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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, també, 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  

1.2.1. L’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.  

A continuació 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. 

Al 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 el 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 els objectius de: 
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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 
 
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. 
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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. 
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. Objectius específics del Pla d’acció de política lingüística 2004-2005 
En coherència amb els compromisos recollits a l’Acord per a un govern catalanista i 
d’esquerres, el govern va presentar el dia 9 de juliol de 2004 el Pla d’acció de política 
lingüística 2004-2005.  Es tracta d’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. Totes són tractades al llarg d’aquest informe, en el capítol corresponent a la matèria 
de l’actuació; cal tenir en compte, però, que les actuacions relacionades amb aquest Pla 
d’acció executades durant l’any 2004 cal cercar-les en l’Informe de política Lingüística 
corresponent a aquell any. 
 
Mesura 1: Campanya popular per fomentar l’ús interpersonal del català 
El 24 de gener de 2005 es va posar en marxa la campanya “Dóna corda al català” 
simultàniament a les cinc demarcacions territorials de Catalunya.  
El capítol IV d’aquest informe està dedicat íntegrament a aquesta campanya. 
 
Mesura 2:  Creació de cinc oficines de garanties lingüístiques 
Les oficines de garanties lingüístiques (OGL) es van posar en funcionament el 9 de febrer de 
2005 amb l’objectiu principal d’atendre les persones que volen formular consultes, queixes o 
denúncies a l’entorn del dret de viure en català, i en aranès a la Vall d’Aran. Les OGL són a 
Barcelona, Lleida, Girona, Tarragona i Tortosa. Des de la seva creació fins a finals de l’any 
2005 van atendre 2.134 peticions, la majoria de les quals queixes i denúncies sobre l’àmbit 
privat i empresarial.  
Trobareu més informació al capítol XIV, apartat 5.1. 
 
Mesura 3. Sis plans pilot d’acollida lingüística de la nova població 
Aquests plans, endegats amb caràcter pilot a Badalona, Banyoles, Lleida, Reus, Ulldecona i 
Vic-Manlleu, tenen com a objectiu general fer de la llengua catalana el vehicle d’integració de la 
població immigrada oferint-la com un dret i com una via d’accés a la participació activa en la 
vida local (cívica, social, política). El finançament dels plans pilot ha anat a càrrec íntegrament 
de la Secretaria de Política Lingüística. Durant el període de setembre a desembre de 2004 el 
cost ha estat de 60.933,28€, i el cost total per al 2005 ha estat de  240.000 €. 
Al capítol VI apartat 2.2 trobareu més informació d’aquests plans pilot.  
 
Mesura 4:  Pla especial d’oferta de cursos de català a Barcelona ciutat 
Es tracta d’un pla de xoc que pretén posar a disposició de la població nouvinguda recursos 
suficients per atendre l’increment de la demanda.  
El Pla d’acció 2005-2006, del qual aquest informe ret comptes en l’apartat següent, dóna 
continuïtat a aquest esforç per augmentar exponencialment el nombre de places d’acolliment 
lingüístic.  
Trobareu més informació al capítol VI, apartat 2.3.1. 
 
Mesura 5: Extensió del programa “Voluntaris per la llengua” 
“Voluntaris per la llengua” és un  programa que consisteix en la formació i la coordinació de 
parelles lingüístiques, en què una persona que parla català i una aprenent no catalanoparlant 
comparteixen un mínim de 10  hores de conversa.  
Trobareu més informació al capítol VI, apartat 2.4. 



I. OBJECTIUS I PRINCIPIS GENERALS  
 

4 

 
Mesura 6: Agència catalana de multilingüisme 
Aquest projecte va ser reformulat i s’ha traduït en diverses actuacions del Govern de la 
Generalitat: 

a)    La creació, al gener de 2005, de la Casa de les Llengües, que entre altres objectius té 
el de promoure el multilingüisme igualitari i equitatiu, i donar a conèixer 
internacionalment el model de gestió de la diversitat lingüística a Catalunya. Un dels 
seus eixos de treball és el del multilingüisme i les tecnologies de la informació i la 
comunicació. Trobareu més informació al capítol XV, apartat 1.2. 

b)    L’elaboració, per part de la Secretaria de Política Lingüística en col·laboració amb el 
Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació, d’un pla de treball en 
matèria de llengua i tecnologies. Aquest pla té com a prioritats la disponibilitat d’un 
traductor automàtic català-castellà-català i català-anglès-català i d’un corrector 
gramatical en el web de la Generalitat, accessibles al públic. Una vegada realitzat el 
treball de definició dels projectes, el mes de novembre de 2005 es van publicar al Diari 
Oficial de la Generalitat sengles concursos per a l’adjudicació de les contractacions  
corresponents (vegeu capítol III, apartat 2 d’aquest Informe). 

 
Mesura 7. Programa de disseny i promoció de webs d’empresa multilingües 
 Al mes de març de 2005 es va publicar a Internet, a l’adreça 
http://www.gencat.net/websmultiling, el web El multilingüisme als webs d’empresa. Aquest web, 
fet en 4 llengües (català, aranès, castellà, i anglès), és d’accés gratuït, i inclou unes 
orientacions i recomanacions de comunicació multilingüe per als empresaris, i solucions 
tècniques per als dissenyadors de webs. La part adreçada als empresaris ha estat publicada 
també en format de llibre, del qual s’han editat 10.000 exemplars, que es distribueixen 
gratuïtament. 
Trobareu més informació al capítol XIII d’aquest informe, en el seu apartat 2.3, dedicat a 
l’assessorament i els ajuts per a l’elaboració de webs en català. 
 
Mesura 8. Cinema, vídeo, DVD i videojocs 
S’han dut a terme actuacions per: 
- fomentar el doblatge i la subtitulació de cinema 
- incrementar el nombre de còpies de DVD amb versió catalana 
- millorar la distribució i la promoció comercial d’aquests productes. 
El capítol XII d’aquest informe està íntegrament dedicat a la cinematografia en exhibició i en 
formats domèstics i hi apareixen els resultats obtinguts. 
 
Mesura 9. Normativa lingüística aplicada a la contractació de la Generalitat 
El Govern va acordar el 30 de novembre de 2004 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. 
Trobareu més informació a l’apartat 8 del capítol VII, dedicat a l’ús del català a les 
administracions de Catalunya. 
 
Mesura 10. Introducció del català en els operadors i fabricants de telefonia 
Amb l’assessorament tècnic de la Secretaria de Política Lingüística, la multinacional francesa 
de telefonia Sagem ha comercialitzat dos models de terminals mòbils amb el menú d’opcions 
lingüístiques en català. Per tant, actualment hi ha tres empreses que ofereixen telèfons mòbils 
amb els menús en català: Siemens, Alcatel i Sagem. 
D’altra banda, cal destacar la incorporació del català al dispositiu electrònic de butxaca 
Blackberry. 
Trobareu més informació sobre actuacions en aquest àmbit a l’apartat 5 del capítol XIII 
d’aquest informe. 
D’altra banda, cal destacar que el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació 
(CTTI) de la Generalitat, amb la col·laboració de la Secretaria de Política Lingüística, ha fet un 
estudi sobre l’ús del català en els operadors de telefonia. Les dades relatives a aquest estudi 
les podeu consultar a l’apartat 2 del capítol II d’aquest Informe. 
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Mesura 11. Programa informàtic per confeccionar cartes de bars i restaurants en català  
El 29 de desembre de 2005 es va fer la presentació pública d’aquesta eina informàtica que la 
Secretaria de Política Lingüística ha dissenyat i ha posat a l’abast de tothom gratuïtament a 
l’adreça http://www.gencat.net/platsalacarta. 
Trobareu més informació d’aquesta mesura a l’apartat 4.2 del capítol XIV d’aquest Informe. 
 
Mesura 12. Programa de foment de l’atenció al client en català dins la política comunicativa de 
l’empresa 
Aquest programa té com a objectiu garantir el principi de disponibilitat lingüística. Es posen a 
l’abast de les empreses tot un seguit de recursos i serveis que els permetin fixar i millorar la 
seva política comunicativa, incidint especialment en l’ús del català com a llengua primera de 
comunicació i de relació. 
Trobareu més informació a l’apartat 2.3.2 del capítol XIV. 
 
Mesura 13. Jornada de treball sobre la regulació de l’ús de les llengües de l’Estat 
Aquesta Jornada es va celebrar el dia 8 d’octubre de 2004. Trobareu informació a l’Informe de 
Política Lingüística del Govern corresponent al 2004. 

1.4 Objectius específics del Pla d’acció de política lingüística 2005-2006 
El Pla d’acció 2005-2006 de la Secretaria de Política Lingüística (SPL), presentat el mes de 
juliol de 2005, és un conjunt de deu actuacions concretes que aquest organisme es proposa 
realitzar directament, a més de mantenir i promoure la coordinació amb les que impulsin els 
departaments. Aquestes actuacions s’han d’executar en el període comprès entre juliol de 2005 
i desembre 2006. 

En els capítols corresponents d’aquest Informe es detallen més extensament les actuacions 
relacionades amb cadascun dels seus punts. 
 
Actuació 1. Programa de foment de l’ús social del català en l’àmbit de la joventut 
A partir de les dades obtingudes en estudis sociolingüístics específics sobre l’ús del català per 
part dels joves, especialment en el seu temps de lleure, es preveu endegar mesures d’impuls 
de l’oferta de lleure juvenil en català i impulsar una campanya de foment de l’ús de la llengua 
catalana en l’àmbit de la joventut (15-29 anys), en col·laboració amb la Secretaria General de 
Joventut. L’objectiu és estimular i reforçar actituds favorables a l’ús de la llengua catalana, 
subratllar-ne els valors identitaris i fomentar-ne l’associació amb els valors que són 
especialment atractius per a aquest sector de la població.  
 
Trobareu més informació sobre aquesta campanya de foment de l’ús social del català al capítol 
IV d’aquest informe 
 
Actuació 2. Programa d’acollida i capacitació lingüística de la població adulta nouvinguda a 
Catalunya 
Responien a aquesta finalitat els plans pilot d’acolliment lingüístic previstos en l’anterior Pla 
d’acció, que s’han prorrogat fins a desembre de 2005. (Vegeu capítol VI, apartat 2.2.) 
 
Quant a l’oferta formativa, a partir de setembre de 2005 es comença a treballar l’acollida i la 
capacitació lingüístiques des d’una òptica de gestió diferent, mitjançant un pressupost 
extraordinari, gestionat pel CPNL, no sotmès al model de finançament actual (65 % de la 
Generalitat i 35 % dels ens locals) i amb suficient capacitat pressupostària i de tresoreria per 
incrementar-ne l’agilitat, l’eficàcia i l’eficiència. Les fonts de finançament s’obren als recursos 
provinents de l’Estat, de les diputacions i de la Generalitat, amb el suport actiu dels ens locals. 
 
Trobareu més informació al capítol VI, apartat 2.3. 
 
En tot cas, es dóna una importància cabdal a la coordinació amb altres departaments de la 
Generalitat de Catalunya per tal de canalitzar els recursos destinats a l’acollida de persones 
nouvingudes, especialment amb la Secretaria per a la Immigració (Pla de ciutadania i 
immigració, i altres projectes), amb el Departament d’Educació (plans d’entorn) i amb el 
Departament de Treball i Indústria (formació ocupacional)  
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Actuació 3. Programa “Voluntaris per la llengua” 
Durant el període 2005-2006 la Secretaria de Política Lingüística es proposa d’estendre aquest 
programa potenciant molt especialment la implicació de les entitats socials de tot tipus en la 
promoció, la gestió i el seguiment de les parelles lingüístiques. Amb aquesta finalitat, la 
Secretaria de Política Lingüística preveu convocar una línia específica de subvencions 
adreçada a entitats sense finalitat de lucre per a l’organització, gestió i seguiment de parelles 
lingüístiques en el marc del programa “Voluntaris per la llengua”. 
Trobareu més informació en el capítol VI, apartat 2.4. 
Es preveu ampliar la concepció del programa, fins ara vinculat estretament a les persones que 
estan seguint cursos de llengua catalana, a un àmbit més gran de persones destinatàries, que 
inclourà, per exemple, les persones que, encara que no hagin assistit a cursos, tenen un 
coneixement passiu de l’idioma però no s’han atrevit mai a parlar-lo. També inclourà 
l’acompanyament lingüístic en una fase molt inicial del contacte amb la llengua catalana, que 
es preveu vehicular sobretot a través de les entitats que acullen la nova població. 
 
Actuació 4. Servei unificat d’assessorament lingüístic 
Per conèixer les actuacions dutes a terme l’any 2005 en l’àmbit d’assessorament i atenció de 
consultes lingüístiques, vegeu el capítol III, apartat 1. 
Durant el 2005 també s’ha treballat en un projecte que impulsa la Secretaria de Política 
Lingüística (SPL), conjuntament amb el Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) i el 
TERMCAT, i amb la col·laboració de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), que té com a objectiu 
per a l’any 2006 oferir a la ciutadania un servei unificat d’atenció de consultes lingüístiques, que 
concentri en un únic punt la recepció i la resolució de les consultes lingüístiques que 
actualment formulen particulars, entitats, organitzacions o professionals de la llengua a les 
diferents institucions que ofereixen aquest servei.  
 
Actuació 5. Elaboració i presentació dels nivells 1 i 2 del curs de català en línia 
La Secretaria de Política Lingüística (SPL) i l’Institut Ramon Llull (IRL) han iniciat, com a 
projecte principal en l’àmbit de la didàctica i l’ensenyament de la llengua, l’elaboració d’un 
mètode per a l’aprenentatge basat en els enfocaments metodològics del document del Consell 
d’Europa Marc europeu de referència per a les llengües, que contindrà els quatre nivells 
d’aprenentatge (des de l’inicial fins al superior) i que tindrà un format totalment virtual. Aquest 
mètode d’aprenentatge permetrà oferir un curs de català en línia, que s’adreça a les persones 
adultes i que també pot ser seguit per l’alumnat de l’educació secundària obligatòria i del 
batxillerat. 
Trobareu més informació en el capítol V, apartat 1.2.1.                 
                              
Actuació 6. Programa de tecnologies de la informació i la comunicació per a la llengua catalana  
Aquest programa, elaborat en col·laboració amb el Departament d’Universitats, Recerca i 
Societat de la Informació, es proposa objectius en dos àmbits: la disponibilitat de productes i 
serveis tecnològics en català, i les tecnologies de la llengua. (Vegeu capítol XIII d’aquest 
informe.) 
 
En l’àmbit de les tecnologies de la llengua, l’objectiu prioritari és posar eines lingüístiques a 
disposició de la ciutadania i de les empreses, especialment traductors automàtics, un corrector 
gramatical, eines que facilitin la cerca d’informació a Internet en català i recursos lingüístics que 
facin possible el desenvolupament d’aplicacions de la veu en català. (Vegeu capítol III, apartat 
2.) 
 
D’altra banda, amb l’objectiu de facilitar recursos que permetin la implantació de la llengua 
catalana en sectors professionals i tècnics, el TERMCAT continuarà alliberant progressivament 
repertoris terminològics dins de la col·lecció Terminologia oberta, descarregables lliurement des 
de la seva pàgina web; optimitzarà el Cercaterm, servei automàtic de consultes 
terminològiques, i desenvoluparà una eina de gestió terminològica multilingüe que permetrà el 
treball coordinat en els diversos sectors tècnics i especialitzats i la col·laboració amb diferents 
països. (Vegeu capítol III, apartat 5.) 
 
Actuació 7. Programa de promoció del cinema en català i doblat o subtitulat en català 
Lligades amb aquest objectiu es preveuen dos tipus de mesures a impulsar. D’una banda, 
incidir activament en els diversos àmbits de l’exhibició cinematogràfica en català i impulsar 
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iniciatives perquè tots els productes que se’n derivin incorporin el català, i, de l’altra, 
incrementar i reforçar la promoció de les pel·lícules en català, o doblades o subtitulades en 
aquesta llengua. 
Trobareu més informació al capítol XII d’aquest informe. 
 
Actuació 8. Augment de l’oferta i la demanda de productes i serveis en català 
Es pretén afavorir l’oferta i la demanda de productes i serveis en català, prioritàriament en 
l’àmbit comercial i amb una atenció especial a l’etiquetatge de productes i a l’ús del català en 
els webs. En aquest marc, la Secretaria de Política Lingüística preveu impulsar, en el període 
2005-2006, diverses actuacions en col·laboració amb els departaments de la Generalitat 
corresponents i especialment amb el Departament de Comerç, Turisme i Consum. 
 
Vegeu capítol XIV, apartat 2. 
 
Actuació 9. Relacions amb la resta de territoris del domini lingüístic català  
Reforçar la cooperació en matèria de foment del coneixement i l’ús de la llengua catalana a la 
resta de territoris del domini lingüístic. 
 
Vegeu capítol XV, apartat 2. 
 
Actuació 10. Adequació de l’estatus de la llengua catalana a la seva realitat legal, demogràfica, 
política i cultural 
Es tracta de promoure davant les institucions del Govern central l’adopció de mesures que 
normalitzin definitivament la realitat plurilingüe de l’Estat i l’abast del règim de cooficialitat de les 
llengües diferents del castellà, molt especialment en l’àmbit de la mateixa Administració de 
l’Estat. Amb aquesta finalitat, es pretén cercar acords amb altres comunitats amb llengua 
pròpia, per tal d’aplegar esforços i crear canals estables de comunicació i treball per assolir 
propostes conjuntes davant l’Administració i el Govern de l’Estat. 
 
Igualment, es pretén reforçar, en col·laboració amb el Patronat Català pro Europa, les relacions 
amb la Delegació del Govern de la Generalitat davant la Unió Europea, per tal de contribuir a 
aconseguir el reconeixement i el suport institucional a la nostra llengua, així com línies de 
subvenció i ajut de diversos tipus. 
 
En coherència amb aquesta línia d’actuació continguda al Pla d’acció 2005-2006, l’any 2005 el 
Govern de la Generalitat ha signat un protocol de col·laboració amb el Govern Basc en matèria 
de política lingüística que preveu, entre les estipulacions que s’hi contenen, la col·laboració 
d’ambdós governs en matèria de promoció de mesures de protecció i ús de les llengües oficials 
en l’àmbit de l'Administració de l'Estat i de la Unió Europea.   
 
Igualment, cal destacar que s’ha constituït, per iniciativa de la Direcció General de Cooperació 
Autonòmica del Ministeri per a les Administracions Públiques, un comitè d’experts a qui el 
Ministeri ha encarregat l’estudi de propostes a l’Administració de l’Estat per a la visibilitat de la 
realitat plurilingüe de l’estat i l’avenç en l’estatus de la doble oficialitat de les llengües 
reconegudes en sengles estatuts d’autonomia. Aquest comitè està participat per representants 
–del món acadèmic i de l’esfera política– de totes les comunitats autònomes amb llengua oficial 
pròpia, i durant el 2005 ha treballat separadament en dues subcomissions; una d’acadèmica, 
de la qual forma part el representant de Catalunya Joan Martí i Castell, president de la Secció 
Filològica de l’IEC i vocal del Consell Social de la Llengua Catalana,  i una de jurídica.  
 
Pel que fa a l’impuls del català a la Unió Europea, i després que el Govern espanyol demanés 
el reconeixement d’un ús oficial limitat de les llengües cooficials espanyoles en les institucions 
de la UE mitjançant un Memoràndum de data 13 de desembre de 2004, que el ministre d’Afers 
Estrangers d’Espanya, Miguel Ángel Moratinos, va presentar al Consell de Ministres de la Unió, 
el 13 de juny de 2005, el Consell de Ministres d’Afers Generals i Relacions Exteriors de la Unió 
Europea va adoptar unes Conclusions en les quals es determinava la possibilitat d’un ús oficial 
i limitat d’aquestes llengües en les diverses institucions de la Unió, tot preveient que, per tal de 
fer operativa aquesta possibilitat, calien acords administratius bilaterals per part del Govern 
espanyol. 
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El 7 de novembre de 2005 es va signar l’acord administratiu entre el Govern espanyol i la 
Presidència del Consell de Ministres pel qual s’autoritza l’ús oficial en aquesta institució del 
català en  tres àmbits d’aplicació: 
 

- El primer es refereix a les comunicacions escrites adreçades al Consell. Permetrà als 
ciutadans i ciutadanes dirigir-se per escrit al Consell en català i obtenir una resposta en 
aquesta mateixa llengua;  

- El segon, relatiu a les intervencions orals durant una sessió del Consell. Permet que els 
representants de la delegació espanyola en el Consell, dintre de la qual hi poden figurar 
consellers o representants autonòmics, puguin utilitzar les seves llengües quan 
intervinguin, sempre que aquesta possibilitat s’adverteixi al Consell amb un període 
previ de, com a mínim, set setmanes abans de la celebració del Consell. 

- El tercer, relatiu a la publicitat dels actes adoptats en codecisió. L’acord preveu la 
possibilitat que el Govern espanyol, o l’organisme que es designi amb aquesta finalitat, 
pugui realitzar traduccions jurades a les llengües esmentades dels actes que la UE 
adopti en codecisió. Aquestes traduccions, que no tindran valor jurídic, seran trameses 
a la Secretaria General del Consell, la qual en facilitarà còpia a qualsevol ciutadà o 
ciutadana de la Unió que ho sol·liciti.  

 
 
L’acord amb el Comitè de les Regions es va signar el 16 de novembre de 2005, i facilita, d’una 
banda, la possibilitat que els ciutadans puguin dirigir-se en català a aquesta institució i rebre-hi 
una resposta, i de l’altra, que els seus membres puguin utilitzar el català en les sessions 
plenàries, sempre que aquesta opció hagi estat comunicada prèviament al Secretariat General 
del Comitè de les Regions.  
 
L’acord amb la Comissió Europea es va signar el 21 de desembre de 2005, i permet que 
qualsevol persona física o jurídica que resideixi o que tingui la seu a Espanya es pugui adreçar 
per escrit en català a la Comissió Europea i rebre’n una resposta en aquesta mateixa llengua.  
 
El català, en virtut d’aquests acords, s’ha pogut sentir ja en seu de les institucions europees, 
quan el 16 de novembre de 2005 el president de la Generalitat de Catalunya, Pasqual Maragall, 
es va adreçar en aquesta llengua al Comitè de Regions. Igualment el dia 29 de novembre, el 
ministre espanyol d’Indústria, José Montilla, va intervenir en català davant del Consell de 
Ministres d’Indústria de la Unió. 

Queda pendent de resoldre, però, l’ús del català al Parlament Europeu, ja que l’acord amb 
aquesta institució no s’ha pogut assolir encara. 

1.5. La Resolució  279/VII, del Parlament de Catalunya 
El Parlament de Catalunya, en el debat sobre l’orientació política general del Consell Executiu, 
va aprovar el 24 d’octubre de 2005 la Resolució 279/VII. Aquesta Resolució conté el 
posicionament del Parlament de Catalunya pel que fa la llengua, així com mandats de la 
cambra a l’executiu en què insta a dur a terme determinades actuacions o impulsar polítiques 
concretes. 
 
