-ROM dera Val d’Aran (Geoshow 3D): que siguec amiada a tèrme peth Sr. 
Francesc Sanahuja, president deth Club Excursionista de Gràcia, eth dia 24 de seteme de 2004 ena 
ETEVA. 

 
 
INSTITUT d’ESTUDIS ARANESI (IEA): 
 
Ei format pes tres seccions següentes: 
 
 Seccion de Lingüistica, ei era prumèra seccion que se metec en foncionament e s’aucupe des 
qüestions ortografiques der aranés. 

 
 Seccion d’Estudis Juridics, eth Reglament de foncionament siguec aprovat per unanimitat peth 
Conselh Generau d’Aran en Plen deth 25 de hereuèr deth 2004 e er acte de presentacion dera 
madeisha se realizèc eth 5 de març en Otèl Tuca. Aguesta seccion tracte tèmes juridics d’interès 
tara Val d’Aran, des quaus cau destacar era recuperacion dera figura juridica dera Mieja 
Guadanheria. 

 
 Seminari sus era ‘Mieja Guadanheria’: eth seminari siguec realizat peth Sr. José Luís Mezquita, eth 
27 de seteme de 2004, a on i assistiren ua ventia de persones.  

 
 Seccion d’Istòria, eth Reglament des escuts des ens locaus dera Val d’Aran s’aprovèc per 
unanimitat en plen deth 27 d’octobre de 2004, e ei pendent de publicacion. Eth Reglament de 
foncionament dera Seccion passarà per Plen en 2005, quan sigue acabat. 

 
 
SERVICI DE PUBLICACIONS 
 
Participacion en toti es programes de joenesa d’Aran, Manuqueta de Nadau, Manuqueta de setmana 
Santa, Manuqueta d’Ostiu, programes, diptics e pannèus entà anonciar es sues activitats, diplòmes e 
autrejament de materiau entath sòn foncionament. 
 
Manipulacion e distribucion de libres de tèxte entàs APA dera Val d’Aran en coordinacion damb eth 
Centre de Recorsi Pedagogics. 
 
Participacion e manipulacion enes publicacions deth Conselh Generau de libres de tèxte entara 
escòla, entàs classes d’aranés deth Conselh e entara poblacion en generau (de consulta e 
d’informacion). Elaboracion pròpria de libres entàs classes d’aranés, modificacion e renovacion 
constanta des madeishi degut as escambis produsits enes normes ortografiques. 
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Collaboracion damb eth Musèu dera Val d’Aran, ETEVA, Pompièrs d’Aran, SAVA, TESVA, SARMA, 
Torisme Val d’Aran, Aubèrges, ADDA. Elaboracion de toti es cartèls, invitacions, impresi d’us diari, 
talonaris de facturacion,... 
Invitacions des actes culturaus. 
 
Pannèus des actes des hèstes majors des pòbles dera Val d’Aran, Ostiu culturau, Tardes de grèsca, 
concèrts deth Musèu dera Val d’Aran. 
 
Carnets de transpòrt escolar entàs estudiants entà toti es mesi der an. 
 
Talonaris entath minjador escolar. 
 
180.745  Huelhetons, pannèus, invitacions, impresi, diplòmes 
5.000    Talonaris diuèrsi.... 

5. Jornades Universitàries Occitanocatalanes de 2004 

— Recuelh e revision des conferéncies deth 2004 entà èster editades. 
— Prumèri contactes entàs Jornades de 2005. 
 
 Assisténcies 
Corsi  
Era Romanizacion deth Pirenèu e es domenis actuaus 20 
Lengua Occitana:aspèctes generaus e iniciacion practica 10 
Acordeon diatonic 20 
Dances tradicionaus bearneses 20 
Tast de Vins 35 
                                                                  Promiei : 21 

Conferéncies  
Es Nacionalismes Aué (Jordi Pujol) 70 
Passejada Toponimica 25 
Archius Patrimoniaus aranesi (Mª Pau Gomez) 5 
Era profession de Tecnic esportiu 40 
Passejada Romanica 8 
Es tradicions e legendes dera Val d’aran 20 
Nhèu en Aran 21 
Rèpte deth reciclatge en Parçans de Montanha 8 
Es Pompièrs d’Aran 10 
Lou Felibritge 30 
Era Escolo deras Pireneos 30 
Presentacion dera Gramatica Gascona 40 
 Promiei : 25 

Activitats ludiques  
Serada de condes en Vielha 100 
Serada de condes en Salardú 40 
Presentacion DVD Lua 40 
Escalar en Rocodrom 100 
Los Tirataps 400 
 Promiei : 130 
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6. Concorsi literaris 

IV Prèmi Aran de Literatura (18 ans): Convocat en octobre de 2003, falhat eth dia 11 de junh de 2004. 
Totau òbres presentades: 12, 7 poesies e 5 narracions. Prumèrs prèmis en poesia e narracion 
respectivament tàs òbres Psalme detzen d’un rei avenidor de Franc Bardòu e Testimònis de Benoît 
Larradet. En çò que tanh ara Serada d’entrèga de prèmis, se decidic d’includir-la ena agenda d’actes 
organizadi damb motiu deth dia dera Hèsta d’Aran e s’amièc a tèrme en Parador Gaspar de Portolà. 
 
XIV Prèmi Mn. Condò Sambeat (de 9 as 17 ans): Convocat en octobre de 2003 e falhat eth dia 17 
d’abriu.  
Totau d’òbres presentades, 218. Poesia: 102  Narracion: 116 despartides en 4 nivèus: A,B,C e D.  

7. Corsi d’aranés (cors 2003-2004) 

Aguesti corsi comencen en octobre e acaben en mes de junh, an ua durada de 60 ores e s’amien a 
tèrme en:  
 
—Vielha en orari de 18 a 20 ores en Institut d’Ensenhament Segondari d’Aran 
—Barcelona en orari de 19 a 21 ores ena Secretaria de Joenessa dera Generalitat de Catalonha, en 
carrèr Calàbria 147.  
 
Matriculadi: 269 
 
 Nivèu A (coneishements oraus basics de lengua aranesa)  
65 matriculats en Aran e 15 matriculats en Barcelona.  
Cors entàs Mossos d’Esquadra: 6 alumnes. 

 
 Nivèu A1 (coneishements oraus e escrits basics de lengua aranesa) 
31 matriculats en Aran e 15 matriculats en Barcelona.  

 
 Nivèu B (coneishements oraus e escrits elementaus de lengua aranesa):  
43 persones matriculades + corsi de nivèu B intensius sollicitadi per Ajuntament de Vielha, eth 
Conselh Generau d’Aran e es Mossos d’Esquadra damb 6, 14 e 7 inscrits respectivament.  

 
 Nivèu C (coneishements oraus e escrits mieis de lengua aranesa) 
67 matriculats en Aran.  

 
 Corsi d’Aranés ena Universitat de Lhèida (UdL) 
Expedidi 30 certificats de Nivèu A e 6 de Nivèu B 

8. Comission de certificacions 

Ei era Comission qu’avalore es certificacions d’aranés e les omològue as existentes e reglamentades 
peth Conselh Generau en Decrèt Regulador. Durant er an 2004 s’a amassat en tres ocasions entà 
avalorar cinc propòstes. Totes an estat avalorades positivament e omologades as titulacions 
existentes. 
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