Tot seguit, es transcriu l’apartat II de la Resolució 279/VII del Parlament de Catalunya: 
 
II. Foment de la llengua catalana. 
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Continuar la campanya i les accions de foment de l’ús del català, especialment entre els 
joves. 
b) Fer del català una llengua d’acollida de les persones nouvingudes a Catalunya i una eina 
que en faciliti l’arrelament, treballant conjuntament amb els agents públics i privats implicats en 
l’acolliment i augmentant l’oferta de cursos inicials de català per a persones adultes. 
c) Desenvolupar programes de tecnologies de la informació i la comunicació per a obtenir eines 
lingüístiques per al tractament del català, com ara traductors i correctors automàtics. 
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2. L’organització del Govern en matèria de política lingüística 

2.1. Organigrama 
Els departaments de la Generalitat de Catalunya, i els organismes i empreses que en depenen, 
per mitjà de diferents unitats, porten a terme l’aplicació sectorialitzada de la política lingüística 
del Govern, i procuren la concertació i la implicació dels sectors socials i d’activitat del seu 
àmbit de competències. 
 
En l’esquema següent es mostren els diferents organismes públics de Catalunya amb 
competències en matèria de política lingüística, i al llarg d’aquest Informe es recullen les 
actuacions més destacades que han dut a terme durant l’any 2005. 
 

Gràfic 1. Organismes amb competències en matèria de política lingüística 
 

 

Secretaria de Política Lingüística 
La Secretaria de Política Lingüística (SPL), amb rang orgànic de secretaria general dins el 
Departament de la Presidència, va ser creada l’any 2004 a fi d’exercir més eficaçment l’impuls i 
la dinamització de la política lingüística del Govern, i inicialment va assumir l’estructura i les 
funcions de l’anterior Direcció General de Política Lingüística. 
 
Tenint en compte els canvis de rang i adscripció orgànics, sumats als canvis tecnològics, 
sociolingüístics, migratoris i polítics esdevinguts en els darrers anys, s’ha cregut convenient 
adaptar l’estructura orgànica de l’SPL a les necessitats i als objectius actuals per poder 
respondre amb més eficàcia a les noves realitats i demandes de la societat catalana i per 
millorar i reforçar la coordinació interdepartamental de la política lingüística del Govern. 
 
Amb aquesta finalitat, s’ha aprovat el Decret 216/2005, d’11 d’octubre, d’estructura orgànica de 
la Secretaria de Política Lingüística, que té com a objectius principals els següents: 
 

▪ Reforçar l’enfocament de l’activitat de la Secretaria al foment de l’ús del català, que 
comporta incorporar decididament a les seves funcions la promoció de 
comportaments lingüístics que assegurin l’ús del català, la millora de la percepció 
social d’utilitat, modernitat i prestigi del català, i l’augment de l’oferta i la demanda de 
serveis i productes en català. 
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▪ Introduir les funcions relacionades amb l’acolliment i la capacitació lingüístics de la 
immigració recent a Catalunya. 

 
▪ Reforçar les funcions relacionades amb l’impuls i la difusió de recursos que facilitin la 

comunicació en català, especialment en l’àmbit de les tecnologies de la llengua. 
 

▪ Reforçar l’atenció de consultes, queixes i denúncies dels ciutadans i ciutadanes que 
volen exercir el dret d’usar el català d’acord amb el marc legal vigent. 

 
▪ Reforçar la transversalitat de la política lingüística, que comporta millorar la 

coordinació amb els departaments, tant a nivell directiu com tècnic. 
 

▪ Potenciar l’activitat relacionada amb la gestió i la difusió de la informació: el web, les 
publicacions, l’atenció a les ciutadanes i ciutadans, els estudis orientats a l’acció, etc. 

 
▪ Racionalitzar la distribució dels recursos humans, en funció de les noves prioritats. 

 
L’estructura orgànica aprovada en el Decret esmentat (vegeu el gràfic 2) s’ha simplificat 
respecte a l’estructura anterior, amb l’objectiu d’augmentar la flexibilitat en el treball per 
projectes dins de cada servei. Com a unitats dependents dels serveis, es mantenen únicament 
amb rang orgànic de secció les unitats que afecten interessos de terceres persones: la Secció 
d’Avaluació (que convoca les proves per obtenir els certificats de català), l’Oficina de Garanties 
Lingüístiques (que atén consultes i queixes sobre drets lingüístics) i el Centre de Documentació 
(d’accés públic). 
 
Amb la finalitat d’aplicar la política lingüística del Govern de forma descentralitzada, l’SPL té 
responsables territorials a les delegacions del Govern de Girona, Lleida, Tarragona i les Terres 
de l’Ebre. 
 

Gràfic 2. Estructura orgànica de la Secretaria de Política Lingüística 
 

                      
 
 
 
                            
 
 
                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comissió Tècnica de Política Lingüística i Xarxa Tècnica de Política Lingüística 
Amb l’objectiu de coordinar l’aplicació de la política lingüística del Govern, de manera que es 
garanteixi una direcció única compatible amb l’aplicació sectorialitzada a través dels 
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departaments competents en cada matèria, s’han creat dos òrgans interdepartamentals: la 
Comissió Tècnica de Política Lingüística i la Xarxa Tècnica de Política Lingüística. 
 
La Comissió Tècnica de Política Lingüística és l’òrgan col·legiat encarregat de garantir 
l’aplicació homogènia per part de tots els departaments de la Generalitat de la normativa 
lingüística i dels acords que adopti el Govern en aquesta matèria. 
 
Composició: 

▪ conseller primer o consellera primera (presidència) 
▪ president o presidenta del Consell Tècnic (secretaria) 
▪ secretaris i secretàries generals de tots els departaments de la Generalitat 
▪ secretari o secretària de Política Lingüística 

 
La Xarxa Tècnica de Política Lingüística és un òrgan col·laborador de la Comissió Tècnica de 
Política Lingüística i de la Secretaria de Política Lingüística, per a l’aplicació de la política 
lingüística del Govern als departaments de la Generalitat i als organismes i empreses que en 
depenen. Està formada pel personal que fa tasques de planificació lingüística als diferents 
departaments de la Generalitat, tant als serveis centrals com a les delegacions territorials. 

Secretaria de Coordinació Interdepartamental 
La Secretaria de Coordinació Interdepartamental, adscrita al Departament de la Presidència, és 
la unitat encarregada de donar suport a les accions de normalització lingüística i a 
l’ensenyament de la llengua catalana en els altres territoris del domini lingüístic. 

Casa de la Generalitat a Perpinyà 
Entre els organismes que porten a terme actuacions en els altres territoris en què es parla la 
llengua catalana, cal destacar la Casa de la Generalitat de Catalunya a Perpinyà, inaugurada el 
2003, com a representació oficial del Govern català a la Catalunya del Nord. Al gener de 2005, 
dins la Casa de la Generalitat, es va crear el Servei de Difusió de la Llengua Catalana, amb 
l’objectiu de donar suport i recursos a les iniciatives i projectes de promoció del català i oferir 
assessorament a institucions, empreses i associacions. 

Linguamón-Casa de les Llengües 
Linguamón-Casa de les Llengües és un organisme creat pel Govern de la Generalitat amb la 
finalitat de promoure les llengües del món com a vehicle de comunicació i de diàleg. Té els 
objectius següents: 

- promoure la preservació, l’ús, el reconeixement i l’aprenentatge de les llengües del món 
(sostenibilitat lingüística) 

- afavorir la presència de les llengües a Internet i impulsar recursos tecnològics per 
facilitar les comunicacions multilingües (multilingüisme i ciberespai) 

- projectar internacionalment models d’èxit que facilitin la convivència de les llengües en 
un mateix territori o entre un mateix grup de persones (gestió del multilingüisme) 

 
És un consorci integrat per la Generalitat de Catalunya, el Centre UNESCO de Catalunya i la 
Fundació Fòrum Universal de les Cultures, i presidit pel conseller primer. 

Consorci per a la Normalització Lingüística 
El Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) té com a finalitat fomentar el coneixement 
i l’ús de la llengua catalana en tots els àmbits. Amb aquest objectiu, organitza cursos de català 
per a persones adultes, i ofereix un conjunt de serveis i recursos a empreses, organitzacions, 
ens locals i particulars, per facilitar-los l’ús del català. 
 
El CPNL està format per la Generalitat de Catalunya, 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. 
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Composició del Consell d’Administració: 
▪ secretari o secretària de Política Lingüística (presidència) 
▪ sis representants de la Generalitat de Catalunya 
▪ cinc representants dels ens locals 

 
El CPNL presta els seus serveis de forma descentralitzada a través d’una xarxa territorial 
formada per 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 l’extensió territorial a la qual 
presten servei, els centres tenen adscrits serveis comarcals o serveis locals de català, amb 
competències en una extensió territorial més reduïda. Els vint-i-dos CNL són els que figuren en 
la taula següent. 
 

Taula 1. Centres de normalització lingüística (CNL) 
 

 
CENTRES DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA 
 
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 (Molins de Rei) 
CNL de Cornellà de Llobregat 
CNL Eramprunyà (Sant Boi de Llobregat) 
CNL de Girona 
CNL L’Heura (Santa Coloma de Gramenet) 
CNL de l’Hospitalet 
CNL de Lleida 
CNL del Maresme 
CNL Montserrat (Manresa) 
CNL d’Osona 
CNL del Prat de Llobregat 
CNL Roses (Sant Feliu de Llobregat) 
CNL de Sabadell 
CNL de Tarragona 
CNL de Terrassa i Rubí 
CNL de les Terres de l’Ebre 
CNL Vallès Occidental 3 (Cerdanyola del Vallès) 
CNL del Vallès Oriental 

TERMCAT 
El Centre de Terminologia TERMCAT té com a finalitat coordinar les activitats terminològiques 
relatives a la llengua catalana, promoure i dur a terme l’elaboració de recursos terminològics i 
garantir-ne la disponibilitat, i promoure el desenvolupament de productes d’enginyeria 
lingüística en què la terminologia té una especial incidència. És un consorci integrat per la 
Generalitat de Catalunya, l’Institut d’Estudis Catalans i el Consorci per a la Normalització 
Lingüística. 
 
Composició del Consell de Direcció: 

▪ secretari o secretària de Política Lingüística (presidència) 
▪ president o presidenta de l’Institut d’Estudis Catalans (vicepresidència) 
▪ director o directora del TERMCAT (secretaria) 
▪ 4 representants de la Generalitat de Catalunya 
▪ 1 representant de l’Institut d’Estudis Catalans 
▪ 1 representant del Consorci per a la Normalització Lingüística 
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Consell Social de la Llengua Catalana 
El Consell Social de la Llengua Catalana és l’òrgan d’assessorament, consulta i participació 
social en la política lingüística desenvolupada o impulsada pel Govern de la Generalitat de 
Catalunya. L’any 2005 ha estat reformat pel Decret 116/2005, que en regula les funcions, la 
composició, els òrgans i el funcionament,  i se n’ha renovat la composició. 
 
L’objectiu del Decret esmentat és adaptar la composició del Consell a la societat d’aquest nou 
segle, garantir la necessària pluralitat i interdisciplinarietat de les persones vocals i simplificar-
ne el funcionament fent-lo més àgil, amb la finalitat d’incentivar la participació i estimular la 
implicació de la societat en el foment de l’ús social de la llengua catalana. Al mes d’octubre es 
va celebrar la reunió constituent del nou Consell, en què cal destacar la diversitat territorial i de 
rols socials de les persones i les entitats que en formen part. 
 
Composició: 

▪ president o presidenta de la Generalitat de Catalunya (presidència) 
▪ conseller primer o consellera primera (vicepresidència primera) 
▪ secretari o secretària de Política Lingüística (vicepresidència segona) 
▪ president o presidenta de l’Institut d’Estudis Catalans (vicepresidència tercera) 
▪ subdirector o subdirectora general de Política Lingüística (secretaria) 
▪ 34 vocals representants de diferents entitats i organismes 
▪ entre 30 i 40 vocals a títol individual, de competència i prestigi reconeguts en l’àmbit 

de l’estudi de la llengua catalana o del foment del català, en qualsevol activitat de la 
societat. 

Comissió de Toponímia 
La Comissió de Toponímia és l’òrgan d’assessorament, consulta i proposta en matèria de 
fixació oficial dels topònims de Catalunya. 
 
Composició: 

▪ secretari o secretària de Política Lingüística (presidència) 
▪ director o directora de l’Institut Cartogràfic de Catalunya (vicepresidència) 
▪ director o directora de l’Oficina d’Onomàstica de l’Institut d’Estudis Catalans 

(vicepresidència) 
▪ funcionari o funcionària de la Generalitat adscrit a qualsevol dels departaments 

integrants de la Comissió (secretaria) 
▪ representants de diversos departaments de la Generalitat de Catalunya (Departament 

de la Presidència, Departament de Política Territorial i Obres Públiques, Institut 
Cartogràfic de Catalunya, Institut d’Estadística de Catalunya, Direcció General 
d’Administració Local) 

▪ representants de diverses institucions i entitats (Institut d’Estudis Catalans, Consell 
General d’Aran, Associació Catalana de Municipis i Comarques, Federació de 
Municipis de Catalunya, Consorci per a la Normalització Lingüística) 

Institut d’Estudis Catalans 
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. Per portar a 
terme les seves funcions s’estructura en seccions. 
 
La Secció Filològica acompleix la funció d’acadèmia de la llengua catalana que l’Institut té 
encomanada. Aquesta funció comporta l’estudi científic de la llengua, l’establiment de la 
normativa lingüística i el seguiment del procés d’aplicació d’aquesta normativa en l’àmbit que li 
és propi: les terres de llengua i cultura catalanes. 
 
Des de l’any 1988 la Generalitat de Catalunya col·labora amb l’Institut en el desenvolupament i 
finançament de prestacions i de programes de recerca i promoció científica. Per al període 
2005-2008, s’ha formalitzat un contracte programa entre l’Institut i la Generalitat, mitjançant el 
Departament de la Presidència, el Departament d’Economia i Finances, el Departament 
d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació, i el Departament de Cultura. 
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Institut Ramon Llull 
L’Institut Ramon Llull és un consorci integrat per la Generalitat de Catalunya i l’Institut d’Estudis 
Catalans que té com a objectiu principal la projecció exterior de la llengua i la cultura catalanes. 
Desenvolupa les seves activitats per mitjà de les àrees de Llengua, Creació, i Humanitats i 
Ciència. 
 
L’Àrea de Llengua promou la presència, l’estudi i l’aprenentatge de la llengua catalana i la seva 
realitat a les universitats i altres centres d’arreu del món. Així mateix, facilita els recursos 
lingüístics i didàctics necessaris per a l’estudi de la llengua catalana, impulsa la formació del 
professorat especialitzat en l’ensenyament del català com a llengua estrangera, i convoca i 
administra les proves per a l’obtenció de certificats de coneixements de llengua catalana fora 
del domini lingüístic. 
 
La persona titular de la Secretaria de Política Lingüística forma part del Patronat de l’Institut, 
que està presidit pel president o la presidenta de la Generalitat, i del Consell de Direcció, que 
està presidit pel conseller o la consellera de Cultura. 

2.2 El pressupost destinat per la Generalitat al foment de l’ús del català. 
A més del pressupost de la Secretaria de Política Lingüística, que va ser de 22.979.929 euros, 
als quals cal afegir 2.726.936 euros de despeses de personal, la resta d’unitats, departaments i 
organismes de la Generalitat de Catalunya han destinat 24.859.922 euros a accions de política 
lingüística. Aquesta xifra correspon a actuacions adreçades a difondre el coneixement de la 
llengua catalana i fomentar-ne l’ús social; així doncs, no s’hi han comptabilitzat, per exemple, 
despeses de formació del personal propi de l’Administració de la Generalitat, costos 
d’equipaments i infraestructures, o actuacions fetes en català, pel sol fet d’emprar aquesta 
llengua, si no responen a les finalitats esmentades (per exemple, publicacions editades en 
català). 
 
Per tant, la quantia global que la Generalitat va destinar a actuacions de política lingüística 
durant l’exercici 2005 va ser de 50.566.787 euros. 
 

Taula 2. Pressupost destinat al foment de l’ús del català. 2005 
 
Departament Pressupost (euros)
Presidència (Secretaria de Política Lingüística) 25.706.865,05
Presidència (altres unitats) 1.053.100,00
Agricultura, Ramaderia i Pesca 34.000,00
Benestar i Família 1.902.874,30
Comerç, Turisme i Consum 104.477,20
Cultura 14.889.846,00
Economia i Finances 138.779,03
Educació   471.382,76
Governació i Administracions Públiques 516.389,34
Interior* -----
Justícia 2.260.398,15
Medi Ambient i Habitatge* -----
Política Territorial i Obres Públiques* -----
Relacions Institucionals i Participació 52.314,18
Salut 669.223,53
Treball i Indústria 90.809,89
Universitats, Recerca i Societat de la Informació 2.676.327,08

Total 50.566.786,51
* No hi ha dades de les despeses en actuacions de política lingüística. 
 
A continuació es detallen les actuacions més rellevants. Ateses les dificultats per determinar la 
part corresponent al foment de l’ús del català de determinades partides pressupostàries, es 
comenten alguns aspectes i particularitats que cal tenir en compte en aquest càlcul 
pressupostari global. 
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En el pressupost corresponent al Departament de Comerç, Turisme i Consum, no s’hi han 
inclòs les despeses derivades de les actuacions de l’Agència Catalana del Consum en relació 
amb la defensa dels drets lingüístics de les persones consumidores i usuàries. 
 
També cal remarcar, pel que fa al pressupost del Departament d’Educació, que no s’hi han 
inclòs les despeses de personal docent que fa formació de llengua catalana tant a l’educació 
primària i secundària com a la formació d’adults. D’altra banda, tot i que s’hi han inclòs les 
despeses de tallers i activitats de suport lingüístic adreçades a alumnat nouvingut i a les seves 
famílies, i el programa “Rutes literàries” adreçat a l’alumnat d’educació secundària, no hi 
consten les despeses derivades de les actuacions generals que porta a terme la Subdirecció 
General de Llengua i Cohesió Social. 
 
Del pressupost de la Secretaria de Política Lingüística destaquen el finançament dels 
organismes i les actuacions relacionades amb els àmbits següents: 
 
Consorci per a la Normalització Lingüística 
Consorci TERMCAT 
Campanya de foment de l’ús del català 
Subvencions a actuacions de foment de l’ús interpersonal del català 
Suport a cinema, DVD i videojocs en català 
Certificació de coneixements de català 
 
Pel que fa al Departament de Benestar i Família, podem destacar les subvencions als ens 
locals per finançar cursos d’iniciació al català, destinats bàsicament a la població immigrant, 
que s’afegeixen als organitzats directament pel Consorci per a la Normalització Lingüística. 
 
En el pressupost que el Departament de Justícia destina al foment de l’ús del català destaquen 
les actuacions relacionades amb el desenvolupament del Pla de funcionament en català de les 
oficines judicials. 
 
Respecte al pressupost del Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació 
destinat a accions de política lingüística i foment de l’ús del català, destaquen les actuacions 
dutes a terme per les universitats catalanes, com ara la formació en català de la comunitat 
universitària, l’elaboració de recursos per a l’aprenentatge, les accions de foment de l’ús del 
català o la recerca en tecnologia lingüística. D’altra banda, cal esmentar també les actuacions 
d’impuls del programari lliure en català i de foment de la presència del català a Internet i a 
l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació. 
 
Pel que fa al Departament de Cultura, cal tenir en compte que en aquest pressupost s’inclou 
l’activitat de l’Institut Ramon Llull, l’activitat de la Institució de les Lletres Catalanes i les 
diferents subvencions atorgades per mitjà de l’Institut Català de les Indústries Culturals (ICIC) 
per al foment d’activitats artístiques i culturals, d’acord amb els criteris que es detallen tot 
seguit. 
 
• De l’Institut Ramon Llull, s’hi han inclòs les despeses de l’Àrea de Llengua, destinades a la 

promoció exterior de la llengua catalana. 
 

En l’àmbit de la promoció del català fora de Catalunya, cal remarcar que les aportacions del 
Departament de la Presidència inclouen el foment del català dins els altres territoris de l’àrea 
lingüística catalana. 

 
• En relació amb la Institució de les Lletres Catalanes, cal remarcar que atesa la dificultat de 

separar les despeses corresponents al foment de la llengua de les corresponents al foment 
de la literatura, s’hi ha inclòs el total destinat a remuneració de personal i a béns corrents i 
serveis, els ajuts a la creació literària i a la traducció al català d’obres en altres llengües, i els 
ajuts a la promoció i la difusió de la literatura catalana. 

 
• Respecte del pressupost de l’ICIC per al suport a la creació, producció, promoció i difusió 

cultural, cal remarcar les subvencions següents: 
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- A la producció editorial en català i aranès. 
- A projectes per a la consolidació d’empreses periodístiques i per a l’extensió de la 

premsa en català o aranès. 
- A l’edició i comercialització de publicacions periòdiques en català o aranès. 
- A la producció en versió original catalana i l’estrena en versió catalana de llargmetratges 

cinematogràfics i produccions de gran format.  
 

També s’hi ha inclòs el total d’altres subvencions atorgades per l’ICIC que, tot i que no es 
destinen exclusivament a actuacions en llengua catalana, persegueixen l’objectiu de fomentar 
la presència del català en les expressions culturals i artístiques: 

 
- Per a companyies de teatre i circ, empreses de producció teatral i de circ i empreses 

gestores de sala amb producció pròpia de teatre i circ (Les empreses de producció teatral 
han de preveure almenys el 50% de la seva producció en llengua catalana, les empreses 
que gestionin la programació d'una o diverses sales de teatre amb producció pròpia han 
de programar un mínim del 50% dels espectacles en llengua catalana i les empreses que 
gestionen les sales alternatives o de petit format han de programar un mínim del 50% 
dels espectacles en llengua catalana.) 

 
- Per a sales privades de teatre amb programació estable (El percentatge d'espectacles en 

català no pot ser inferior al 50% de la programació.) 
 
- Per a la difusió del cinema d’autor contemporani en sales d’exhibició (Si s'exhibeix en 

versió original catalana o versió original subtitulada al català, tenen dos punts addicionals 
que es sumen a la baremació final de la subvenció.) 

 
- Per a l'edició i promoció de fonogrames (L'import de les subvencions és de 2.500 euros 

per projecte i de 3.500 euros en el cas que es tracti de música en català. Es consideren 
edició en català els fonogrames que tenen un mínim del 60% dels temes o del total de la 
duració en llengua catalana. L'import subvencionat no pot superar el 30% del cost total 
de l'activitat subvencionada, llevat del cas de música en català en què aquest 
percentatge pot arribar al 50%.) 

2.3 El Consell Social de la Llengua Catalana 
El Consell Social de la Llengua Catalana és el màxim òrgan d’assessorament, consulta i 
d’implicació i participació social en la política lingüística de la Generalitat. És presidit pel 
President de la Generalitat, i en són membres nats les autoritats següents: 

- Vicepresident primer, el conseller competent en matèria de política lingüística 
(Conseller de la Presidència) 

- Vicepresident segon, el secretari de Política Lingüística 
- Vicepresident tercer, el president de l’Institut d’Estudis Catalans 
- La secretària, que és la titular de la Subdirecció de Política Lingüística 
- Un nombre de vocals designats de la manera següent: 

o 35 entitats, que designen el seu representant 
o Entre 30 i 40 vocals designats a títol personal  pel conseller competent en 

matèria de política lingüística atesa la seva trajectòria professionals  

Les seves funcions són les següents: 

a) Avaluar els objectius i els resultats de la política lingüística del Govern de la Generalitat i, en 
especial, l’informe anual que preveu l’article 39.3 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política 
lingüística. Amb aquesta finalitat, el Consell elabora anualment un dictamen sobre les 
actuacions realitzades o impulsades l’any anterior pel Govern de la Generalitat. 

b) Estudiar i analitzar, a instància del Govern, les qüestions relacionades amb el foment i la 
promoció de la llengua catalana en tots els àmbits de la societat. 
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c) Dictaminar sobre els projectes d’instruments de planificació lingüística general que hagin de 
ser aprovats pel Govern. 

d) Proposar al Govern l’elaboració d’estudis i dictàmens, i l’adopció de mesures adequades als 
objectius generals de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística. 

e) Qualsevol altra que les lleis o els reglaments li atribueixen. 

Són òrgans del Consell: 

- el Ple, que es reuneix al menys un cop l’any, per aprovar el dictamen sobre l’informe 
anual  de política lingüística que elabora el Govern i que, un cop superat aquest tràmit 
preceptiu, ha de ser tramès al Parlament de Catalunya. (vegeu composició a l’apartat 
b) d’aquest mateix epígraf) 

- En Comissió Permanent, presidida pel Secretari de política lingüística i integrada per 
setze vocals (al menys vuit dels quals representants d’entitats) que es reuneix al menys 
3 cops l’any. (Trobareu la composició actual en l’extracte de la reunió del Ple del 
Consell Social de 13 d’octubre de 2005 que es fa a l’apartat c) d’aquest mateix epígraf,  

- Ponències sectorials i especials, quan es creïn. 

2.3.1. La reforma de  l’any 2005: 
El Consell Social de la Llengua Catalana es va crear l’any 1991, i des d’aleshores s’ha 
modificat en dues ocasions: la primera, l’any 2000, per adaptar-se a l’actual Llei de política 
lingüística, del 1998. Concretament, aquella reforma li va atribuir, a més de les tasques 
d’assessorament i de consulta abans esmentades, una funció de control del Govern, en la 
mesura en què el Consell ha d’emetre un dictamen al voltant de l’informe que cada any el 
Govern elabora sobre els objectius perseguits i els resultats obtinguts de les actuacions en 
matèria de política lingüística en qualsevol  àmbit d’aplicació. Aquest dictamen preceptiu del 
Consell Social de la Llengua Catalana s’envia al Parlament de Catalunya, juntament amb 
l’informe del Govern, de manera que té una repercussió directa i evident en el judici que la 
Cambra fa de l’activitat de planificació lingüística del Govern   
La segona modificació s’ha produït l’any 2005 amb l’aprovació del Decret 116/2005, de 14 de 
juny, del Consell Social de la Llengua Catalana, i respon al convenciment del Govern que calia  
renovar la seva composició a fi que pogués respondre millor al seu objectiu de ser un canal 
estable de participació i implicació social en la política lingüística de la Generalitat. Cal tenir en 
compte que la societat catalana ha canviat força des del 1991 i no hi ha dubte que també ho 
han fet els escenaris socials en què es mou la llengua catalana  i els instruments de què es pot 
valer el Govern per a fomentar-ne el coneixement i l’ús. A aquesta nova realitat social pretén 
donar resposta la remodelació del Consell Social, incorporant noves entitats i organismes 
relacionats amb aquests nous escenaris socials, així com nous perfils personals que 
transcendeixen el criteri més academicista o científic i posen l’accent en la influència i 
repercussió social de la tasca professional de les persones elegides, a més, òbviament, del seu 
grau de compromís amb la llengua en l’exercici de la seva activitat. 

Finalment, també cal assenyalar que aquesta reforma del 2005 va suposar un pas endavant en 
la paritat de gènere dels seus membres, ja que el nou Decret preveu explícitament l’objectiu 
d’assolir, almenys, un 40% de membres de cada sexe entre aquells que nomena directament el 
Govern. Actualment, dels 40 vocals designats a títol personal, 17 són dones i 23 són homes, la 
qual cosa suposa un avenç molt substancial respecte de l’anterior composició, que solament 
comptava amb 2 dones nomenades aleshores pel conseller de Cultura sobre un total de 28 
persones designades pel Govern. 

2.3.2.  La composició del Consell Social de la Llengua Catalana 
Per Resolució PRE/2738/2005, de 21 de setembre de 2005, publicada al DOGC de 26 de 
setembre, el conseller aleshores competent en matèria de política lingüística, H. Sr. Josep 
Bargalló, va nomenar vocals del Consell Social de la Llengua Catalana les persones següents 
en representació de les entitats que s’especifiquen a continuació: 
En representació de les organitzacions sindicals, a proposta del Consell de Treball, Econòmic i 
Social de Catalunya, el senyor Josep M. Àlvarez Suàrez i el senyor Santiago Campo i Haro. 
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En representació de les organitzacions empresarials, sindicals, a proposta del Consell de 
Treball, Econòmic i Social de Catalunya, el senyor Javier Ibars i Alvaro, i el senyor Jordi Roig i 
Bonet. 
En representació del Consell Escolar de Catalunya, el senyor Pere Darder i Vidal. 
En representació del Consell Interuniversitari de Catalunya, el senyor Albert Rossich i Estragó. 
En representació de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, la senyora Rut Carandell i 
Rieradevall. 
En representació del Consell Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnològica, la 
senyora Marta Aymerich i  Martínez. 
En representació de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, la senyora Àngels Ponsa 
i Roca. 
En representació de la Federació de Municipis de Catalunya, el senyor Xavier Sáez i Bellobí. 
En representació de la Institució de les Lletres Catalanes, el senyor Josep Maria Benet i Jornet. 
En representació del Consell Nacional de Dones de Catalunya, la senyora Mireia Bofill i Abelló. 
En representació del Consell Nacional de Joventut, el senyor Josep Maria Martorell i  Rodon. 
En representació de l’Associació Catalana de Radiodifusió Privada, el senyor Francesc Robert i 
Agell. 
En representació de la Federació de Ràdios Locals de Catalunya, el senyor Manel Ramon i 
Ferré. 
En representació de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió, el senyor Oriol Camps i Giralt, 
i la senyora Maria Alba Agulló i Cervera. 
En representació de l’Ens Públic de Radiotelevisió Espanyola, la senyora Anna Maria Bordas i 
Julve, i el senyor Joan Tàpia i Nieto. 
En representació de les organitzacions de defensa de les persones consumidores i usuàries, a 
proposta del Consell de les Persones Consumidores de Catalunya, el senyor Àngel Tarrés i 
Castellsaguer. 
En representació de les entitats que promouen l’ús del català en les noves tecnologies, a 
proposta de la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació, el senyor Jordi Mas 
i Hernàndez, de Softcatalà. 
En representació de les entitats que actuen en l’àmbit de l’acolliment i la integració de les 
persones immigrades, a proposta de la Secretaria per a la Immigració, el senyor Mamadou 
Bocar Sam, de l’Associació de Senegalesos de Catalunya. 
En representació de l’Institut Català de les Indústries Culturals, el senyor Xavier Marcé i Carol. 
En representació de la Societat General d’Autors i Editors, el senyor Ramon Muntaner i 
Torruella. 
En representació de la Mesa de Televisions Locals, la senyora Maria Bruguers Jardí i Anguera, 
i el senyor Josep Maria Torrent i Urpí.  
En representació del Consell General de Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de 
Catalunya, el senyor Jaume Fàbrega i Vilà. 
En representació del Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya i de l’Associació 
d’Enginyers Industrials de Catalunya, el senyor Jaume Martí i Llobet. 
En representació del Centre Internacional Escarré per a les Minories Ètniques i les Nacions 
(CIEMEN), el senyor Aureli Argemí i Roca. 
En representació d’Òmnium Cultural, el senyor Josep Camps i Roca. 
En representació de l’Institut Joan Lluís Vives, el senyor Antoni González i Senmartí.  
En representació dels col·legis professionals i de les entitats associatives representatives 
d’interessos vinculats amb l’àmbit jurídic i judicial, respectivament, a proposta del Departament 
de Justícia, la senyora Marta Cánovas i Bordes, del Consell de Col·legis d’Advocats de 
Catalunya i la senyora Matilde Aragó i Gassiot, de l’Associació de Juristes en Defensa de la 
Llengua Pròpia. 
En representació del Grup Català de Sociolingüística, el senyor Emili Boix i Fuster.  
 
Igualment, el conseller, en reconeixement a la trajectòria professional i al seu compromís amb 
la llengua, va nomenar vocals del Consell Social de la Llengua Catalana les persones 
següents: 
 
Sra. Najat El Hachmi 
Sra. Sònia Llinàs i Martí 
Sra. Montserrat Duch i Plana 
Sra. Mercè Otero i Vidal 
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Sra. Remei Sipi i Mayo 
Sra. Mavi Dolz i Gastaldo 
Sra. Teresa Cabré i Castellví 
Sra. Maria Purificació Pinto i Fernàndez 
Sra. Salwa L’Aouaji El Gharbi 
Sra. M. Àngels Viladot i Presas 
Sra. Isabel-Clara Simó i Monllor 
Sra. Eulàlia Lledó i Cunill 
Sra. Mònica Bernabé i Fernández 
Sra. Elisenda Roca i Palet 
Sra. Dolors Miquel i Abellà 
Sra. Emma Vilarasau i Tomàs 
Sra. Anna Cabré i Plà 
Sr. Joan Rigol i Roig 
Sr. Joan Laporta i Estruch 
Sr. Joan Solà i Cortassa 
Sr. Lluís García i Sevilla 
Sr. Oriol Bohigas i Guardiola 
Sr. Miquel Àngel Pradilla i Cardona 
Sr. Josep Gifreu i Pinsach 
Sr. Ramon Sistac i Vicén 
Sr. Màrius Serra i Roig 
Sr. Francesc Xavier Lamuela i Garcia 
Sr. Antoni Bassas i Onieva 
Sr. Albert Bastardas i Boada 
Sr. Miquel Strubell i Trueta 
Sr. Lluís Gendrau i Julià 
Sr. Josep Alcover i Quílez 
Sr. Vicent Partal i Montesinos 
Sr. Josep Maria Puig Salellas 
Sr. Isidor Marí i Mayans 
Sr. Albert Roig i Antó 
Sr. Joan Martí i Castell 
Sr. Joan Triadú i Font 
Sr. Miquel Calçada i Olivella 
Sr. Joan Solana i Figueras 

Cessen, doncs, a partir d’aquesta remodelació, les persones següents, que han estat vocals 
del Consell Social de la Llengua Catalana i a qui s’agraeixen molt sincerament els serveis que 
han prestat: Sra. Marta Selva i Masoliver, Sra. Anna M. Bordas Julve, Sr. Antoni M. Badia i 
Margarit, Sr. Josep Manuel Basáñez i Vallalvenga, Sr. Xavier Bosch i Sancho, Sr. Francesc 
Candel i Tortajada, Sr. Oriol Cassassas i Simó, Sr. Joan Castells i Trius, Sr. Josep Espar i Ticó, 
Sr. Josep Faulí i Olivella, Sr. Joaquim Ferrer i Mallol, Sr. Antonio Franco Estadella, Sr. Albert 
Jané i Riera, Il·lm. Rvdm. Sr. Lluís Martínez i Sistach, Sr. Josep Millàs i Estany, Sr. Antoni 
Mirambell i Abancó, Sr. Antoni Negre i Villavecchia, Sr. Marcel Pascual i Forns, Sr. Josep 
Pernau i Riu, Sr. Joan Josep Pintó i Ruiz, Sr. Enric  Piquet i Miquel, Sr. Josep Puigbó i Valeri, 
Sr. Robert Rodergas i Pagès, Sra. Clementina Roig i Plans, Sr. Sebastià Serrano Farrera. 

En aquest apartat, volem dedicar un record emocionat a l’Honorable Senyor Josep Laporte i 
Salas que, en la seva condició de president de l’Insitut d’Estudis Catalans, va ocupar la 
Vicepresidència del Consell Social de la Llengua Catalana des de l’any 2002 fins al seu 
traspàs, el dia 15 de febrer de 2005 . 

2.3.3. L’activitat del Consell Social de la Llengua Catalana durant el 2005 
Al llarg de l’any 2005 el Consell Social de la Llengua Catalana s’ha reunit en Comissió 
Permanent en quatre ocasions, i dues més en sessió plenària. Tot seguit es relacionen 
sintèticament els continguts d’aquestes reunions: 
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Reunió de la Comissió Permanent de 21 de gener de 2005 
 
En aquesta reunió la Secretaria de Política Lingüística va presentar la proposta de reforma del 
Decret 148/200, d’11 d’abril, del Consell Social de la Llengua Catalana, que posteriorment va 
quallar en el Decret 116/2005, de 14 de juny. 
 
En la mateixa sessió es va presentar la campanya institucional de foment de l’ús del català 
“Dóna corda al català”. 
 
Reunió del Ple del Consell Social de la Llengua Catalana de 13 d’octubre de 2005 
 
El dia 13 d’octubre es va constituir el Ple del Consell Social de la Llengua Catalana d’acord 
amb la nova composició que resulta del Decret 116/2005, de 14 de juny, del Consell Social de 
la Llengua Catalana, i de la Resolució PRE/2738/2005, de 21 de setembre, de nomenament de 
vocals del Consell Social de la Llengua Catalana. La sessió s’inicià presentant el nou marc 
regulador, especialment pel que fa a les funcions que corresponen a aquest òrgan assessor, 
així com la seva composició i el funcionament dels seus òrgans. 
 
El secretari de Política Lingüística va presentar al Consell un balanç de l’aplicació del Pla 
d’acció 2004-2005 i va presentar el Pla d’acció de política lingüística 2005-2006. 
 
Es van elegir les persones que han d’integrar la Comissió Permanent, d’acord amb l’article 7 
del Decret 116/2205, de 14 de juny, del Consell Social, que per unanimitat van resultar ser les 
següents:  
 
Sra. Maria Teresa Cabré Castellví 
Sra. Salowa L’Aouaji El Gharbi 
Sra. Sònia Llinàs Martí 
Sr. Isidor Marí i Mayans 
Sr. Joan Martí Castell 
Sr. Miquel Àngel Pradilla Cardona 
Sr. Màrius Serra Roig 
Sra. Maria Àngels Viladot Presas 
Sra. Marta Cànovas Bordes, en representació del consell de Col·legis d’Advocats de Catalunya 
Sr. Àngel Tarrés i Castellsaguer, en representació de les organitzacions de defensa de les 
persones consumidores i usuàries 
Sr. Pere Darder Vidal, en representació del Consell Escolar de Catalunya 
Sr. Santiago Campo i Haro, en representació del Consell de Treball, Econòmic i Social de 
Catalunya 
Sr. Josep Maria Martorell i Rodon, en representació del Consell nacional de Joventut de 
Catalunya 
Sra. Maria Alga Agulló i Cervera, en representació de la Corporació Catalana de Ràdio i 
Televisió 
Sra. Carme Páez Berga, en representació de l’Ens Públic de Radiotelevisió Espanyola 
Sr. Jordi Mas i Hernàndez, en representació de les entitats que promouen l’ús del català en les 
noves tecnologies 
 
Reunió de la Comissió Permanent de 13 d’octubre de 2005 
 
Tot seguit de la sessió plenària, es va constituir la Comissió Permanent. El Secretari de Política 
Lingüística va lliurar a la Comissió l’Informe de política Lingüística 2004, i va informar dels 
passos a seguir per tal de donar compliment a la previsió que conté la Llei 1/1998, de 7 de 
gener, de política lingüística, pel que fa al dictamen que ha d’emetre el Consell Social de la 
Llengua Catalana.  
 
Es va acordar encarregar l’elaboració del dictamen al Sr. Isidor Marí. 
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Reunions de la Comissió Permanent de 15 i 23 de novembre de 2005 
 
El ponent encarregat d’elaborar la proposta de dictamen, senyor Isidor Marí, va presentar el 
seu treball. En aquestes dues sessions de treball les diferents persones que componen la 
Comissió Permanent van fer aportacions i suggeriments al ponent. Es va sotmetre a votació el 
text final del dictamen, resultant del treball del ponent i de les aportacions de les diferents 
persones de la Comissió Permanent,  i s’aprovà per unanimitat. 
 
Reunió del Ple del Consell Social de la Llengua Catalana de 13 de desembre de 2005 
 
S’aprovà de la memòria d’activitats del Consell Social corresponent al 2004. 
 
El secretari de Política Lingüística, abans d’entrar en la presentació de l’Informe de política 
lingüística de 2004, va plantejar al Consell Social la conveniència de canviar, per a futures 
edicions, el format i l’estructura de l’Informe, atès que la seva dimensió actual retarden molt els 
treballs de gestió i la sistematització de la informació. La voluntat és de presentar els propers 
informes durant el semestre següent a l’any vençut. A continuació, va fer una presentació 
formal de l’Informe de política lingüística de l’any 2004 als vocals del Ple.  
 
Tot seguit, el ponent designat per la Comissió Permanent, senyor Isidor Marí, va presentar al 
Ple la proposta de dictamen d’avaluació de l’Informe esmentat que, després de ser debatut, és 
aprovat per unanimitat.  
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L’any 2005, la Secretaria de Política Lingüística va canviar la seva estructura amb la voluntat 
d’adaptar-se a les noves necessitats i al nou context social en què haurà de donar servei. Fins 
aleshores, la Secretaria disposava de l’Institut de Sociolingüística, un servei creat en un 
moment en què l’àmbit universitari no oferia recerca sociolingüística, base sobre la qual se 
sustenta la planificació de les polítiques lingüístiques destinades a preservar i fomentar l’ús del 
català. Actualment, les universitats fan recerca sociolingüística com a activitat pròpia de l’àmbit 
acadèmic i, a més, la Secretaria ha impulsat la creació d’un centre de recerca en gestió del 
plurilingüisme, per fomentar aquesta recerca. 
 
Actualment, doncs, la Secretaria ha de centrar els seus esforços en estudis amb dues finalitats 
molt concretes: d’una banda, conèixer la realitat sobre la qual ha d’actuar per poder planificar 
adequadament les polítiques que s’han de dur a terme i, de l’altra, avaluar l’impacte d’aquestes 
polítiques.  
 
En aquest capítol, doncs, trobareu dades sobre coneixement i ús del català en els sectors 
estudiats durant l’any 2005, que són: restaurants, operadores de telecomunicacions, 
federacions i clubs esportius, petites i mitjanes empreses, atenció telefònica i retolació dels 
comerços de Barcelona, i etiquetatge d’aigua envasada.  
 
Pel que fa als resultats dels estudis sobre avaluació de polítiques fets l’any 2005, l’avaluació de 
la campanya “Dóna corda al català” i l’avaluació de la implantació dels plans pilot per al 
coneixement i l’ús de la llengua catalana, els trobareu als capítols IV i VI, respectivament.  

1. Usos lingüístics als restaurants de Catalunya 

1.1. Objectius i metodologia 
El Departament de Comerç, Turisme i Consum, amb el suport tècnic de la Secretaria de Política 
Lingüística del Departament de la Presidència, ha promogut un estudi sociolingüístic quantitatiu 
amb l’objectiu de conèixer les actituds i els usos lingüístics dels restaurants de Catalunya en els 
diferents àmbits de la comunicació. L’execució de l’estudi l’ha dut a terme l’empresa Tea-Cegos 
Consultor. 
 
El nombre total de restaurants a Catalunya és de 9.317, segons les dades de l’Idescat. 
L’enquesta es va dur a terme a 554 restaurants de Catalunya, amb un marge d’error del 4,1% 
en els resultats globals, amb una fiabilitat del 95% i en el supòsit de màxima indeterminació, 
quan p=q=50%. Per demarcacions la mostra ha estat de 69 restaurants a Lleida, 101 a Girona, 
107 a Tarragona i 277 a Barcelona. 
 
El qüestionari utilitzat és una adaptació del qüestionari Indexplà, que consta de tres parts ben 
diferenciades. Una part de captació telefònica, la part d’enquestació pròpiament dita i una part 
de recollida d’informació visual que permet contrastar les respostes de l’enquesta. El treball de 
camp es va realitzar durant els mesos de novembre i desembre de 2004. 

1.2. Resultats principals 
Pel que fa als usos lingüístics, de l’estudi es desprèn que la majoria de restaurants fan servir el 
català en tots els elements referits a imatge i retolació. Globalment, entre el 25% i el 30% dels 
restaurants no tenen almenys en català algun dels quatre elements de comunicació previstos a 
la Llei de política lingüística (carta, rètol, menú exterior i menú lliurat al client). 
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Així doncs, des del punt de vista lingüístic, de tots els elements de comunicació d’un restaurant, 
el punt més feble és el menú o carta exterior i el menú lliurat al client, perquè en més del 30% 
dels establiments no estan redactats almenys en català.  
 
Igualment, pel que fa a la carta lliurada al client, s’observa cada vegada més que el català 
conviu amb altres llengües ja que és majoritari que aquesta estigui redactada en català i altres 
llengües com el castellà i l’anglès. Els productes relacionats amb la promoció dels establiments 
s’editen també en català, sense oblidar altres llengües, per tal d’arribar a tots els públics. 
 
Respecte dels coneixements de català del personal, tot i que els nivells d’adequació lingüística 
del català del personal en tots els perfils plantejats supera el 60%, cal destacar que, en alguns 
casos, el coneixement del català és insuficient. És així entre el personal que redacta el menú i 
el personal de reserva i acollida. 
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Tenint en compte aquesta situació lingüística, cal destacar que en el 19,1% dels restaurants es 
declara l’existència d’incentivació o suport a la formació en llengua catalana i en un terç es 
preveu el coneixement del català a l’hora de contractar personal. 
 
Quant als criteris d’ús lingüístic, tenint en compte que la majoria d’establiments declaren 
atendre per defecte en català, el client final és el principal motiu per a l’ús del català. Així, els 
establiments manifesten adaptar-se a les necessitats i els requeriments del client. 
 
 
 
 
 

Grau d'adequació a la Llei de política lingüística. 
% de restaurants que tenen els elements com a mínim en català

62,8

67,3

64,2

67,0

76,8

78,0

74,1

78,2

32,7

33,0

21,8

22,0

23,2

35,8

37,2

25,9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

M enú o  carta exterio r

M enú lliurat  a l c lient

R èto l principal

C arta  lliurada al c lient

Enquesta Observació

% de restaurants amb tots els elements 
com a mínim en català. Dades segons observació

No
42,9%

Sí
57,1%



II. NOVES DADES SOBRE EL CONEIXEMENT I L’ÚS DEL CATALÀ  
 

3 

 
 
Té definits criteris en l’atenció oral amb el client? 
 %
Sí, s’atén per defecte en català 58,7
Sí, s’atén per defecte en castellà 21,7
Sí, s’atén per defecte en una altra llengua 0,4
No s’ha adoptat cap criteri 17,8
NS/NC 1,4
 
 
 
Quant a la tendència majoritària dels establiments a adaptar-se sempre a la llengua dels 
clients, cal destacar que únicament un 8,2% troba inconvenients a usar el català. Pel que fa a 
les actituds i els serveis lingüístics, cal destacar que, tot i que el 25,4% dels establiments 
enquestats tenen la intenció d’incrementar l’ús del català en els propers anys, hi ha un 42,9% 
que no es manifesta predisposat a fer-ho. 
 
Del grau d’interès envers els diferents serveis lingüístics es desprèn que els aspectes 
relacionats amb el vocabulari i la terminologia per a l’elaboració de menús són els que 
desperten un major grau d’interès.  

1.3. Conclusions 
Atès que més del 40% dels restaurants no s’adeqüen a la Llei de política lingüística, hom 
proposa continuar incidint en aquest àmbit amb mesures de suport com el web Plats a la carta, 
(http://www.gencat.cat/platsalacarta), una aplicació que permet elaborar cartes de restaurant en 
català i en cinc llengües més. 
 
Dels resultats de l’estudi es desprèn la necessitat de fer difusió en aquest sector d’orientacions 
per a l’elaboració de plans de comunicació. La Generalitat de Catalunya i el Consorci per a la 
Normalització Lingüística poden assessorar els establiments en l’elaboració d’aquests plans, 
basats en quatre eixos principals: establiment de criteris comunicatius, avaluació de l’ús de les 
llengües en cada establiment, activitats de formació lingüística, i eines i recursos lingüístics per 
a l’àmbit de la restauració. 

2. Els usos lingüístics als operadors de telecomunicacions a Catalunya 

2.1. Objectius i metodologia 
L’estudi dels usos lingüístics als operadors de telecomunicacions a Catalunya ha estat 
promogut pel Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació del Departament 
d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació amb el suport tècnic de la Secretaria de 
Política Lingüística del Departament de la Presidència, i executat per l’empresa DEP 
Consultoria Estratègica. 
 
Ha consistit en un estudi mixt quantitatiu i qualitatiu. L'instrument de mesura ha estat un 
qüestionari estructurat en el qual es basava l’entrevista personal. Aquest qüestionari integra 
tres tipus de mètodes de recollida d’informació: entrevista, recollida per observació visual i 
recollida per dades documentals. Han participat i col·laborat en la realització d’aquest estudi un 
total de 15 operadores. El treball de camp s’ha dut a terme entre el mes de desembre de 2004 i 
el mes de gener de 2005.  
 
L’objectiu de l’estudi ha estat conèixer els usos lingüístics en el sector i en cada una de les 
operadors pel que fa a les comunicacions externes, les comunicacions internes, el context 
sociolingüístic i els criteris d’ús lingüístic. Així mateix, es pretenia conèixer les actituds 
lingüístiques pel que fa l’evolució del català, els avantatges i els inconvenients d’usar-lo i les 
perspectives de futur. 
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Per què augmentarà la seva empresa l'ús del català? 

Motius 
comercials i 
empresarials

70,0%

Adequació a 
la legislació

10,0%

Voluntat de 
l'empresa

10,0%

No ho sap
10,0%

Per què no augmentarà la seva empresa l'ús del 
català? 

Motius 
comercials i 
empresarials

50,0%

Tot el 
personal està 

a Madrid
50,0%

2.2. Resultats principals 
La mitjana d’ús del català en els operadors de telecomunicacions en tots els seus usos 
lingüístics és d’un 37,6%. En cap dels 37 aspectes analitzats la proporció d’ús del català supera 
el 90% i només en un, en les comunicacions amb institucions, la proporció d’ús del català està 
per sobre del 80%. S’observa que l’ús del català és superior en les comunicacions externes 
respecte a les internes, i també és superior en les comunicacions orals respecte de les escrites.  
 
El 75,7% dels treballadors dels operadors té coneixements adequats de català al seu lloc de 
treball, segons la declaració dels entrevistats. Majoritàriament, però, no s’incentiva la formació 
en català (57,1%). 
 
Quant a les actituds i opinions sobre l’ús del català, el 57,1% de persones enquestades creu 
que ha augmentat l’ús del català en els darrers tres o quatre anys.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Entre els avantatges d’usar el català, s’esmenta la millora de l’atenció als clients (50%), la bona 
imatge de l’empresa (25%) i una major competitivitat respecte a d’altres empreses que no 
l’usen (12,5%). Els inconvenients declarats són la duplicació de costos econòmics (75%) i la 
dificultat de relació amb les altres seus no catalanes (25%). 
 
Finalment, el 71,4% dels entrevistats afirma que la seva empresa té la intenció d’augmentar l’ús 
del català el proper any. Els principals motius per fer-ho són comercials i empresarials. En 
canvi, el 21,5% dels entrevistats declara que no té intenció d’incrementar l’ús del català el 
proper any. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

2.3. Conclusions 
Atès que l’ús global del català en els operadors de telecomunicacions no arriba ni al 40%, hom 
proposa continuar incidint en la sensibilització del sector en general i promoure-hi l’ús de la 
llengua catalana o reconduir-hi els processos de normalització lingüística ja existents. 
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Tot i que l’ús del català en les comunicacions externes en aquest sector és més alt que en les 
comunicacions internes, cal garantir plenament que l’atenció als ciutadans i les ciutadanes es 
pugui fer també en català (art. 32.1 de la Llei de política lingüística) en tots els operadors.  
 
D’acord amb els resultats d’aquest estudi, també seria adient incidir en el procés de 
normalització lingüística en el si dels operadors que tenen seu a Catalunya. Finalment, per tal 
d’afavorir la normalització lingüística en aquest sector, seria convenient informar i assessorar 
aquestes empreses a l’hora de dur a terme el procés de normalització lingüística. 

3. Els usos lingüístics a petites i mitjanes empreses de Catalunya: serveis personals i 
altres serveis a la comunitat 

3.1. Objectius i metodologia 
L’estudi sobre usos lingüístics a petites i mitjanes empreses (sector serveis) és la segona part 
d’un estudi efectuat el 2004 en el sector de serveis a empreses i mediació financera. Aquest 
segon estudi, per tant, completa l’anterior i es centra en el sector serveis corresponent al codi 
CNAE-93, llevat del sector comerç i hoteleria, transport, administració pública i defensa, i 
educació reglada.  
 
L’objectiu fonamental de l’estudi ha estat conèixer els usos i les actituds lingüístiques de les 
petites i mitjanes empreses de Catalunya i ha estat promogut per la Secretaria de Política 
Lingüística del Departament de la Presidència i executat per l’empresa DEP Consultoria 
Estratègica. 
 
Es tracta d’un estudi quantitatiu mitjançant entrevistes presencials a directius i gerents de 391 
empreses d’un univers total de 5.221 empreses petites i mitjanes en el sector serveis. El total 
d’entrevistes realitzades representa un marge d’error mostral del 4,77% per a un nivell de 
confiança del 95%, i p=q=0,5. El treball de camp s’ha realitzat entre octubre de 2005 i febrer de 
2006. 

3.2. Resultats principals 
Del conjunt dels cinc perfils lingüístics estipulats en l’estudi, el personal amb coneixements 
adequats de català representa el 89%. 
 
Quant a l’existència de criteris de coneixements lingüístics en la incorporació de personal, en el 
56% dels casos existeix un criteri de valoració. Si es considera com a referència les dues 
darreres incorporacions a l’empresa, en el 53,7% dels casos s’ha considerat el coneixement del 
català com a requisit, i en el 38,1%, un mèrit. 
 
Pel que fa als criteris d’atenció lingüística, tant oral com escrita, el 61,6% dels entrevistats 
afirma que a la seva empresa s’atén per defecte en català. Tanmateix, si l’interlocutor utilitza 
una altra llengua, el 87,1% canvia al castellà. El 7,1% afirma no tenir cap criteri sobre aquesta 
qüestió. 
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En els criteris d’atenció escrita, el 42,2% dels entrevistats afirma que s’escriu per defecte en 
català, un 18,7% que s’escriu per defecte en castellà i un 12,5% afirma que no hi ha cap criteri 
preestablert. 
 
Quant a la formació del personal, només un 9,9% de les empreses amb personal que no té 
coneixements de català fa actualment formació. La majoria d’empreses (66,5%) no fa formació 
lingüística als treballadors que tenen mancances en català. 
 
Pel que fa els usos lingüístics en les comunicacions amb l’exterior, l’ús del català es situa entre 
el 50% i el 60% en publicitat i marxandatge, i per sota del 50% en el nom de l’entitat i la pàgina 
web inicial. En la retolació, l’ús del català és superior en la retolació interna i d’horaris (a 
l’entorn del 70%) i en canvi és inferior en el cas del rètol principal (51,3%). 
 
Si es considera la documentació d’ús extern (paper de carta, factures, rebuts, tiquets, textos de 
correu electrònic, etc.), l’ús del català és més baix ja que es mou entre el 50% i el 60% llevat 
dels formularis electrònics, on l’ús del català es troba al 44%. 
 
En relació amb les comunicacions orals externes, s’observa que l’ús és més alt en l’atenció 
telefònica (79,8%) que no pas en els altres aspectes analitzats (contestador automàtic: 56,2%, 
o bé atenció oral als usuaris: 59,5%). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si es considera les comunicacions escrites externes, els percentatges d’ús del català oscil·len 
entre el 50% i el 90%. Les comunicacions a institucions marquen el valor més elevat (88,9%). 
 
En relació amb les comunicacions internes, l’ús oral es situa a l’entorn del 60%, percentatge 
inferior al de l’ús oral extern. On es fa servir més el català és en les reunions amb persones al 
càrrec (69,9%), mentre que en l’ús com a llengua vehicular de la formació el percentatge es 
situa al 62%. 
 
En la documentació escrita interna, s’observa un ús més baix del català: el 64,3% en les 
circulars, directrius i notes, un 57,6% en la memòria anual, un 48,9% en formularis i impresos, i 
un 30,5% en l’aplicatiu informàtic. 
 
Pel que fa les actituds lingüístiques, un 53,5% dels entrevistats consideren que l’ús del català 
s’ha mantingut en els darrers tres o quatre anys, i el 36,1% que ha augmentat. 
 
 
 
 
 

Ús de les llengües en les comunicacions orals externes
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Quant als avantatges i inconvenients d’utilitzar el català a les empreses, un 47,6% creu que no 
suposa avantatges enfront d’un 47,3% que sí que considera avantatjós l’ús del català. Pel que 
fa a les expectatives de futur, un 65,2% dels entrevistats declara no tenir intenció d’incrementar 
l’ús del català a la seva empresa, enfront d’un 26,1% que declara la intenció d’augmentar l’ús 
de la llengua. 

4. Els usos lingüístics en l’àmbit esportiu a Catalunya 

4.1. Objectius i metodologia 
L’estudi sobre els usos lingüístics en l’àmbit esportiu a Catalunya ha estat promogut per la 
Secretaria General de l’Esport i la Secretaria de Política Lingüística del Departament de la 
Presidència, amb l’objectiu de conèixer les actituds i els usos lingüístics de les federacions i els 
clubs esportius a Catalunya, i ha estat executat per l’empresa DEP Consultoria Estratègica. 
 
Es tracta d’un estudi quantitatiu mitjançant entrevistes presencials a les 65 federacions 
esportives vinculades a la UFEC (Unió de Federacions Esportives Catalanes), i als 230 clubs 
esportius amb més federats de les 23 federacions que tenen més nombre d’entitats i/o més 
notorietat. A més, s’han efectuat 425 entrevistes telefòniques a altres clubs esportius amb 
menys volum de federats i/o notorietat. El total d’entrevistes a clubs (655) representa un marge 
d’error mostral del 3,75% per a un nivell de confiança del 95%, i p=q=0,5. 
 
El treball de camp a les federacions s’ha dut a terme entre abril i juny de 2005. El corresponent 
als clubs amb major nombre de federats, entre agost i desembre de 2005. Finalment, el treball 
de camp telefònic als clubs amb menor nombre de federats s’ha dut a terme entre juliol i 
octubre de 2005.  

4.2. Resultats principals 
El personal amb coneixements adequats al lloc de treball de català és d’un 85,7% en les 
federacions, d’un 88,8% en els clubs més importants i d’un 84,2% en els clubs en què es va fer 
entrevista telefònica. 
 
Quant a la valoració de coneixements de català en les dues darreres incorporacions de 
personal, en el 51,3% dels casos no hi ha cap criteri d’ús lingüístic, si bé en el cas de les 
federacions sí que hi ha criteri (81,5% dels casos). En l’atenció oral als usuaris, el 45,7% no ha 
adoptat cap criteri si bé en les federacions s’atén per defecte en català en un 86,2% dels casos. 
Pel que fa l’atenció escrita, el 57,6% escriu per defecte en català, percentatge que s’eleva al 
87,7% en les federacions. En conjunt, doncs, el context sociolingüístic és molt més favorable 
en les federacions que no pas en els clubs. 

Actualment, i en relació amb fa tres o quatre anys, 
creu que l’ús de la llengua catalana a la seva empresa 

ha augmentat o disminuït?

3,37,2

53,5

36,1

Ha augmentat S'ha mantingut Ha disminuït No ho sap



II. NOVES DADES SOBRE EL CONEIXEMENT I L’ÚS DEL CATALÀ  
 

8 

Pel que fa als usos lingüístics, en imatge i retolació, les federacions estan pràcticament al 
100% d’ús del català en tots els ítems, llevat de la pàgina inicial del web (67,9%). Quant als 
clubs esportius, els percentatges estan entre el 70% i el 80% d’ús de català. Pel que fa a la 
documentació d’ús extern, els percentatges també són molt alts en les federacions (90-98%) 
excepte en el paper de carta, i en els clubs estan a l’entorn del 70-80% d’ús de català. Els 
percentatges es repeteixen aproximadament per a les comunicacions escrites externes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quant a les comunicacions internes, els percentatges d’ús del català minven una mica, i es 
situen en la franja del 80-87% (federacions) i del 74-82% (clubs). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finalment, quant a les actituds lingüístiques, s’afirma que l’ús del català en relació amb fa tres o 
quatre anys s’ha mantingut igual (57,6%) o bé que ha augmentat (35%). Si es pregunta pels 
avantatges d’utilitzar el català, un 44,7% afirma que el català suposa avantatges per a l’entitat 
enfront d’un 43,6% que no hi està d’acord. El principal avantatge és que facilita les relacions 
amb les administracions (26,9%). El principal inconvenient d’utilitzar el català és la dificultat de 
relació fora de Catalunya (40%). 
 
Quant a les perspectives de futur, un 65,1% no té intencions d’augmentar l’ús del català (76,9% 
en el cas de les federacions). El motiu per no augmentar l’ús de la llengua és perquè es 
considera que el nivell ja és l'adequat (68% en les federacions, 43,9% en els clubs). En canvi, 
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com a argument per augmentar l’ús, les federacions esmenten la normalització lingüística 
(41,7%). 

4.3. Conclusions 
Les dades d’ús de la llengua catalana en l’activitat oral esportiva (entrenaments i altres) són de 
les més baixes de tots els àmbits analitzats, i atès que l’ús oral en la joventut és un dels 
objectius prioritaris de la Secretaria de Política Lingüística per a l’any 2006, seria recomanable 
promoure accions de dinamització entre els joves que actuen de model de comportament 
lingüístic, les actituds dels quals després es repetiran o seran imitades, com és el cas dels 
monitors i entrenadors esportius. 
 
El fet de poder usar la llengua catalana en l’àmbit del lleure esportiu pot ajudar a joves i 
immigrants a reforçar els seus coneixements i tenir més competència lingüística en llengua 
catalana. 
 
Quant als criteris d’us lingüístic adoptats per les entitats, és recomanable, com ja es fa 
normalment, que els criteris lingüístics siguin sempre consensuats i aprovats per les juntes de 
les entitats. 
 
Per acabar, seria convenient oferir a les entitats esportives els recursos disponibles des de 
l’administració, com poden ser els cursos de català del Consorci per a la Normalització 
Lingüística i l’organització de voluntariat lingüístic, i també donar a conèixer la convocatòria de 
subvencions per al foment dels usos interpersonals de la llengua catalana entre els clubs 
esportius. 

5. La llengua de l’atenció telefònica i de la retolació als comerços i serveis de Barcelona 

5.1. Objectius i metodologia 
L’estudi sobre la llengua de l’atenció telefònica i de la retolació als comerços i serveis de 
Barcelona ha estat promogut pel Consorci per a la Normalització Lingüística i la Secretaria de 
Política Lingüística del Departament de la Presidència, amb l’objectiu de mesurar els usos 
lingüístics en la retolació i l’atenció telefònica d’una mostra de comerços i empreses de servei 
de la ciutat de Barcelona. L’estudi ha estat executat per l’empresa CIES, Centro Informático de 
Estadísticas y Sondeos, i els tècnics del Consorci per a la Normalització Lingüística. 
 
L’anàlisi de l’atenció telefònica es refereix a la llengua inicial, utilitzada per la persona que 
contesta el telèfon, seguit de la llengua de resposta, o d’adequació, la qual indica la llengua en 
què l’interlocutor respon un cop se li formula una pregunta en català. 
 
L’univers està conformat per 32.364 comerços i empreses de Barcelona distribuïts pels 
diferents districtes. Les trucades telefòniques es realitzen a partir d’una mostra de comerços i 
empreses de serveis fixada de forma aleatòria mitjançant les Pàgines Grogues. De les 9.971 
trucades telefòniques realitzades, es va obtenir una mostra de 4.005 establiments identificats. 
El marge d’error és del 1,45% en els resultats globals, amb una fiabilitat del 95% i en el supòsit 
de màxima indeterminació, quan p=q=50%. Per districtes, la mostra ha estat: a Sarrià-Sant 
Gervasi, 403 comerços; a Gràcia i Sant Marti, 401, i a la resta de districtes, 400. 
 
El qüestionari utilitzat en la realització de les trucades reprodueix la graella OFERCAT de 
trucades telefòniques amb el suport del sistema CATI (Computer Assisted Telephone 
Interview). Per realitzar el contacte telefònic es fan un màxim de dos intents. Un cop aconseguit 
el contacte, es mira d’identificar, inicialment, la llengua de la persona que despenja el telèfon, 
seguidament la llengua en què atén un cop se li formula una demanda d’informació relativa a 
l’establiment, i s’anota la resposta. 
 
L’anàlisi de la retolació se centra en l’observació de la llengua utilitzada en el rètol principal o la 
retolació identificativa, la qual identifica l’entitat; i la retolació informativa, la qual aporta 
informació sobre els horaris i els tipus de serveis que ofereix l’entitat. 
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Llengua d'identificació 
(dades ponderades, base=32.634)

Només 
altres 

llengües
0,7% Bilingüe

0,2%

Només 
castellà
53,4%

Només
català
45,7%

En aquest cas, amb un univers de 32.634 establiments, s’obté una mostra de 4.758 
establiments observats. El marge d’error és del 1,42% en els resultats globals, amb una 
fiabilitat del 95% i en el supòsit de màxima indeterminació, quan p=q=50%.  
 
La mostra s’obté a partir de zones estratègiques amb una gran concentració de comerços. En 
aquestes rutes s’observa la retolació identificativa i informativa dels comerços, la publicitat al 
carrer, i la senyalització.  

5.2. Resultats principals 
Quant a l’anàlisi de les trucades 
telefòniques, les dades indiquen que 
el 53,4% dels comerços o serveis de 
la ciutat de Barcelona utilitzen el 
castellà com a llengua inicial per 
respondre la trucada, davant el 45,7% 
que utilitza el català. 
 
Generalment, i un cop realitzada la 
pregunta en català, un 72,4% dels 
establiments utilitza el català per 
respondre-la, un 25,1% utilitza el 
castellà i el 2,4% alterna les dues 
llengües.  
 
Així doncs, el 45,1% del comerços 
respon en català i continuen en català 
després de la pregunta; un 27,2% 
comença en castellà i s’adeqüen al català, i el 24,1% comencen en castellà i segueixen 
utilitzant aquesta llengua. Per tant, s’infereix que un 72,3% dels comerços acaben utilitzant el 
català en finalitzar la conversa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analitzant les dades per districtes i per tipus d’activitat de l’establiment, el districte de Gràcia i 
els establiments dedicats a les finances són els que presenten el percentatge més elevat quant 
a la utilització del català com a llengua d’identificació i com a llengua d’adequació. En canvi, és 
en el sector de restauració i hostaleria, i el districte de Nou Barris, on el percentatge d’utilització 
del català és significativament inferior.  
 

 
 
 

 
 

 

Percentatge d'establiments per tipus de llengua 
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Evolució del percentatge d'utilització del català abans i 
després de la realització de la pregunta en català.  

Anàlisi per districtes 
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Quant a la retolació, destaca que 
en el 55% dels rètols principals o 
identificatius hi ha presència de 
català. Per altra banda, el 35,4% 
dels rètols principals estan en 
castellà. La resta de rètols estan 
en altres llengües (6,4%) o en 
dues o tres llengües (3,2%).  
 
Analitzant el tipus de llengua 
utilitzada en la retolació 
informativa, es conclou que el 
32,1% del univers d’estudi utilitza 
exclusivament el castellà, mentre 
que un 22% utilitza únicament el 
català. A aquest resultat s’afegeix 
que el 13,2% dels comerços escriu el text majoritàriament en català, i que el 8,7% utilitza el 
castellà de forma preferent per oferir informació al públic. El 4,1% presenta els rètols de forma 
bilingüe o trilingüe, i el 0,5% utilitzen només un altra llengua. 
 
De la mateixa manera, el 15% dels establiments observats no presenten contingut lingüístic en 
la retolació informativa, i un 2,1% són classificats com “no indica”. 
 
Analitzant les dades per districtes i per tipus d’activitat de l’establiment, els districtes de Gràcia i 
les Corts i els establiments dedicats a alimentació, salut i estètica, i oci i formació són els que 
presenten el percentatge més elevat quant a la utilització del català tant al rètol d’identificació 
com als rètols informatius. 
 

Llengua utilitzada 
en la retolació identificativa
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Pel que fa a la retolació informativa, els percentatges d’ús del català encara són inferiors als de 
l’ús d’altres llengües. L’anàlisi per districtes mostra que les diferències segons la zona 
geogràfica són acusades. També s’observen diferències notables segons el sector d’activitat, 
tant pel que fa a la llengua d’identificació com pel que fa a la retolació. En els dos àmbits 
estudiats, el sector de restauració i hostaleria sempre és el que presenta un índex d’utilització 
del català més baix. 

6. Les llengües en l’etiquetatge de les aigües envasades distribuïdes a Catalunya 

6.1. Objectius i metodologia 
El Departament de Comerç, Turisme i Consum va encarregar a la Plataforma per la Llengua,  
organització per té per objectiu aconseguir la plena normalització lingüística del català en tots 
els àmbits (mitjançant l’elaboració i presentació pública d’estudis i propostes, entre d’altres 
actuacions que li són pròpies), un estudi sobre l’ús de les llengües en l’etiquetatge de les aigües 
envasades distribuïdes a Catalunya. 
 
Els objectius generals d’aquest estudi eren els següents: 
 
- Avaluar la presència global del català en l’etiquetatge de les aigües de beguda presents en 

els establiments dels principals grups distribuïdors a Catalunya. 
- Determinar quines empreses més presents empren plenament el català i quines no ho fan. 
- Analitzar l’ús per part de les empreses que capten la seva matèria prima a Catalunya. 
- Avaluar la situació actual del català en aquest sector. 
 
L’estudi va analitzar les aigües envasades comercials de gran consum distribuïdes a Catalunya. 
L’univers es va centrar només en les aigües de gran consum (les més venudes entre les persones 
consumidores), ja que es va considerar que eren les més accessibles a les llars, que, segons les 
dades més recents, són les principals consumidores d’aigües envasades, per sobre de la 
restauració i les institucions. 
 
Es va tenir en compte que els punts d’adquisició més importants d’aigües envasades pel que fa 
a les llars en el conjunt de l’Estat espanyol l’any 2003 van ser principalment els establiments de 
lliure servei, és a dir, el supermercat (el 63% dels productes) i l’hipermercat (el 23% dels 
productes). Per aquest motiu, i amb la voluntat d’obtenir una imatge general i fiable de l’oferta 
actual, es va fer la recerca i recopilació de la informació bàsicament sobre el terreny, en 
diverses superfícies de lliure servei. 

6.2. Conclusions 
A través d’aquest estudi es va establir que el percentatge d’ús del català, si es tenen en compte 
tots els productes observats a la mostra, és d’un 20,2%. El mateix càlcul s’eleva a un 98% en el 
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cas de l’ús del castellà. Si es té en compte que totes dues llengües gaudeixen del mateix 
estatus d‘oficialitat a Catalunya, és evident que la llengua catalana es troba en una situació 
d’inferioritat en la seva representació. 

 
Dels diversos formats amb què es presenten els productes, en alguns casos el català pot ser 
absolutament absent. Tanmateix, els formats que tenen més vendes a Catalunya són els que 
incorporen uns valors més alts de català (superen el 30% dels productes). El català té en 
aquest sentit una vinculació amb els formats que aporten més beneficis a les empreses del 
sector a Catalunya. 
 
Del total de productes etiquetats en català, un 71% ho estan també en castellà, fent de l’opció 
bilingüe la més utilitzada per a la presentació de la llengua catalana.  

 
Si, en comptes de prendre els resultats globals, ens fixem en les principals empreses del sector 
(trobades en més de dos grups distribuïdors diferents observats), s’obtenen resultats una mica 
més favorables per a la utilització del català, que ascendeix fins a situar-se en un 28%. Si, 
d’aquestes, s’analitzen les empreses més importants en termes de vendes anuals, la xifra 
augmenta molt i se situa en el 45% d’ús, resultat d’un increment de cinc punts anuals des del 
2001. Això permet afirmar que entre els principals productors, es pot  constatar la incorporació 
de la llengua catalana en l’etiquetatge dels productes.  
 
La tendència que relaciona la importància de l’empresa amb una presència superior del català 
en l’etiquetatge es trenca quan s’analitzen els casos de dues grans empreses multinacionals 
que controlen marques d’àmplia difusió al mercat català, i que no ofereixen els seus productes 
en llengua catalana, mentre que, en alguns casos, és possible trobar l’etiquetatge d’aquestes 
marques en llengües menys parlades a Catalunya, com ara l’anglès, el portuguès o el grec.  
 

L’exemple positiu en termes d’ús de la llengua, l’ofereixen quatre de les principals empreses del 
sector, que s’han convertit en els principals exemples de normalització de l’ús del català en els 
seus productes. També de gran importància en aquest sentit són els casos d’empreses que 
etiqueten la totalitat dels seus productes en català. 
 
Finalment, cal concloure que un altíssim percentatge de les aigües més presents als 
establiments de lliure servei de Catalunya i que han entrat a formar part de la mostra tenen el 
seu origen a fonts i brolladors catalans, s’envasen i arriben als seus consumidors i 
consumidores finals sense abandonar territoris de parla catalana. Això pot restar arguments a 
les empreses del sector per no utilitzar la llengua catalana en les etiquetes d’aigües quan 
s’emparen en un possible rebuig de l’etiqueta fora de Catalunya. 
 



III. LA QUALITAT DE LA LLENGUA: NOVES EINES I RECURSOS PER A LA 
COMUNICACIÓ 

Un dels principis d’aquesta legislatura és fer fàcil l’ús del català. Per això s’ha impulsat el 
desenvolupament d’eines i recursos que faciliten la comunicació en català. Aquestes eines, a 
més, incideixen en un dels altres objectius fonamentals de la política lingüística del Govern: 
aconseguir que els textos orals i escrits en català siguin de qualitat. 
 
En aquest capítol es descriuen els serveis, les eines i els recursos per facilitar la comunicació 
en català en què s’ha treballat durant l’any 2005: 
 

- Els serveis de consultes de la Secretaria de Política Lingüística, del Consorci per a la 
Normalització Lingüística i del TERMCAT. 

 
- Les eines de base tecnològica com, per exemple, un corrector ortogràfic i gramatical de 

català i un sistema de traducció automàtica català-castellà-català i català-anglès-català. 
 

- Els recursos com ara la publicació Marcar les diferències: la representació de dones i 
homes a la llengua, un recull de criteris per a un llenguatge no sexista ni androcèntric; 
Plats a la carta, una aplicació informàtica que facilita la confecció de cartes i menús de 
restaurant, i l’elaboració de Reculls de recursos lingüístics en línia. 

 
També s’hi descriu l’activitat d’òrgans i organismes que treballen per la qualitat de la llengua 
com ara la Comissió de Toponímia de Catalunya, el TERMCAT i l’Institut d’Estudis Catalans. 

1. L’assessorament i els serveis de consultes lingüístiques 

Tant el Decret 36/1998, de 4 de febrer, com el Decret 216/2005, d’11 d’octubre, d’estructura 
orgànica de la Secretaria de Política Lingüística, atribueixen 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 de Recursos Lingüístics 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. 

1.1. El servei de consultes de la Secretaria de Política Lingüística 
El servei de consultes de la Secretaria de Política Lingüística atén també els serveis lingüístics 
privats, els professionals de la llengua 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). 
 
Durant l’any 2005 hi ha hagut un total de 82.710 visites a l’apartat d’Assessorament del Web de 
la llengua catalana i 2.577 consultes d’atenció personalitzada per telèfon o per correu 
electrònic. 
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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; 
L’any 2004 ja es va iniciar un replantejament d’aquest servei en la línia de redirigir aquestes 
consultes. Enguany s’han continuat derivant aquest tipus de consultes cap al Consorci.  
 
De les 2.577 consultes ateses personalment durant el 2005, el 37,8% han estat d’empreses i 
particulars, el 17% dels serveis lingüístics, el 17,8% de professionals de la correcció i de la 
traducció, el 5,4% de l’Administració, l’1,7% de persones i empreses de fora de Catalunya i el 
12,7% d’usuaris i usuàries de correu electrònic sense identificar. Segons les àrees temàtiques, 
les consultes es distribueixen com segueix: el 0,6% de fonètica, l’1,8% de morfologia, el 17,3% 
de sintaxi, el 15,4% de lèxic, l’1,8% de fraseologia i refranys, el 6,9% d’ortografia, l’11% de 
convencions (majúscules i minúscules, abreviacions, tractaments protocol·laris), l’1,8% de 
criteris de traducció, el 3,6% de toponímia, el 13,4% d’antroponímia, el 4,2% de llenguatge 
administratiu i jurídic, el 1,8% de terminologia i el 19,4% d’informació (bibliografia, eines 
lingüístiques informàtiques, serveis i professionals de la llengua, tarifes de correcció i 
traducció). Si tenim en compte el canal de comunicació, el 80,6% de les consultes han estat 
ateses per telèfon i el 19,4%, per correu electrònic. 
 
 
Taula 13. Consultes lingüístiques ateses personalment per grups d’usuaris. 2005 
(Total: 2.577 consultes) 
 
Administració 5,4% 
Fora de Catalunya 1,7% 
Secretaria de Política Lingüística 6,0% 
Empreses i particulars 37,8% 
Professionals de l’ensenyament 0,3% 
Professionals de la correcció i la traducció 17,8% 
Consorci per a la Normalització Lingüística 9,0% 
Serveis lingüístics dels mitjans de comunicació 0,3% 
Serveis lingüístics sectorials 2,6% 
Serveis lingüístics universitaris 0,0% 
Xarxa Tècnica de Política Lingüística 5,1% 
Internautes 12,7% 
Sense assignar 0,5% 

 
Taula 14. Consultes lingüístiques ateses personalment per àrea temàtica. 2005 
 
Fonètica i prosòdia 0,6% 
Morfologia 1,8% 
Sintaxi 17,3% 
Lèxic 15,4% 
Fraseologia i refranys 1,8% 
Ortografia 6,9% 
Convencions 11,0% 
Criteris de traducció 1,8% 
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Toponímia 3,6% 
Antroponímia 13,4% 
Llenguatge administratiu i jurídic 4,2% 
Altres llengües 1,0% 
Terminologia 1,8% 
Informació 19,4% 

 
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   89 
Bibliografia i webs  68 
Traductors i correctors automàtics  111 
Tarifes de correcció i traducció      29 
Procediment de canvi de nom i cognom      64 
Altres  361 

 
Pel que fa a la revisió i la traducció de textos, la Secretaria de Política Lingüística ha revisat i 
traduït 985 pàgines de textos d’àmplia difusió, xifra que suposa una disminució d’un 31,94% 
amb relació al nombre de textos revisats i traduïts el 2004. 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 la Delegació del Govern a Catalunya, l’ONCE, RENFE, Iberia o 
AENA. S’ha utilitzat el sistema de traducció automàtica entre el català i el castellà per al 10,5% 
dels textos traduïts. 
 
La disminució del nombre de revisions i traduccions es deu al fet que durant el 2005 la 
Secretaria de Política Lingüística ha deixat de donar aquest servei a empreses privades                
—sobretot empreses de publicitat— i ha recomanat l’ús de la base de dades de professionals 
de la correcció, la traducció i la interpretació. 
 
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 13 certificats de traducció literal (112 fulls), un 
23,5% menys que l’any anterior. 

1.2. El servei de consultes del Consorci per a la Normalització Lingüística 
El Consorci per a la Normalització Lingüística manté l’orientació de l’assessorament en el sentit 
d’afavorir l’autonomia de l’usuari. A més d’atendre les consultes i de fer les revisions s’informa 
els usuaris dels recursos que tenen a l’abast per ser cada vegada més autosuficients. Aquesta 
informació es fa arribar per diversos mitjans: personalment, juntament amb el text revisat, en 
trameses periòdiques, informació per correu electrònic, etc. Des d’alguns CNL s’editen fulls 
lingüístics sectorials específics o es col·labora en apartats lingüístics de publicacions locals, 
com a eina complementària de l’assessorament lingüístic. Com a norma general, el CPNL no fa 
traduccions. Normalment s’informa l’usuari dels sistemes de traducció automàtica i se li 
demana que faci una versió en català del text perquè el CNL en pugui fer la revisió. 
 
En el gràfics següents s’indiquen les dades sobre consultes ateses i documents revisats. 
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2. Nous recursos per a la comunicació: eines i tecnologies de la llengua 

D’acord amb el Programa de tecnologies de la informació i la comunicació per a la llengua 
catalana inclòs en el Pla d’acció de política lingüística 2005-2006, amb la col·laboració del 
Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació i amb l’objectiu prioritari de 
posar eines lingüístiques a disposició de la ciutadania i de les empreses, el mes de novembre 
es van publicar els concursos per a l’adjudicació dels projectes següents: 

• Desenvolupament i implementació d’un corrector ortogràfic i gramatical de català per a ús 
de la Generalitat de Catalunya i de les empreses i la ciutadania (DOGC núm. 4501, de 2 de 
novembre de 2005) 

• Subministrament i implementació d'un programari de traducció per als parells de llengües 
català-castellà i català-anglès, en ambdós sentits de traducció, per a ús de la Generalitat de 
Catalunya i de les empreses i la ciutadania (DOGC núm. 4503, de 4 de novembre de 2005) 
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2.1. Corrector ortogràfic i gramatical de català 
L’objectiu d’aquest projecte és oferir a la ciutadania i les empreses un corrector ortogràfic i 
gramatical de català gratuït i multiplataforma, és a dir, que funcioni en diverses plataformes 
(Windows i Linux, com a mínim) i pugui donar servei principalment als programes de tractament 
de textos (el Word, l’Open Office, etc.), però també a d’altres (navegadors d’Internet, com ara 
l’Explorer o el Mozilla; clients de correu electrònic com, per exemple, l’Outlook o el Thunderbird, 
i altres aplicacions específiques). 

D’acord amb el compromís de foment de l'ús del programari lliure i els estàndards informàtics 
oberts que es deriva de l'Acord per a un govern catalanista i d'esquerres a la Generalitat de 
Catalunya, signat el 14 de desembre de 2003, tot el programari d’aquest projecte es 
desenvoluparà en programari lliure. 

Hi haurà una interfície web per a la correcció en línia i diverses interfícies gràfiques integrables 
a diferents aplicacions concretes. Com a mínim, es prepararan interfícies gràfiques per a les 
aplicacions de Windows i Linux següents: Microsoft Office per a Windows, OpenOffice.org per a 
Windows i Linux, Microsoft Outlook per a Windows i Mozilla Thunderbird per a Windows i Linux. 

Pel que fa a la correcció, el programa considerarà correctes totes les formes de les varietats del 
català que siguin adequades a la llengua estàndard i resoldrà diferents tipus d’error: 

• Errors ortogràfics relatius al lèxic comú (d’acord amb el Diccionari de la llengua catalana de 
l’Institut d’Estudis Catalans), als topònims, als antropònims, als gentilicis, a les 
abreviacions, etc. 

• Errors gramaticals més freqüents com, per exemple, formes de gerundi incorrectes 
(*coneguent per coneixent, *haguent per havent,  *moguent per movent...) o confusió entre 
el model pur i l’incoatiu en alguns verbs de la tercera conjugació (*consenteixo per 
consento, *escolleixo per escullo...) 

• Errors ortotipogràfics, com ara espais en blanc sobrers, ús indegut de caràcters (accent en 
comptes d’apòstrof, punt baix en comptes de punt volat, inclusió de punts en les sigles, 
etc.) 

El corrector marcarà els errors comesos, en farà una explicació clara i entenedora per a usuaris 
o usuàries que no tinguin gaires coneixements gramaticals i suggerirà solucions. 

L'import màxim autoritzat per al desenvolupament d’aquest producte és de 270.000 € (IVA 
inclòs). 

El concurs s’ha adjudicat el 16 de gener del 2006 al Grup de Recerca en Lingüística 
Computacional (Universitat Pompeu Fabra). El corrector s’implementarà el darrer trimestre de 
l’any 2006. 

2.2 Traductor automàtic català-castellà-català i català-anglès-català 
L’objectiu d’aquest projecte és cobrir les necessitats de traducció automàtica de la Generalitat 
entre els parells de llengües català-castellà i català-anglès i oferir a les empreses i la 
ciutadania, des del Web de la Generalitat (http://www.gencat.net), un servei gratuït de traducció 
en línia de textos curts i pàgines web. 

Es podrà accedir a aquest servei de traducció amb els principals navegadors d’Internet: 
l’Internet Explorer i aplicacions de programari lliure com ara el Mozzilla o el Firefox. 

La despesa màxima autoritzada per a aquest contracte és de 250.000 euros (IVA inclòs). 

El concurs s’ha adjudicat el 16 de gener a l’empresa Translendium, SL. En una primera fase, 
s’implementarà el sistema per als parells de llengües català-castellà i català-anglès, i en una 
segona fase, per al parell català-francès. 

3.  Els criteris lingüístics: nous recursos  

• Marcar les diferències: la representació de dones i homes a la llengua 1a ed. 2005. 
Col·lecció «Criteris Lingüístics»; 6.  



III. LA QUALITAT DE LA LLENGUA: NOVES EINES I RECURSOS PER A LA COMUNICACIÓ 
 

6 

La Secretaria de Política Lingüística, en col·laboració amb l’Institut Català de les Dones, ha 
editat l’opuscle Marcar les diferències: la representació de dones i homes a la llengua, amb 
l'objectiu de donar un nou impuls des de la Generalitat a l'ús d'un llenguatge no sexista ni 
androcèntric, que s'adapti a les noves necessitats de la societat i que, sense renunciar a la 
claredat i a la precisió, sigui també respectuós amb la diversitat humana. 
 
Aquest opuscle correspon al número 6 de la col·lecció “Criteris Lingüístics”, que edita la 
Secretaria de Política Lingüística. L'objectiu d'aquesta col·lecció és donar a conèixer 
recomanacions o criteris lingüístics sobre temes diferents per donar solucions homogènies als 
dubtes que es plantegen en l'ús formal i públic de la llengua de l'Administració. 
 
Aquest treball s'emmarca en les actuacions plantejades per l'Institut Català de la Dones en el 
Pla d’acció i desenvolupament de les polítiques de dones a Catalunya 2005-2007, tot i que fa 
anys que es va començar el projecte. Forma part també del desenvolupament o l'aplicació de 
les disposicions normatives sobre aquest tema, com ara el Decret 162/2002, que preveu de 
promoure l'ús d'un llenguatge simplificat i no discriminatori, entre altres mesures. 
 
El manual analitza les formes concretes, les formes genèriques, les formes dobles, els noms 
d'associacions, col·legis professionals i cossos funcionarials, la millora i llegibilitat del text, els 
documents administratius i les professions, condicions i càrrecs. Una de les aportacions 
d'aquesta obra és que recull molts exemples pràctics de fórmules que poden ser útils per evitar 
la utilització de formes sexistes i androcèntriques estereotipades aplicables en el llenguatge 
que s'utilitza tant en l'elaboració de textos administratius com en els textos d’ús públic en 
general.  
 
El dia 15 d’abril, en el marc de la V Jornada de Llenguatge Jurídic i Administratiu Universitari, 
es va fer una conferència sobre aquest opuscle atès que el tema de la Jornada era “Confonem 
gènere i sexe? Llenguatge no sexista: fenomen, límit i aplicació”. 
 
Dintre del Pla de formació especialitzada 2005 de la Secretaria de Política Lingüística s’ha fet 
una sessió de 4 hores a Barcelona, Lleida, Girona i Tarragona i Terres de l’Ebre per presentar 
l’opuscle d’una manera pràctica al personal tècnic de la Xarxa Tècnica de Política Lingüística, 
dels serveis lingüístics sectorials i dels mitjans de comunicació, i també als serveis lingüístics 
de les diverses organitzacions i entitats que s’hi volen acollir. 
 
• Plats a la carta: programa informàtic per confeccionar cartes de bars i restaurants en català 

Amb l’objectiu de facilitar al sector de la restauració la confecció de cartes i menús en català, la 
Secretaria de Política Lingüística, en col·laboració amb el TERMCAT, ha realitzat l’aplicació 
informàtica Plats a la carta, que inclou, a més,  la possibilitat de traducció al castellà, l’alemany, 
l’anglès, el francès i l’italià. L’aplicació es pot fer servir gratuïtament des de l’adreça 
http://www.gencat.net/platsalacarta. (vegeu l’apartat 4.2. del capítol XIV L’activitat econòmica i 
social.) 
 
• Reculls de recursos lingüístics en línia 
Des del Servei de Recursos Lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística s’ha continuat 
donant suport a projectes d’elaboració de reculls de recursos lingüístics per a sectors 
específics, com ara restaurants i supermercats (elaborat pel Departament de Comerç, Turisme i 
Consum) que s’han difós en paper o en suport electrònic (CD) 

4. L’Onomàstica 

4.1. Toponímia 
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. 
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4.1.1.La Comissió de Toponímia de Catalunya (http://www.gencat.net/toponimia/) 
La Comissió de Toponímia fou creada formalment mitjançant el dit Decret 59/2001, de 23 de 
gener, com a òrgan d’assessorament, consulta i proposta en matèria de fixació oficial dels 
topònims 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. 
 
Els projectes desenvolupats al llarg de l’any 2005 han estat els següents: 
 

1. Ampliació del Nomenclàtor oficial de la toponímia major de Catalunya 
El projecte d’ampliació del Nomenclàtor oficial de la toponímia major de Catalunya té com a 
finalitat donar continuïtat a l’obra i ampliar el nombre de topònims oficialitzats i incorporar la 
transcripció fonètica d'alguns topònims, concretament, la de tots els caps de municipi i 
entitats de població de Catalunya (aproximadament 4.000 ítems). També s’estudia la 
possibilitat d’adjuntar un arxiu digital de so amb la pronúncia original del nom de cada 
municipi, de les capitals municipals quan aquestes no es corresponguin amb el nom del 
municipi i el de les comarques (1.070 arxius). 
El Nomenclàtor actual compta amb 39.661 entrades, mentre la base toponímica de 
Catalunya 1:50.000 és de 55.189. L’objectiu és doncs cobrir l’oficialització de la totalitat 
d’aquesta base toponímica. 
Els treballs es van iniciar el febrer del 2005 i està previst que finalitzin a mitjan any 2007. 
 
2. Criteris de toponímia municipal 
La Comissió de Toponímia ha elaborat uns criteris que serveixin de pauta, sobretot a les 
administracions locals, a l’hora d’adequar o denominar la toponímia municipal (carrerers, 
nous barris, nuclis, polígons industrials...) de manera correcta lingüísticament i adequada  
al patrimoni històric, geogràfic o cultural de cada indret. 
Aquests criteris lingüístics han de servir de guia per a tots els agents implicats en el procés 
d’oficialització dels nous noms de llocs de l’àmbit municipal i es difondran en català a tot 
Catalunya i en aranès a la Vall d’Aran. 

 
3. Exposició “Mots amb arrels” 
La Comissió de Toponímia i la Fundació Caixa Sabadell van organitzar l’exposició “Mots 
amb arrels. Els noms de lloc ens parlen” que es va presentar al Palau Robert el 10 de 
febrer del 2005. El comissari de l’exposició va ser el senyor Joan Avellaneda.  
“Mots amb arrels. Els noms de lloc ens parlen” és una exposició que ofereix les claus per 
desxifrar els escenaris del passat i per comprendre la fesomia dels paisatges actuals. 
L’objectiu és fer conèixer i ajudar a preservar un patrimoni lingüístic i cultural tan ric i que 
de vegades està en perill de desaparèixer o tergiversar-se. La desvinculació del medi rural i 
la indiferència que sovint demostrem per la pròpia llengua, augmenten la fragilitat d’una 
llengua minoritzada com la nostra. Per tant, cal fer front a la mundialització cultural amb 
una reafirmació del que és propi. Aquesta exposició, altament visual, parla de les 
alteracions de la toponímia sota les dictadures, de la creació de nous topònims sota la 
modernitat, amb moltes deformacions en indrets turístics i urbanitzacions de segona 
residència, i també, de la microtoponímia, formada pel conjunt de noms propis d’indrets 
molt locals, com fonts, torrents, paratges singulars, coves, cases, que potser només resten 
a la memòria de pagesos, pastors i pescadors. 
 
D'acord amb la informació facilitada per la Direcció General de Difusió Corporativa, 
l'exposició ha estat visitada per unes 80.900 persones i ha tingut una acollida superior a 
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altres exposicions, tant entre el públic general com entre els professionals de la toponímia. 
S'ha fet difusió de l'exposició a través de diversos programes de ràdio: Ona Catalana, "Toca 
el dos", Ràdio Sabadell, "A bona hora", Com Ràdio, "Geografies",  Cope, "L'escapada", 
Ràdio Barcelona, "El busca-raons", Catalunya Ràdio, i també en dos programes de televisió: 
TV3, al programa "En directe", i La 2, a l'espai informatiu "Catalunya Avui". Des del Palau 
Robert s'ha tramès una nota de premsa al RACC, al setmanari El Temps, del País Valencià, i 
una ressenya a la publicació Què fem, de La Vanguardia. 
 
S’ha elaborant el catàleg amb els continguts de l’exposició i s’ha posat a la venda. 
 
Després d’estrenar-se al Palau Robert, la mostra es va presentar el mes d’abril a Sabadell 
i, a continuació, va iniciar una itinerància  que l’ha posat a l’abast de diferents municipis de 
Catalunya. Està previst que la itinerància continuï al llarg de l’any 2006. 
 
Al mateix temps que l’exposició original iniciava aquesta itinerància, la Diputació de 
Barcelona i la Comissió de Toponímia van signar un conveni de col·laboració que permetia 
a la Diputació fer una adaptació del format original per tal d’oferir-la a la seva xarxa de 
biblioteques. 

4.1.2. 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. 
 
El Departament de Política Territorial i Obres Públiques va iniciar 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. 
 
Durant l’any 2005 s’han redactat i supervisat 201 rètols d’obra pública corresponents a les 
obres públiques del DPTOP que són gestionats per GISA i l’INCASOL. 
 
Amb relació a les vies urbanes, cal destacar que durant l’any 2005 des de la Secretaria de 
Política Lingüística s’han expedit 150 certificats d’equivalències entre formes diverses 
(castellanes, abreujades, etc.) de noms de carrers de poblacions catalanes. Respecte de l’any 
passat hi ha hagut un augment del 72,4%. 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).  

4.2. 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. 
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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. 
 
Durant l’any 2005 s’han expedit 468 certificats acreditatius de la correcció lingüística dels noms 
i els cognoms: 237 de noms (un 25,4% més que l’any anterior) i 231 de cognoms (un 27,8 
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 67% 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. 

5. La normalització i la difusió de la terminologia 

5.1 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.cat). Des de 1994, el 
TERMCAT és un consorci integrat per la Generalitat de Catalunya, l’Institut d’Estudis Catalans i 
el Consorci per a la Normalització Lingüística. Actualment es regeix pels Estatuts aprovats pel 
Decret 199/2005, de 27 de setembre, 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, a través 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 2005 una aportació d’1.450.000 euros. 
 
Durant l’any 2005, 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. 
 
Així mateix, en la línia de facilitar l’accés de les dades terminològiques als usuaris, el 
TERMCAT ha continuat potenciant el Cercaterm, el servei de consultes multilingüe en línia, tant 
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pel que fa al desenvolupament òptim de les eines de gestió, que han permès una millor atenció 
a l’usuari, com pel que fa a l’actualització i la depuració de les dades que consulta, a fi 
d’adequar-les progressivament a les necessitats dinàmiques de la societat. 
 
En aquest sentit, el TERMCAT ha iniciat el desenvolupament d’una eina que possibilita 
l’explotació del gestor de terminologia del Centre (GdT) a través del web, i que permet el treball 
cooperatiu sincrònic, des de punts geogràfics diversos, sobre un mateix corpus terminològic. 
Amb el desenvolupament d’aquesta aplicació es facilita la coordinació i l’harmonització 
metodològiques, i la col·laboració entre organismes, persones i institucions de llocs i països 
diversos per a dur a terme projectes comuns. 
 
Encara pel que fa a la disponibilitat de recursos, i en el marc de les directrius de la Secretaria 
de Política Lingüística i de la de Telecomunicacions i Societat de la Informació, el TERMCAT 
ha iniciat una línia d’actuació encaminada a l’alliberament de repertoris terminològics a través 
del seu lloc web. Aquests recursos lliurement descarregables s’han agrupat en una col·lecció 
anomenada “Terminologia Oberta” que s’anirà ampliant progressivament amb la incorporació 
de terminologies dels diversos camps del coneixement, i que s’actualitzarà periòdicament. 
 
Les dades contingudes en la col·lecció “Terminologia Oberta” tenen un format estàndard i 
s’acullen a una llicència d’ús flexible, amb un nivell baix de restriccions, que garanteixi el seu 
manteniment com a recurs lliure amb el reconeixement de l’autoria del TERMCAT. En aquesta 
col·lecció s’ofereixen, per als diversos àmbits temàtics, dades procedents dels treballs de 
recerca terminològica duts a terme pel Centre de Terminologia, amb l’objectiu de facilitar l’ús de 
la llengua catalana i concretament de la terminologia en els àmbits especialitzats. 
 
Probablement, però, el factor que ha condicionat de manera més rellevant i significativa 
l’activitat del Centre durant el 2005 ha estat la celebració del seu vintè aniversari. Amb motiu 
d’aquesta fita s’han organitzat un conjunt d’actes de celebració, sota el lema Vint anys en 
primer terme, com a punt de trobada de totes aquelles persones i institucions vinculades al 
treball terminològic, per recordar la tasca duta a terme pel TERMCAT durant aquests vint anys i 
per donar a conèixer els seus projectes de futur. Concretament, s’han organitzat unes Jornades 
de portes obertes, el 15 i 16 de juny, adreçades a la societat en general; i una jornada de 
caràcter acadèmic, l’Espai Terminològic, adreçada a un públic especialitzat, que ha tingut lloc el 
16 de novembre i on s’ha aprofundit sobre el paper de la normalització terminològica en llengua 
catalana. A més, també s’ha organitzat un sopar i una festa de celebració en què han pogut 
participar totes les persones que han treballat al TERMCAT en un moment o un altre de la seva 
història.  
 
Finalment, cal destacar una fita rellevant assolida el 2005: la signatura d’un conveni entre el 
TERMCAT i AENOR, l’Associació Espanyola de Normalització i Certificació, pel qual el Centre 
de Terminologia queda legitimat per a dur a terme la traducció oficial catalana de les normes 
UNE/ISO. Aquest fet, a banda del seu valor intrínsec, té un gran valor simbòlic, atès que 
representa un pas més en el camí del reconeixement del català en els òrgans oficials de l’Estat 
espanyol. 

5.2 La normalització dels neologismes catalans i la seva difusió 

a). La normalització i el TERMCAT 
El TERMCAT té encomanada la normalització dels neologismes terminològics en llengua 
catalana, és a dir, la fixació de les formes catalanes més adequades per a referir-se als nous 
conceptes que sorgeixen en els àmbits científics i tècnics. La normalització es duu a terme per 
mitjà del Consell Supervisor, l’òrgan que s’ocupa del vessant formal de la terminologia, amb la 
participació de membres de l’Institut d’Estudis Catalans i del TERMCAT. També hi participen de 
manera permanent dos membres assessors vinculats a les àrees científiques i tècniques, i 
compta amb l’assessorament d’especialistes dels diferents àmbits del coneixement per als 
aspectes conceptuals i sociolingüístics dels termes. El 2005 s’ha actualitzat el reglament intern 
del Consell Supervisor, per adequar-lo a l’actualització dels Estatuts i a l’evolució 
experimentada pel Consell des de la seva creació, ara fa vint anys. La proposta d’actualització 
la va aprovar inicialment el Consell Supervisor en la seva reunió núm. 416, del dia 6 d’octubre, i 
l’ha ratificada el Consell de Direcció del TERMCAT el dia 30 de novembre. 
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L’any 2005 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. En total durant l’any 
s’han normalitzat 380 denominacions catalanes corresponents a termes neològics, o que es 
difonien per mitjà de formes manllevades, o bé que presentaven algun tipus de problema 
conceptual. Els termes corresponen especialment a àrees temàtiques en què des del 
TERMCAT s’està elaborant algun material específic (Diccionari general de l’esport, 
Terminologia de la sida, Diccionari de dret civil, Diccionari de la indústria, Diccionari de 
telecomunicacions...). Destaca també la presència d’un nombrós grup de termes corresponents 
a la denominació d’instruments musicals: en concret, es tracta de la denominació d’instruments 
propis de les cultures asiàtiques (qin, shakuhachi, biwa, koto...), per als quals era difícil 
documentar fins avui propostes catalanes adequades.  
 
Els àmbits esportius més tractats han estat el patinatge i el futbol americà. La botànica queda 
representada per les denominacions d’espècies pròpies d’àrees geogràfiques molt allunyades 
que en els darrers anys s’han fet presents en els àmbits industrials per la importació de fustes 
exòtiques (ako, andiroba, jaboti, etc.). Pel que fa al bloc de les ciències socials, alguns dels 
termes tractats responen a noves realitats socials que han adquirit molt relleu (assetjament 
escolar —en anglès, bullying—, família homoparental, etc.). També hi han tingut presència 
altres àrees que es caracteritzen per una notable vitalitat neològica, com les noves tecnologies 
o les ciències de la salut, entre d’altres. 
 
Aquest any s’ha organitzat una sessió de normalització dedicada a la terminologia del patinatge 
artístic sobre rodes i sobre gel. En el curs de l’elaboració del Diccionari general de l’esport que 
el TERMCAT està preparant amb la col·laboració dels governs d’Andorra, de les Illes Balears i 
de Catalunya, es va detectar que en la terminologia del patinatge artístic hi havia un nombrós 
grup de termes que es designaven amb formes manllevades o que presentaven algun altre 
tipus de vacil·lació en la denominació: termes que provenien de noms propis, termes amb 
designacions diferents segons si es tractava de patinatge sobre rodes o sobre gel, etc. La 
sessió ha aplegat experts de l’àmbit del patinatge artístic: patinadores professionals, jutgesses, 
entrenadores, representants de les federacions esportives corresponents, periodistes 
especialitzats en aquest esport, lingüistes i terminòlegs. S’hi han tractat 83 casos terminològics, 
i amb la sanció del Consell Supervisor s’han aprovat els termes catalans corresponents. En són 
exemples casos com àxel, salchow, patinatge en ombra, pirueta àngel, etc. 
 
La segona sessió de normalització que s’ha dut a terme ha tractat de terminologia de les 
telecomunicacions. En aquest cas, els termes discutits provenen del Diccionari de 
telecomunicacions que s’està duent a terme en col·laboració entre la Universitat Politècnica de 
Catalunya i el TERMCAT. Han estat també una vuitantena de casos, pràcticament tots 
manlleus de l’anglès, perquè en aquest terreny aquesta llengua sol vehicular la majoria 
d’innovacions conceptuals. Hi han participat especialistes de la Universitat Politècnica vinculats 
al projecte del diccionari, i també altres especialistes de la Universitat Ramon Llull i del Centre 
de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya. Els casos 
terminològics tractats pertanyen a subàrees d’especialitat com ara tractament de la informació, 
tecnologia de la comunicació, dispositius i components electrònics, i sistemes de 
telecomunicació. En són alguns exemples les formes aliàsing, GPS, qüefrència, etc. 
 
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 300 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.  
 
A més, com ja s’ha comentat, cal remarcar especialment pel que fa a la qualitat la signatura del 
conveni amb AENOR, l’Agència Espanyola de Normalització i Certificació, per a la traducció 
oficial catalana de les normes UNE/ISO de terminologia. 

b) 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. A més, 
aquests neologismes es donen a conèixer per mitjà de les resolucions que es fan públiques al 
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Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya cada quadrimestre (l’any 2005, al DOGC núm. 
4294, de 4 de gener; al DOGC núm. 4380, de 9 de maig, i al DOGC núm. 4469, de 14 de 
setembre) perquè els departaments de la Generalitat i els organismes que en depenen els 
emprin en la seva documentació tècnica i administrativa, tal com estableix el Decret 162/2002, 
de 28 de maig, de regulació de les llengües oficials per part de l’Administració de la Generalitat 
de Catalunya. 

c) Criteris i mètodes 
En el marc de les actuacions relacionades amb la qualitat i la disponibilitat de continguts 
terminològics, el TERMCAT ha preparat, durant el 2005, un recull de tots els termes 
normalitzats pel Consell Supervisor des de la seva creació, l’any 1986, fins a l’actualitat. Aquest 
nou recull queda singularitzat per una extensa introducció teòrica on es detallen la metodologia 
i els criteris que sostenen el treball de la normalització. L’obra, que es titula La normalització 
terminològica en català: criteris i termes 1986-2004, serà coeditada amb Publicacions de 
l’Abadia de Montserrat i presentada el 2006 com a punt final dels actes de celebració del vintè 
aniversari. 
 
Encara dins l’eix de la qualitat i la disponibilitat, el TERMCAT ha creat el 2005 una nova 
col·lecció de publicacions que pretén oferir al conjunt de la societat catalana els documents 
que, a més dels diccionaris especialitzats, elabora o promou el TERMCAT en l’exercici de la 
seva activitat. La col·lecció pren el seu nom, En Primer Terme, del lema que ha presidit el vintè 
aniversari del TERMCAT; és coeditada amb EUMO, l’editorial de la Universitat de Vic, i inclou 
dues sèries: Criteris i Mètodes, i Papers. Durant l’any 2005 s’hi ha publicat, dins de la sèrie 
Criteris i Mètodes, el títol Manlleus i calcs lingüístics en terminologia, una actualització dels 
criteris del Consell Supervisor del TERMCAT sobre el tractament dels manlleus i dels calcs en 
terminologia catalana. L’obra s’ha presentat en el marc de l’Espai Terminològic 2005. 

d) 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 a identificar les necessitats reals de creació de nova 
terminologia, per intercanviar informació sobre la viabilitat dels neologismes en l’àmbit 
comunicatiu i per facilitar-ne la difusió i la implantació social. Durant l’any 2005, ha continuat 
coordinant el projecte, ha realitzat trameses d’informació específica d’actualitat atenent les 
necessitats terminològiques d’aquests mitjans i s’hi han incorporat altres mitjans de 
comunicació. A finals de l’any, els mitjans 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. 

5.3. L’elaboració de terminologies i la seva difusió 

a) 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. En alguns 
d’aquests projectes ha comptat amb la col·laboració i el suport de diversos departaments de la 
Generalitat, com els de Salut, de Presidència, de Treball i Indústria, de Justícia, etc. Cal dir, a 
més, que durant el 2005 s’ha produït un increment en la producció de recursos i continguts 
terminològics, tant quantitatiu (en nombre de projectes realitzats) com qualitatiu (pel que fa al 
tipus de projectes i a la gestió terminològica desenvolupada). Concretament, s’ha treballat en 
una quarantena de projectes terminològics, de format molt divers: diccionaris terminològics, 
terminologies, lèxics multilingües, materials de divulgació, productes en línia... De manera 
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especial destaca la col·lecció Terminologia Oberta, iniciada el 2005, que ofereix repertoris 
terminològics lliurement descarregables des del lloc web del TERMCAT, en un format 
estàndard, i que s’acullen a una llicència d’ús flexible que garanteix el seu manteniment com a 
recurs lliure. 
 
També s’ha mantingut la col·lecció Diccionaris en Línia, que potencia la difusió de la 
terminologia d’un àmbit temàtic d’actualitat a través del web. Per exemple, amb motiu de la 
campanya de la renda s’hi va difondre un recull de la terminologia pròpia d’aquest àmbit. 
 
S’han editat en versió impresa el Diccionari d’enginyeria civil, el Diccionari de fusteria, la 
Terminologia d’obstetrícia i ginecologia, la Terminologia de la sida (acompanyada d’un tríptic 
amb una selecció dels termes més usuals), el Diccionari d’immunologia, el Vocabulari de 
sinologia, el Diccionari de procediments culinaris i el Diccionari de dret civil. També s’ha 
avançat significativament en l’elaboració d’altres reculls terminològics, com ara el Diccionari 
general de l’esport, el Diccionari de telecomunicacions, el Diccionari de psiquiatria, la 
Terminologia del comerç electrònic, el Diccionari d’arquitectura romànica catalana o el Lèxic 
general de la indústria, que es preveu que quedaran enllestits l’any 2006. Tots aquests 
projectes, elaborats directament des del TERMCAT o amb el seu assessorament, s’han editat 
en col·laboració amb entitats i especialistes representatius de cada àmbit, i s’han difós de 
manera específica perquè arribin als col·lectius d’usuaris més interessats. A més a més, el 
TERMCAT ha continuat oferint també assessorament terminològic, metodològic i documental a 
l’Administració, les empreses i altres organitzacions per a l’elaboració d’altres productes 
terminològics. 

b) L’assessorament terminològic 
Pel que fa als serveis d’assessorament que el TERMCAT posa a disposició de la societat, cal 
destacar la consolidació, durant el 2005, del Cercaterm, el servei de consultes multilingüe en 
línia, com a mitjà d’entrada preferent de les peticions dels usuaris. Al llarg de l’any, i en sintonia 
amb les actuacions dutes a terme per a la promoció d’aquesta eina, s’ha produït un increment 
important del nombre d’usuaris registrats i de consultes resoltes a través d’aquest mitjà, alhora 
que s’ha detectat una davallada també significativa de les consultes ateses per via telefònica, 
que consolida la tendència d’anys anteriors. En concret, si durant el 2004 el 50% de les 
consultes arribaven per mitjà del telèfon i el 16% per mitjà del Cercaterm, durant l’any 2005 el 
55% de les consultes han arribat per mitjà del Cercaterm i el 20% per mitjà del telèfon. A més a 
més, el nombre d’usuaris registrats al Cercaterm ha augmentat un 51% respecte de l’any 
anterior, i se situa, al final del 2005, en 4.018 usuaris. D’aquesta manera es recondueix cada 
vegada més el flux d’arribada de peticions d’assessorament, que es canalitzen 
progressivament a través del Cercaterm, amb la qual cosa es facilita un tractament més àgil, 
eficient i de qualitat de les consultes terminològiques. 
 
El Servei de Consultes del TERMCAT ha atès de manera gratuïta 6.600 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 
17%, dels del Consorci per a la Normalització Lingüística i un 32% dels professionals de la 
llengua i la traducció), mentre que el 51% restant 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 (12%), les ciències de 
la vida (16%), l’alimentació (10%) i les noves tecnologies (10%). 
 
Com en anys anteriors, el TERMCAT ha assessorat també organitzacions sectorials, empreses 
i mitjans de comunicació per a la redacció i la traducció al català de normatives tècniques 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 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). Durant aquest any també s’ha iniciat la col·laboració amb la Secretaria de Política 
Lingüística per a la validació terminològica de les denominacions emprades en l’aplicació 
informàtica Plats a la carta, que ofereix a restaurants i bars la possibilitat de confeccionar les 
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cartes i els menús, en català i en altres llengües, de manera ràpida per mitjà d’Internet. 
 
També 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 Microsoft per a 
la versió 12 del paquet Office, o la col·laboració en el glossari català del programari de la 
Blackberry RIM, Java Handhelf 4.0.2. 

c) Les actuacions de difusió 
La celebració del 20è aniversari del TERMCAT ha motivat l’organització de tot un pla d’accions 
comunicatives. En aquest sentit, s’ha avançat en la definició dels grups d’usuaris que 
requereixen una atenció prioritària, s’ha actualitzat la tramesa estàndard del Centre, és a dir, el 
grup d’usuaris que reben totes les publicacions, s’ha avançat en el perfeccionament d’una 
imatge corporativa global del Centre, s’han elaborat nous materials de difusió i presentació, etc. 
Durant el 2005, la projecció exterior del TERMCAT ha augmentat per mitjà de les notícies 
produïdes, les actualitzacions contínues del web vinculades a l’actualitat, la tramesa 
d’informacions, l’organització d’actes, etc. El vintè aniversari, doncs, ha actuat com a motor 
d’impuls per a la projecció exterior del Centre. 
 
S’han mantingut els habituals circuits de difusió dels termes (diccionaris, Servei de Consultes, 
Cercaterm i Neoloteca, publicació al DOGC, articles en publicacions especialitzades...) i s’han 
continuat organitzant els actes de presentació pública dels diccionaris editats. També s’han dut 
a terme actuacions de continuïtat per a garantir la difusió d’informació d’interès terminològic 
mitjançant l’elaboració de materials sectorials, la tramesa d’informació a diferents llistes de 
distribució, el manteniment de les pàgines web del Centre, etc., amb l’objectiu de fer arribar la 
informació terminològica a tots els usuaris interessats, de manera sistemàtica i orientada. 
 
Durant aquest any, el web del TERMCAT (www.termcat.cat) s’ha consolidat com l’eina de 
comunicació i difusió de les principals activitats del Centre. S’ha establert el protocol d’edició 
dels nous continguts dinàmics al web, s’ha continuat treballant en la millora de l’accessibilitat i 
la usabilitat de la interfície, i s’han anat actualitzant i completant periòdicament amb nous 
continguts. 
 
El nombre de sessions d’usuari ha augmentat respecte l’any anterior en un 63,35%: s’ha passat 
de 633.966 l’any 2004 a 1.035.581 l’any 2005, amb un nombre brut d’accessos amb èxit al web 
de prop de 40 milions (39.299.872). La imatge gràfica del web ha estat presidida durant aquest 
any pels actes de celebració del vintè aniversari de creació del Centre i el seu lema “Vint anys 
en primer terme”, que ha servit de plataforma per a difondre la informació sobre aquests actes, 
amb actuacions de difusió específiques per a commemorar aquesta data, com ara els 
concursos del TERMCAT via web, en què van participar més de cinquanta persones. 
 
Per altra banda, i amb la voluntat de difondre l’activitat terminològica del Centre, s’han 
desenvolupat i posat a disposició dels usuaris per mitjà del web diferents aplicacions 
terminològiques relacionades amb l’activitat social. En aquest sentit, la col·lecció Diccionaris en 
Línia s’ha ampliat amb els títols següents: 
 
Lèxic de transport turístic 
Terminologia de surf de neu 
Renda: terminologia bàsica 
Vocabulari de la planificació estratègica 
Esports nàutics 
Terminologia dels escacs 
 
Com a novetat, el TERMCAT ha iniciat el 2005 una nova col·lecció al web, la Terminologia 
Oberta, que presenta repertoris terminològics d’interès general, procedents de treballs de 
recerca terminològica, que es poden baixar lliurement, amb els títols següents: 
 
TO Internet i societat de la informació 
TO Recursos humans 
TO De vacances! 
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TO Fires i congressos 
TO Termes normalitzats 
 
El TERMCAT també ha col·laborat amb institucions diverses que tenen com a objectiu la 
promoció i la difusió de la llengua catalana, com és el cas de l’Institut Ramon Llull, per mitjà de 
la cessió de publicacions i la preparació de materials específics de difusió, i ha estat present en 
diverses exposicions internacionals organitzades en el marc d’esdeveniments relacionats amb 
la llengua i la terminologia. 
 
Com cada any, el TERMCAT ha continuat participant en publicacions periòdiques 
especialitzades per a donar a conèixer la terminologia i els criteris lingüístics que s’hi apliquen, 
com ara en les revistes del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, la Societat Catalana de 
Biologia de l’Institut d’Estudis Catalans, el Departament de la Presidència, el Centre de 
Supercomputació de Catalunya, i la Secretaria de Política Lingüística, entre d’altres. 

5.4 Les relacions de cooperació 
El TERMCAT ha desenvolupat i potenciat les relacions amb altres organismes i institucions que 
s’ocupen de la terminologia o d’activitats que s’hi relacionen, ha impulsat l’establiment de nous 
convenis de col·laboració, i ha participat en congressos, jornades i esdeveniments d’interès 
terminològic, tant en l’àmbit català com en l’internacional. 
 
Pel que fa a la cooperació amb les universitats, durant el 2005 el TERMCAT ha desplegat el 
conveni signat amb l’Institut Joan Lluís Vives l’any 2003, i ha mantingut contactes regulars amb 
la Subcomissió de Terminologia d’aquest institut per a la cooperació en l’elaboració de 
productes terminològics d’abast universitari i relacionats amb el nou marc comú d’ensenyament 
superior europeu. La comunicació i la informació ordinàries s’han desenvolupat en el marc de la 
llista de distribució creada especialment per a aquest fi. 
 
Concretament, durant el 2005 el TERMCAT ha col·laborat amb la Universitat Politècnica de 
Catalunya en la revisió i la normalització de dos diccionaris enciclopèdics (Diccionari 
d’enginyeria civil i Diccionari de telecomunicacions). A més, el TERMCAT ha signat un acord 
amb la Universitat de Barcelona i el Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la 
Informació (DURSI) per a desenvolupar un sistema de correcció de textos i de tractament de la 
terminologia (SisCoTTerm) que es preveu de posar a disposició de totes les universitats 
catalanes. El 2005 s’ha signat també un acord marc de col·laboració amb l’Institut Universitari 
de Lingüística Aplicada (IULA) de la Universitat Pompeu Fabra per a desenvolupar 
conjuntament projectes de recerca i desenvolupament. De la mateixa manera, s’han establert 
amb la Universitat Oberta de Catalunya les bases per a un proper acord de col·laboració en 
matèria terminològica i d’enginyeries lingüístiques. 
 
En l’àmbit estatal, el TERMCAT ha participat en les activitats de l’Associació Espanyola de 
Terminologia (AETER), de la qual és soci fundador, ha iniciat la col·laboració amb l’Associació 
Espanyola de Normalització i Certificació (AENOR), i ha col·laborat amb altres centres de 
terminologia com ara el basc (UZEI) o el gallec (TERMIGAL). 
 
De la mateixa manera, el TERMCAT ha col·laborat amb organismes d’àmbit internacional com 
són Infoterm (Centre Internacional d’Informació en Terminologia), l’Associació Europea de 
Recursos Lingüístics (ELRA), l’Associació Europea de Terminologia (EAFT), la Unió Llatina, la 
Xarxa Iberoamericana de Terminologia (RiTerm) i la Xarxa Internacional de Terminologia 
(TERMNET). De manera especial, durant el 2005 s’han reforçat els llaços de col·laboració amb 
el Centre Suec de Terminologia (TNC), atès que el TERMCAT ha convidat la seva directora, 
Ana-Lena Bucher, a impartir una conferència sobre la situació de la terminologia a Suècia en el 
marc de l’Espai Terminològic 2005.  
 
També s’han dut a terme projectes i activitats amb organismes com l’Institut d’Estudis Occitans, 
l’Institut d’Estudis Aranesos, l’Oficina de la llengua occitana Chambre d’Oc, el Departament de 
Llengua Espanyola de la Direcció General de Traducció de la Comissió Europea, l’Oficina 
Quebequesa de la Llengua Francesa (Govern del Quebec), l’Oficina de la Traducció del Govern 
del Canadà, TEKOM (Associació Alemanya de Comunicació Tècnica) i el Comitè Europeu de 
Normalització (CEN). 
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Durant l’any 2005 el TERMCAT ha mantingut la seva activitat de formació en aspectes aplicats 
del treball terminològic, tant a requeriment d’organismes externs com en qualitat de centre de 
pràctiques per a estudiants de terminologia, lexicografia, traducció, documentació i informàtica 
provinents de centres de recerca i institucions universitàries. Concretament, s’han dut a terme 
actuacions amb les universitats següents: 
 
Universitat Autònoma de Barcelona 
Universitat d’Alacant 
Universitat de Barcelona 
Universitat de les Illes Balears 
Universitat Jaume I de Castelló 
Universitat Oberta de Catalunya 
Universitat Pompeu Fabra 
 
També s’ha ofert un curs en el marc de l’Escola d’Estiu de l’Estudi General Lul·lià, en conveni 
amb la Universitat de Barcelona. 
 
Com en les edicions anteriors, el TERMCAT ha mantingut la seva col·laboració en el Pla de 
Formació de l’any 2005 adreçat al personal de la Xarxa Tècnica de Política Lingüística, als 
serveis lingüístics sectorials i als tècnics de la Secretaria de Política Lingüística. Alguns 
d’aquests cursos formen part de l’oferta de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya. 

6. 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 (Perpinyà, Castelló de la Plana, Alacant i Lleida).  
 
El català és, des dels inicis, la llengua de l’Institut, i un dels objectius de la corporació ha estat 
de normalitzar-ne i normativitzar-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 prosseguí el seu continu creixement, 
especialment quan la repressió era més feble.  
 
El Reial decret 3118/1976, de 26 de novembre, signat pel rei d’Espanya, Joan Carles I, atorgà 
“reconeixement oficial a l’Institut d’Estudis Catalans com a corporació acadèmica, científica i 
cultural [...], l’àmbit d’actuació de la qual s’estendrà a les terres de llengua i cultura catalanes”. 
El Conveni amb l’Ajuntament i amb la Diputació de Barcelona, el 12 de juliol de 1977, refeia el 
Conveni del 1931 i retornava a l’Institut la Casa de Convalescència, la seva antiga seu. La 
Diputació barcelonina anà concedint anualment una subvenció important. I també les altres 
diputacions del Principat i alguns ajuntaments, sobretot el de Barcelona, li donaren suport 
econòmic. Els ministeris de Cultura i d’Educació i Ciència del Govern de l’Estat feren, així 
mateix, aportacions per a obres d’infraestructura. Cal mencionar, encara, les aportacions de 
persones o entitats privades, com Òmnium Cultural i la Fundació Noguera, que eren aplicades 
a activitats concretes. La inclusió de l’Institut d’Estudis Catalans en els pressupostos de la 
Generalitat de Catalunya des de l’any 1980 a través de partides directes i, indirectament, per 
mitjà de subvencions, per a cursos i per a llibres, concedides per la Comissió 
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Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnològica, garantí a l’Institut el suport de la més 
alta institució acadèmica del Principat. 
 
El paper de l’Institut d’Estudis Catalans dins de la comunitat científica i la societat en general 
s’ha consolidat en els darrers anys i la institució ha agafat un nou impuls amb la incorporació de 
nous membres numeraris. Es pot dir que l’Institut acull avui una bona part de l’elit científica de 
l’àmbit lingüístic català, la qual cosa genera confiança en els poders públics i configura el paper 
d’una institució amb un fort grau d’influència en la societat catalana.  

6.1. Els seus programes de recerca en matèria de llengua catalana 
L’Institut és legalment l’autoritat lingüística per a la llengua catalana, funcions que delega en la 
Secció Filològica, la qual s’organitza en comissions permanents de treball, que són la de 
Lexicografia, la de Gramàtica, la d’Onomàstica, la del Català Estàndard Oral (integrada per les 
subcomissions de Lèxic i de Sintaxi), la de Transliteració i Transcripció de Llengües 
Estrangeres i la de Publicacions. Algunes d’aquestes comissions tenen associades unitats de 
treball com són les Oficines Lexicogràfiques, l’Oficina d’Onomàstica i l’Oficina de Gramàtica.  
 
Segons consta a la Memòria de l’IEC. Secció Filològica. 2005, 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 nou volums cartografiats. 
Durant l’any 2005 s’ha procedit a la preparació dels materials corresponents al III volum, s’ha 
iniciat la transcripció fonètica i convencional de textos del català nord-occidental i s’ha 
treballat en la Digitalització de les cintes gravades. 

 
• Cooperació en Neologia Catalana: desenvolupament d’una plataforma de treball en xarxa 

via Internet. L’any 2005 es creà una plataforma d’accés a la informació multilingüe que 
permet incorporar la informació recollida pels Observatoris de Neologia d’altres llengües 
romàniques i facilitar materials per a l’actualització del Corpus de la llengua. També es 
desenvolupa una plataforma web de treball en neologia multilingüe en xarxa via Internet. 

 
• 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 sobre la base dels recursos constituïts en la primera fase del projecte (Corpus textual 
informatitzat de la llengua catalana, CTILC). El diccionari descriptiu és l’obra lexicogràfica 
que té com a objectiu la definició de les unitats lèxiques de la llengua, des del punt de vista 
del contingut i la utilització real sense restriccions basades en criteris prescriptius. Durant 
l’any 2005 s’han redactat 22.948 articles de Diccionari, que es distribueixen en 16.827 
articles principals i 6.121 articles secundaris. Aquest mateix any n’ha estat presentada 
l’edició electrònica. 

 
• Epistolari de Josep Sebastià Pons. Edició de les cartes trameses o rebudes per Josep 

Sebastià Pons que reflecteixen les seves relacions amb els escriptors i gent de cultura dels 
Països Catalans i d’Occitània. Durant l’any 2005 s’han fixat els criteris d’edició i s’han 
transcrit les cartes adreçades a Francesc Matheu (anys vint). També s’han controlat i 
ordenat les cartes rebudes per Tomàs Garcés durant els anys vint, trenta, quaranta i 
seixanta, i s’han transcrit.  S’han localitzat les cartes adreçades a Josep Maria de 
Casacuberta i a Pau Casals. I finalment ha començat a aparèixer, també, alguna carta de la 
germana de Josep Sebastià Pons, la també poeta Simona Gay. 

 
• 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 2005 es publicà el número 27. 
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• Glossarium Mediae Latinitatis Cataloniae (ab anno DCCC usque ad annun MCXXXI). El 
programa és un recull lèxic que apareix en fonts catalanes entre el segle IX i el XII i conté una 
àmplia informació lingüística sobre el llatí medieval i el català preliterari juntament amb notes 
de caràcter arqueològic i sociocultural. És prevista la informatització i digitalització del corpus 
documental. Aquest programa es realitza conjuntament amb la Institució Milà i Fontanals del 
Consell Superior d’Investigacions Científiques i la Universitat de Barcelona.  

 
• Laboratori de Fonètica. Projecte de caracterització de la fonètica dialectal del català, amb 

especial referència a les propietats articulatòries de contacte linguopalatal i acústiques del 
valencià i del mallorquí. En bona part, aquesta recerca ha estat portada a terme al Laboratori 
de Fonètica de l’Institut d’Estudis Catalans  Els resultats han aparegut a revistes 
internacionals especialitzades. Han estat estudiats, entre d’altres, els temes següents: la 
naturalesa sil·làbica o no-sil·làbica de la líquida i la presència o absència de vibracions 
glotals durant l’oclusiva en grups finals oclusiva + líquida del mallorquí (arregl ‘arreglo’, 
m’assembl ‘m’assemblo’); els factors contextuals i prosòdics que incideixen en la realització 
especialment oberta de /j/ intervocàlica en mallorquí (paia ‘palla’); la proximitat articulatòria 
entre les fricatives i africades alveolars i palatals en valencià, i les diferències de durada de 
l’element oclusiu de les africades mallorquines i valencianes (e.g., ratxa, viatge); les 
diferències fonètiques entre les vocals del valencià, mallorquí, oriental i occidental, i el grau 
de dispersió dels espais vocàlics d’aquests dialectes; les característiques articulatòries dels 
al·lòfons palatals de les oclusives velars en mallorquí, i els factors contextuals i de posició 
que propicien l’aparició d’aquells al·lòfons; les diferències fonètiques entre la /l/ fosca del 
mallorquí i la /l/ clara del valencià en funció de la posició i del context. 
També han continuat les investigacions sobre els mecanismes de producció fonètica amb ús 
de l’electropalatografia, la magnetometria, la laringografia, i la màscara de Rothenberg per a 
l’adquisició de dades aerodinàmiques i de pressió intraoral. En particular, s’han estudiat els 
efectes coarticulatoris en grups de consonants, i entre vocals i consonants en seqüències 
VCV, en català en el marc del model DAC (“degree of articulatory constraint”). Darrerament 
s’ha  donat un impuls considerable als estudis sobre producció i percepció de sons per part 
de parlants bilingües anglès-català. 
Els treballs de recerca resumits més amunt han permès de proposar algunes explicacions 
plausibles d’alguns canvis fonètics i d’alguns processos fonològics, com ara l’epèntesi 
vocàlica en grups consonàntics amb líquida, l’elisió, vocalització, aspiració i lenició de 
consonants intervocàliques i finals de síl·laba, i les assimilacions en grups consonàntics. 
També han propiciat la formulació d’hipòtesis sobre canvis fonètics que han tingut lloc en les 
llengües romàniques i germàniques, com ara la palatalització i l’africació de velars, la 
diftongació de vocal tòniques i l’anomenat rotacisme de /s/.  

 
• Llengua i territori a Ponent i l’alt Pirineu (I). El patrimoni etnicolingüístic al Pirineu i al 

Prepirineu occidentals i al nord de la Franja. El programa és un inventari patrimonial 
lingüístic i un estudi de la incidència dels canvis en la geografia humana i física (construcció 
de pantans i despoblació) sobre el dialecte autòcton al territori del piemont pirinenc central, 
inclosa la zona de frontera administrativa entre Catalunya i Aragó (Ribagorça). Estudi de la 
transformació dels grups socials implicats, investigació toponímica i estudi dialectològic i 
sociolingüístic que permeti analitzar la dinàmica dels dialectes de frontera/transició. Inventari 
d’història oral i literatura popular d’una generació a punt de desaparèixer. Durant l’any 2005 
ha estat realitzada la tasca de recollida de dades dialectals i onomàstiques, la gravació 
digital i posterior transcripció ortogràfica d’etnotextos en diferents poblacions de la Llitera, la 
Noguera, Baixa Ribagorça, Pallars Jussà i Alta Ribagorça. A la vegada, ha estat realitzada 
la georeferenciació i mapificació sobre ortofotomapa dels termes d’alguns municipis. 

 
• PatRom: contribució a l’elaboració del diccionari d’antroponímia catalana: normalització de 

materials. La seva finalitat és constituir un corpus de materials antroponímics catalans que 
seran la base per a la redacció del futur diccionari de cognoms de les llengües romàniques i 
del futur diccionari de cognoms del català. La redacció del diccionari d’antroponímia catalana 
és fruit de la investigació duta a terme per col·laborar en el projecte panromànic. 

 
• Publicació de l’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.  
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• Vocabulari de la llengua catalana medieval de Lluís Faraudo de Saint-Germain. L’objectiu 
del programa de recerca és processar les 40.000 fitxes que componen el Vocabulari de la 
llengua catalana medieval de Lluís Faraudo de Saint-Germain i publicar a internet els 
resultats de les consultes que es fan a la base de dades on s’introdueixen. La 
informatització és també necessària per preparar-ne l’edició en paper. Totes les dades fins 
ara introduïdes són consultables per Internet. 

6.2  Obres completes de Pompeu Fabra 
•  Les obres de Pompeu Fabra no es troben a disposició del públic ni dels erudits o estudiosos 

de la llengua, tot i el seu innegable interès per al prestigi de la llengua catalana i la utilitat 
que tenen per al seu estudi i per a la romanística internacional. Atesa la importància de 
l’obra de Fabra en el procés de codificació del català modern i les circumstàncies que 
concorren en aquest procés, s’ha realitzat un estudi científic acurat amb l’objectiu d’editar 
posteriorment, amb caràcter d’edició nacional, les obres completes de Pompeu Fabra. 
Participen en el projecte la Generalitat de Catalunya i el Govern de les Illes Balears, que han 
donat suport institucional a l’Institut contribuint en el finançament del projecte i promovent el 
coneixement i el prestigi de la llengua i la consciència d’unitat lingüística entre tots els 
territoris de parla catalana. 

 
Durant l’any 2005 s’ha fet la presentació oficial del volum I, i s’han preparat els volums II i III. 

6.3  Les Societats filials 
La Secció Filològica compta amb dues societats filials: la Societat Catalana de Llengua i 
Literatura i la Societat Catalana d’Estudis Clàssics. Ambdues organitzen cada curs acadèmic 
sengles congressos, simposis i conferències. Editen dues revistes de projecció i interès científic 
internacional: la revista Llengua i Literatura, de la Societat Catalana de Llengua i Literatura, i 
Ítaca, de la Societat Catalana d’Estudis Clàssics. 

6.4  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 a diferents indrets de Catalunya i es treballa en la preparació 
de versions més avançades, de caràcter interactiu. Durant aquest curs, s’ha acabat de 
confegir un nomenclàtor toponímic de la Catalunya del Nord —que inclou, a més de les formes 
catalanes dels topònims nord-catalans, la transcripció fonètica dels més significatius—, que es 
preveu que aparegui publicat l’any 2006. 

 
• Oficines Lexicogràfiques. Les tasques han estat centrades en la recollida de materials per a 

l’ampliació de la nomenclatura del Diccionari de la llengua catalana de l’Institut (DIEC) per a 
la segona edició. 

6.5. 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. 
 
Des de l’any 2005, aquest suport s’ha materialitzat amb la signatura, el 10 de novembre passat 
al Palau de la Generalitat, del contracte programa entre la Generalitat i l’Institut. Aquest 
contracte programa recull totes les fonts de finançament procedents de la Generalitat i les 
agrupa en dos grans blocs: un primer anomenat finançament bàsic que inclou totes les partides 
que de manera recurrent els diferents departaments de la Generalitat aporten a l’IEC i un segon 
on s’especifiquen les aportacions extraordinàries que corresponen al contracte programa amb 
una previsió anual fins el 2008 i desglossades per als tres departaments que han assumit 
aquestes aportacions: el Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació, el 
Departament de la Presidència i el Departament de Cultura. 
 
Pel que fa a les xifres concretes, les aportacions en l’exercici 2005 han estat: 
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Finançament bàsic 3.754.373,00 € 
Aportació extraordinària del Contracte Programa 920.000,00 € 
 
L’IEC, a més, rep altres aportacions procedents d’altres departaments de la Generalitat, per a 
la materialització de projectes concrets com ara les Obres Completes de Pompeu Fabra, el 
Diccionari Jurídic Català, l’Informe del Canvi Climàtic, el Laboratori de Fonètica i el finançament 
de les obres de restauració i rehabilitació de la Casa de Convalescència, que per al 2005 han 
representat un import de 598.686,00 €. 
 



IV. CAMPANYA DE FOMENT DE L’ÚS DEL CATALÀ 

1. “Dóna corda al català”, campanya de foment de l’ús de la llengua catalana 

Des dels inicis, el Govern de la Generalitat de Catalunya ha impulsat diverses accions per 
fomentar l’ús de la llengua catalana, com per exemple les campanyes “Tu ets mestre/a”, “El 
català depèn de vostè”, etc. Ara bé, com a precedent de campanya global, de sensibilització 
col·lectiva i adreçada a la societat en general, ens hem de remuntar a la campanya de la 
Norma que, amb l’eslògan “El català, cosa de tots”, es va iniciar l’any 1982. 
 

 
 
Des d’aleshores fins ara, s’han viscut diferents períodes en què l’accent de la normalització 
lingüística s’ha posat, sobretot, en l’aprenentatge de la llengua. És arran de l’aprovació de la 
Llei 1/1998, de política lingüística, que s’inicien les accions més destacades per avançar en el 
seu ús social efectiu.   
 
El Govern de la Generalitat es va plantejar la necessitat de posar en marxa una nova actuació 
de sensibilització capaç d’arribar a tota la societat i implicar-la en aquest projecte lingüístic. 

1.1. Dades sociolingüístiques i d’actituds 
S’ha partit, d’una banda, de les dades del Cens lingüístic 2001 sobre el coneixement de la 
llengua catalana i, de l’altra, de l’Estadística d’usos lingüístics a Catalunya 2003 (EULC03), que 
conté dades sobre els usos lingüístics en les relacions interpersonals orals de la població de 15 
o més anys de Catalunya l’any 2003. 

1.1.1. Coneixement de la llengua 
Així, de les dades del Cens lingüístic es desprèn que el 94,5% de la població entén el català, la 
qual cosa significa que, a Catalunya, el coneixement de la llengua catalana està pràcticament 
estès entre el conjunt de la població i que hom pot utilitzar el català normalment en les seves 
relacions orals interpersonals. A més, el 74,5% de la població declara que sap parlar català.  

1.1.2. Usos lingüístics en les relacions orals informals 
Pel que fa a les dades sobre els usos lingüístics de la població recollides a l’EULC03, el 50,1%, 
té com a llengua habitual el català. A més, i pel que fa als àmbits d’ús informals (amb els amics, 
els companys d’estudi, els companys de feina i els amics) un 36,7% declara utilitzar-hi 
normalment el català; per contra, un 30,2% declara utilitzar-hi normalment el castellà. Quant a 
l’ús del català, aquest percentatge s’incrementa en prop de 12 punts si es tenen en compte els 
àmbits d’ús formals de la llengua (als bancs, amb el personal mèdic, en els grans establiments i 
el petit comerç), on l’ús habitual del català per part de la població és del 48,4%. 
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Es constata que les persones entrevistades quan adopten el rol d’usuaris o consumidors 
mostren uns usos més positius per al català, en canvi en els contextos menys formals registren 
uns nivells d’ús inferiors. Els àmbits públics o privats, amb graus diversos d’intervenció 
favorable al català, són percebuts com a més acollidors per a l’ús formal del català. En canvi, 
en els usos interpersonals no formals la norma d’adaptació al castellà per part dels 
catalanoparlants probablement influeix negativament pel que fa a l’ús del català. 
 
Si continuem amb les dades de l’EULC03, quasi un 80% de la població declara que continua 
una conversa en català en cas d’adreçar-se en castellà a una persona desconeguda i que li 
contestin en català. La informació positiva que es desprèn d’aquesta dada per al foment de l’ús 
de la llengua, rau en el fet de l’adaptació a la llengua de l’interlocutor que parla en català, tot i 
que la conversa s’iniciï, en aquest cas, en castellà. 

1.1.3. Els usos lingüístics i els joves 
Si tenim en compte els segments de població estudiats a l’EULC03, podem veure que un 
44,4% dels joves d’entre 15-29 anys té el català com a llengua habitual; amb tot, de manera 
orientativa, entre aquest segment de població jove que sap català (96,4%), n’hi ha gairebé un 
terç que no l’utilitza, especialment en l’àrea metropolitana de Barcelona i en el Camp de 
Tarragona –on es concentra, per altra banda, més del 75% del total de la població de 
Catalunya. Socialitzada en unes condicions més favorables per al català, la caracterització 
sociolingüística d’aquesta població mostra usos lingüístics inferiors als esperats. 

1.1.4. L’ús del català i la immigració 
En una altra direcció, amb referència a les dades sobre opinions de la població de Catalunya 
quant a entendre el català per part de les persones nouvingudes, un 73,5% està totalment 
d’acord i un 21,4% més aviat d’acord amb el fet que les persones nouvingudes entenguin el 
català. És a dir, prop d’un 90% de la població està d’acord en més o menys grau amb el fet que 
en un futur les persones nouvingudes han d’entendre el català.  
 
En aquest sentit, és clar que avui dia el factor origen familiar respecte de la primera gran onada 
immigratòria procedent de la resta de l’Estat en el tercer quart del segle passat, continua tenint 
un pes molt important en la caracterització sociolingüística de la societat catalana. Els reptes 
per al foment de l’ús del català en les relacions interpersonals orals en aquest segment de 
població d’origen castellanoparlant, s’enllacen avui dia, a més, amb els relatius a l’impacte 
ecolingüístic del contingent de població, cada cop més important, de les noves migracions.  
 
Finalment, de les dades aportades podem concloure el següent: 
 
- La major part de la població de Catalunya entén el català i prop de tres quartes parts el sap 
parlar. 
- L’ús del català en els àmbits d’ús informals o privats (amb els amics, els veïns, els companys 
d’estudi i els companys de feina) és força més baix que en els àmbits d’ús formals o públics 
(als bancs, als serveis mèdics, als grans establiments i al petit comerç). 
- El segment de població de gent jove sap parlar majoritàriament català, tot i que quasi una 
tercera part no l’utilitza mai o gairebé mai. 
- La norma d’ús lingüístic imperant entre els catalanoparlants és renunciar a la llengua pròpia 
davant d’un interlocutor castellanoparlant, encara que sàpiga que aquest darrer entén i, fins i 
tot, sap parlar el català. Aquesta norma d’ús lingüístic entre els catalanoparlants és extensiva 
també en les interaccions d’aquests amb les persones procedents de la nova immigració.  

2. La campanya “Dóna corda al català” 

Tenint en compte les dades i conclusions exposades, el Govern de la Generalitat s’adona de la 
necessitat de fer una reflexió a fons sobre l’ús social i interpersonal del català, que cal centrar 
en tres aspectes bàsics: 
 
- Associar valors positius al voltant de l’ús de la llengua.  
- Conscienciar les persones nouvingudes perquè es llancin a parlar català.  
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- Conscienciar les persones catalanoparlants de la importància del seu paper a l’hora de 
fixar l’ús i el prestigi de la llengua. 

 
Al llarg de 2004, doncs, es planteja la necessitat de posar en marxa una nova actuació de 
sensibilització global amb l’objectiu de fomentar els usos interpersonals i informals de la llengua 
catalana i propiciar un canvi de valors, de sensibilitats, de comportaments socials en relació 
amb l’ús de les llengües a Catalunya. 

2.1. L’estrena 
El 24 de gener de 2005, i simultàniament a Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona i Tortosa, es 
fa la presentació pública de la campanya “Dóna corda al català” que, amb un pressupost de , 
creativitat i de producció de 242.567,60 euros, pretén promoure l’ús de la llengua catalana, fer-
la accessible a tothom i que això sigui vist com un fet natural, quotidià i no pas imposat.  
 
Es tracta d’una campanya popular que ha de poder subscriure tothom, regida pel consens 
polític i que s’allunya de la conflictivitat cívica. De la mateixa manera, és una campanya 
divertida, capaç d’engrescar tothom, que defuig de la imatge estricta d’una campanya 
institucional i que té la voluntat de sensibilitzar i mobilitzar amplis sectors de la societat. 
 

 

2.2. Objectius 
L’objectiu de la campanya popular és fomentar la llengua catalana en els àmbits privats de 
relació entre les persones, el que s’anomena els usos interpersonals i informals de la llengua, i 
mobilitzar amplis sectors de la societat. 
 
A més, la campanya té també uns objectius secundaris: 
 
- Potenciar els valors que vinculin llengua i vida, els valors del català com a llengua útil, que 

obre portes, que facilita les coses, una llengua que els ciutadans poden triar.  
 

- Potenciar  els valors de concòrdia cívica, comprensió i identificació amb el país i amb els 
seus objectius comuns que sempre han caracteritzat la política lingüística de la Generalitat 
de Catalunya. 
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- Potenciar els factors emocionals i identitaris que poden vincular més intensament els joves 

i els adolescents a la llengua catalana i procurar que no la identifiquin exclusivament amb 
la llengua de l’ensenyament o de les administracions. Incrementar la seva percepció del 
català com una llengua que també és transgressora, que serveix per a activitats lúdiques i 
que permet modular una imatge personal atractiva i moderna.  

 
- Promoure que la nova ciutadania (immigració) se senti estimulada i trobi fàcil aprendre i 

parlar català, a través de vies formals (cursos) i informals (conversa, “Voluntaris per la 
llengua”), i que això sigui vist com una via d’integració en una  societat acollidora. Destacar 
que el català és una llengua que els permet esborrar l’etiqueta d’immigrant, que els facilita 
l’arrelament a Catalunya. 

 

 

2.3. Públic objectiu 
La campanya té com a destinataris principals públics diversos. Des del punt de vista de l’edat 
s’adreça: 
 
- d’una banda als joves, principalment els de l’àrea metropolitana de Barcelona i de 

Tarragona. Com hem vist en les dades sociolingüístiques de l’EULC03, hi ha al voltant d’un 
30% de joves que tenen competència plena en la llengua catalana però que no la utilitzen; 

 
- de l’altra, a la que anomenem generació del relleu, és a dir, al conjunt d’homes i dones que 

en el moment de la implantació de la campanya tenen entre 25 i 45 anys. Aquesta franja 
d’edat engloba les persones que en aquests moments tenen la responsabilitat d’educar els 
fills; això implica que estan immersos en el procés de transmissió de la llengua i d’una sèrie 
de valors positius que s’hi relacionen (identitaris, pràctics, etc.). Tenen, a més, la capacitat, 
amb el seu comportament lingüístic, d’influir tant sobre els joves com sobre les generacions 
de més edat. A més, són les persones que, o bé accedeixen al món socioeconòmic, o bé 
comencen a ocupar llocs de responsabilitat a la feina, amb la qual cosa poden intervenir 
també en els comportaments lingüístics del seu àmbit laboral, tant d’una manera directa 
(establint la llengua de relació) com indirecta (actuant com a models). I no hem d’oblidar 
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que es tracta del grup d’edat més obert als canvis, més dinàmic, més ben disposat per a la 
reflexió ideològica i conscient del seu paper en la societat del present i del futur. 

 
Des del punt de vista de la llengua habitual, la campanya té en compte tant les persones 
catalanoparlants –per tal que comencin les converses en la seva llengua i no la canviïn, que 
parlin amb llibertat–, com les persones que saben català, però que no utilitzen aquesta llengua 
habitualment –per tal que la facin servir i que no tinguin vergonya a l’hora de parlar-la. 

2.4. Eslògan i missatges 
L’eslògan de la campanya és “Dóna corda al català”, i parteix de la idea que totes les societats 
del món han de donar corda a les seves llengües, tothom ha de fer-les funcionar perquè 
continuïn essent llengües vives, i el català no n’és l’excepció. Fent servir el català farem 
possible, entre tots, que continuï avançant  cap al futur. 
 
Amb l’objectiu de donar corda al català, doncs, es perfilen els missatges de la campanya: 
 
. ”Parla sense vergonya” 
Perquè no passa res si t'equivoques. Perquè el que compta és la teva voluntat. Perquè és 
important que parlis, opinis i t'expressis amb llibertat.  
Dóna corda al català. És més fàcil del que sembla. 
 
Aquest missatge s’adreça, sobretot, a les persones que saben català, però no el parlen. Pretén 
ser un convit a parlar la llengua que saben, sense complexos i amb normalitat. 

 
· ”Parla amb llibertat”  
Perquè només tu decideixes com expressar-te. Perquè hi tens dret. Perquè és important que 
parlis amb llibertat quan vulguis i on vulguis.  
Dóna corda al català i a la teva paraula.  
 
S’adreça, sobretot, a persones catalanoparlants, perquè no renunciïn a fer servir la seva 
llengua en qualsevol àmbit. 

 
· “Per començar, parla en català”   
Perquè tu tens molt a dir. Perquè t’entendran. Perquè és important que convidis els altres a 
parlar en català. 
Dóna corda al català perquè sempre continuï avançant. 
 
S’adreça, sobretot, a catalanoparlants habituals, perquè siguin conscients que creen models de 
comportament lingüístic i adquireixin l’hàbit d’iniciar les converses en català quan s’adrecin a 
desconeguts. 
 
2.5. La imatge 
La imatge de la campanya és una boca saltadora, que simbolitza la llengua, a la qual cal donar 
corda perquè camini. Evidentment, si no se li dóna corda, s’atura. La idea és que cal que 
tothom doni corda al català perquè no s’aturi el seu ús.  
 
Aquesta imatge ha esdevingut la mascota de la campanya i per votació popular a través del 
programa El Club, de Televisió de Catalunya, es va batejar amb el nom de Queta (diminutiu de 
boqueta). 
 
Al llarg de tot l’any, s’han distribuït 122.000 exemplars de la Queta. La mascota de la campanya 
s’ha convertit en una icona de referència i en un personatge estimat per bona part de la societat 
i reconegut per gairebé tothom. 
 
Sota les formes més diverses, la Queta ha estat present en els esdeveniments populars de 
més ressò de tot el territori de Catalunya, ja sigui passejant-se pels carrers de diferents 
poblacions en forma de corpori gegant, o formant part de comparses per Carnestoltes, o bé 
com a  mona de Pasqua, etc. També s’han fet adaptacions i caracteritzacions de la seva 
imatge en diferents contextos lúdics, festius i esportius, com ara una Queta amb escut i llança  
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per al dia de Sant Jordi,  una amb vambes per a un esdeveniment esportiu, una de rockera per 
a l’espai del Senglar Rock, un escenari musical en forma de Queta, una adaptació de jocs 
populars a partir de la seva imatge, etc.  
 
 
 

 
 
 
La sortida publicitària de la campanya ha anat, a més, reforçada per un conjunt d’elements de 
marxandatge que permeten mantenir la seva presència més enllà de les tres setmanes que ha 
durat el pla de mitjans publicitaris. Així, s’ha confeccionat material publicitari informatiu i de 
difusió, com ara tríptics, cartells, adhesius, punts de llibre o globus, que s’ha distribuït a 
bastament per tot el territori. 

2.6. La música 
La campanya incorpora en el seu anunci publicitari la cançó Dóna corda al català, amb una 
música1 i lletra determinada que concreta l’eslògan i els tres missatges de la campanya: 
 
  

Parlo sense vergonya, 
parlo amb llibertat, 
i per començar, 
parlo en català. 
 
Parlo sense vergonya, 
parlo amb llibertat, 
i si m’equivoco, 
torno a començar. 
 
Dóna corda al català. 

 
 
Aquesta cançó a ritme de rap fresc, actual i modern ja s’ha fet un lloc en el panorama musical 
dels més joves i s’ha pogut descarregar gratuïtament com a melodia  per als  telèfons mòbils (al 
costat del fons de pantalla)2, ha sonat a les discoteques i se n’han fan versions a ritmes 
diversos3. 

                                                 
1 Espot de ràdio i televisió als llocs següentst: 
   http://www6.gencat.net/llengcat/corda/falca.mp3 | http://www6.gencat.net/llengcat/corda/espot.swf 
2 Descàrregues al lloc següent:: 
http://www.smscatala.com/sms_politicalinguistica/sms.htm 
3 Versions de la melodia al lloc següent: 
http://www6.gencat.net/llengcat/corda/musiques.htm 
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2.7. Accions fetes en el marc de la campanya 
Durant l’any 2005 s’han dut a terme un seguit d’accions a fi de fixar la campanya a tot el 
territori. Les tres primeres setmanes van estar centrades bàsicament en la sortida publicitària 
amb un pla de mitjans que va preveure diversos elements de publicitat. El cost que s’ha 
destinat al pla de mitjans ha estat de  815.949,42 euros. 
 
Així, l’eslògan, la cançó o la imatge de la campanya han aparegut en anuncis i intervencions a 
la televisió, a la ràdio, a la premsa escrita i digital, als cartells del metro, a Internet en forma de 
cibertires. S’ha creat un web d’informació de la campanya “Dóna corda al català” 
(http://www.gencat.net/presidencia/llengcat/corda) en què també s’hi ha pogut trobar detallats 
tots els actes de foment de la llengua relacionats amb la campanya que es feien per tot el 
territori català. A més, s’han organitzat accions de divulgació de la campanya aprofitant dates 
assenyalades –festivitats locals– o actes significatius i multitudinaris –fires, exposicions, cicles 
de cinema, esdeveniments esportius. En total, s’han fet més de 150 activitats a 70 municipis. 
Així la Queta ha estat present en actes de Sant Jordi a tot el territori, al Senglar Rock, a l’Aplec 
del Cargol, a la festa del Club Super3, a les Fires de Sant Narcís de Girona, a les Festes de 
Santa Tecla de Tarragona, a les diferents poblacions on s’ha programat el CINC (Cicle de 
Cinema Infantil en català), a FesInternet, a la Festa de l’Aigua, a ExpoSerhs, a la Primavera de 
la Llengua, etc. A més ha donat suport als principals equips esportius catalans, com ara la 
Selecció Catalana de Futbol, el FC Barcelona, el RCD Espanyol, el Nàstic de Tarragona, el 
Plus Pujol Lleida, Casademont Girona, la Selecció Catalana d’Handbol, etc. Per a aquestes 
accions de promoció territorial de la campanya de foment dels usos lingüístics interpersonals, 
s’hi ha destinat un total de 566.952,54 euros. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



IV. CAMPANYA DE FOMENT I ÚS DEL CATALÀ 

 

 8

 
 
 
 

 
 
 



IV. CAMPANYA DE FOMENT I ÚS DEL CATALÀ 

 

 9

Paral·lelament, el Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL), a través dels seus 22 
centres de normalització, ha pres la responsabilitat de la implantació territorial d’aquest projecte 
i ha impulsat accions diverses a fi que la campanya s’anés fent un lloc arreu i el missatge 
arribés al major nombre de públics possible.  
 
 

 
 
 
La Secretaria de Política Lingüística, d’altra banda, ha volgut reforçar la implantació de la 
campanya per mitjà d’una convocatòria de subvencions que té com a objectiu donar suport a 
les iniciatives adreçades a promoure els usos interpersonals de la llengua catalana en el marc 
de la campanya "Dóna corda al català". Així, les tres ordres de subvencions que hi havia en 
anys anteriors es van unificar l’any 2005 en una única convocatòria per a iniciatives adreçades 
a promoure els usos interpersonals de la llengua catalana. Amb aquests ajuts es pretén 
implicar en la campanya entitats i organitzacions sense finalitat de lucre, com ara serveis 
lingüístics, associacions diverses, sindicats, universitats, etc. Aquest objecte es concreta en les 
iniciatives següents:  
 
- activitats de sensibilització per a l'extensió de l'ús social de la llengua catalana,  
- activitats de mobilització popular,  
- i activitats que tinguin com a finalitat la creació d'opinió i generació de discurs.  
 
A través d’aquesta convocatòria de subvencions, dotada amb 794.087,44 euros, 50 entitats han 
rebut ajuts per als seus projectes. Entre les accions dutes a terme per aquestes entitats en el 
marc de la campanya, podem destacar la creació del Premi Agustí Juandó Royo, que atorga el 
Consell de Col·legis d'Advocats de Catalunya (CICAC) a persones o entitats que en la seva 
trajectòria professional s’hagin destacat per la defensa i lluita de la llengua catalana en l’àmbit 
jurídic i juridicoadministratiu dels països catalans. També cal esmentar l’adhesió de la Comissió 
Executiva de la Unió Intercomarcal de CCOO de Tarragona a la campanya “Dóna corda al 
català”, amb l’objectiu que el català sigui la llengua de la negociació col·lectiva i s'empri en la 
negociació, en la documentació i en els convenis vàlids en cas de conflicte. En l’àmbit esportiu, 
la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC) ha impulsat la  
campanya "A l'esport, dóna corda al català", que es va presentar a les federacions esportives el 
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mes de maig. De la mateixa manera, l’ Associació de Comerciants de la Creu Coberta ha 
presentat el pla de comunicació als comerços associats. La Roda d’Espectacles també ha dut 
la campanya als més joves en el marc de la Tamborinada. En l’àmbit musical, la Unió de 
Músics de Catalunya ha impulsat la campanya “Ballem en català”, que té com a objectiu 
promoure la creació de músiques ballables en català i fer-ne difusió entre les orquestres del 
país. A banda d’aquests actes concrets, diverses entitats i organitzacions, com ara Òmnium 
Cultural, La Roda d’Espectacles, la USOC, etc., han dut a terme jornades de sensibilització 
lingüística i sessions del Taller d’Espai Lingüístic Personal (TELP), per tal de fomentar l’ús 
interpersonal de la llengua catalana. 
 
 

 
 

2.8 Avaluació de la campanya “Dóna corda al català” 
Des de la Secretaria de Política Lingüística, aquesta campanya s’ha plantejat com el marc 
general i de referència amb vista a les actuacions de planificació lingüística actuals i futures, i 
es preveu com a eix central i fil conductor de les iniciatives que es planifiquin al llarg dels 
propers anys, com a mínim fins a l’any 2006. 
  
Si s’analitza aquesta primera etapa de la campanya, que ha estat centrada sobretot en la part 
més conceptual i publicitària de difusió de la imatge i les idees, podem fer una valoració 
absolutament positiva pel que fa a l’assoliment dels objectius marcats: tant l’eslògan “Dóna 
corda al català”, com la cançó o la mascota han aconseguit formar part de l’imaginari col·lectiu 
de bona part de la població i s’ha posat al carrer la qüestió de l’ús del català d’una manera 
popular, fresca, moderna, sense traumes ni discursos institucionals tradicionals; s’ha 
aconseguit, de la mateixa manera, crear un personatge popular i aglutinar sota un mateix 
missatge i sota una mateixa imatge iniciatives diverses que tant les administracions com la 
societat civil han posat en marxa. 
 
La Secretaria de Política Lingüística ha considerat oportú efectuar una avaluació de la 
campanya durant aquest any 2005 mitjançant tres estudis concrets: 
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1. Avaluació de la presència de la campanya “Dóna corda al català” a la premsa.  

 
L’objectiu de l’estudi, realitzat per Guillem Calaforra, ha estat analitzar la recepció que ha 
tingut a la premsa escrita la campanya publicitària “Dóna corda al català”. L’autor ha 
analitzat 25 publicacions diferents i un total de 84 documents (notícies, articles d’opinió, 
editorials, etc.). La metodologia emprada ha estat l’anàlisi crítica del discurs. 
 

2. Grups de discussió per a l’avaluació de la campanya “Dóna corda al català” 
 
L’objectiu principal de l’estudi, realitzat per l’empresa Ipsos Insight, ha estat conèixer si la 
campanya “Dóna corda al català” ha estat útil i eficaç per iniciar o estimular un major ús del 
català entre els diversos grups de ciutadans. Així doncs, s’ha pretès analitzar les opinions, 
actituds i percepcions dels diversos grups de parlants destinataris de la campanya en 
relació amb la imatge de les llengües. 
 
La metodologia utilitzada es basa en la tècnica de grups de discussió, que consisteix a 
reunir persones d’un segment sociocultural i una edat homogenis perquè s’expressin 
lliurement, conduïts per un moderador especialitzat, amb la finalitat de reproduir la dinàmica 
social del segment que representen. Així, es van formar cinc grups d’entre 8 i 10 persones 
d’entre 15 i 45 anys que viuen actualment a Barcelona o a la seva àrea metropolitana. 

 
3. Post test de la campanya “Dóna corda al català” 

 
El post test de la campanya, el va fer l’empresa Synovate. La finalitat de l’estudi ha estat 
avaluar la campanya en termes de rellevància, comprensió i missatges descodificats, 
capacitat per connectar amb el públic objectiu i capacitat per mobilitzar-lo en relació amb 
l’ús del català. 
 
Quant al disseny metodològic, s’han aplicat tècniques qualitatives i quantitatives. 
Concretament, s’han realitzat 251 entrevistes personals a residents a Barcelona i resta de 
l'Àrea Metropolitana. 

 
Com a síntesi dels resultats obtinguts d’aquests estudis d’avaluació de la campanya, hem de 
destacar aquests aspectes: 
 
* A la premsa, la campanya ha tingut una presència mediàtica molt notable, en 25 publicacions 
diferents. Les publicacions que han mantingut l’equilibri entre els gèneres objectius i subjectius 
han estat El Punt i La Mañana. El diari que s’ha referit amb més constància a la campanya ha 
estat l'Avui. 
 
Com a notícia, els elements que han tingut una major difusió i han atret l’atenció dels mitjans 
han estat la mascota de la campanya i els quadres de l’Estadística d’usos lingüístics 2003. Es 
pot afirmar que els diaris que més i millor han tractat la campanya com a notícia han estat El 
Punt, La Mañana, El Periódico i l’Avui. 
 
Els comentaris subjectius sobre la campanya han anat des de l’acceptació entusiasta i la 
crítica, fins al rebuig més complet. Tanmateix, aquests dos extrems han estat minoritaris. Molt 
més importants han estat els sectors intermedis. 
 
* L’anàlisi dels grups de discussió dóna compte de l’existència d’uns hàbits, codis i normes 
socials de comunicació respecte a l’ús de la llengua i la imatge del català, fortament instaurats i 
arrelats. Així, en l’ús de la llengua, hi ha la tendència a utilitzar el castellà amb els 
castellanoparlants com a norma de “bona educació”. Aquesta norma només canvia amb els 
fills, i amb els castellanoparlants que demanen que se’ls parli en català. 
 
Respecte a la imatge de la llengua catalana, es detecta una dualitat. D’una banda hi ha, una 
dimensió que associa la llengua a l’estament polític i institucional i la percep molt estereotipada 
i encotillada. D’una altra, una dimensió que la lliga a la realitat propera, quotidiana, social i 
vivencial. 
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Podem diferenciar entre diversos grups segons la llengua utilitzada habitualment. El grup de 
catalanoparlants es caracteritza perquè el català és la seva llengua principal, l’usen 
habitualment si bé canvien d’idioma segons les circumstàncies.  Pel que fa al grup dels 
bilingües, les seves llengües són el català i el castellà indistintament; canvien d’idioma i 
s’adapten en funció de l’entorn o l’interlocutor. 
 
Dins el grup de castellanoparlants podem distingir tres grups: els qui sempre parlen castellà, els 
castellanoparlants que incorporen el català quan l’entorn així ho propicia, o bé quan s’hi senten 
còmodes, i els castellanoparlants que parlen català amb dificultats. Per aquests últims el català 
és un vehicle d’integració i fan l’esforç de parlar-lo en els diversos àmbits socials. 
 
La campanya “Dóna corda al català” és positivament valorada per totes les persones 
entrevistades: comunica una imatge viva i lúdica del català. Els punts forts de la campanya són 
la Queta, l’accent de la mascota, que és el d’una persona que està aprenent la llengua, la 
melodia publicitària i el missatge «Parla sense vergonya» i «Si m’equivoco, torno a començar». 
S’entén adreçada als immigrants extracomunitaris, i es percep com una invitació simpàtica i 
lúdica a parlar català. 
 
Per altra banda, es considera que el punt dèbil de l’anunci de la campanya és que l’acció física 
de donar corda no s’associa o no va prou lligada amb el fet de parlar català, cosa que fa que el 
missatge no sigui prou efectiu. També s’aprecia una excessiva saturació de missatges, que 
generen pèrdua de contingut. 
 
* El post test de la campanya indica que l’anunci obté uns resultats satisfactoris, tant pel que fa 
a l’atenció com a la vinculació. Els comentaris dels tres públics objectius o diana són positius 
en el 78% dels catalanoparlants habituals, en el 68% dels no-catalanoparlants habituals i en el 
59% dels nous ciutadans. Segons la metodologia utilitzada, una campanya publicitària triomfa 
per damunt d’una mitjana de referència del 60%. 
 
Pel que fa al record que tenen de l’anunci, és del 83% del públic diana catalanoparlant habitual, 
del 77% del públic diana no-catalanoparlant habitual i del 65% de la població nouvinguda. 
Concretament es pot destacar que l’anunci arriba a l’audiència gràcies al recurs de la boca, a la 
cançó animada, i als aspectes que fan que agafi un to divertit i desenfadat, que el missatge 
principal es capta i descodifica sense dificultat (“Parla català!”) i que l’anunci treballa molt 
positivament per connectar emocionalment amb els espectadors. 
 
Com a aspectes molt positius destaquen l’aproximació positiva i el to amigable en la 
transmissió del missatge --el missatge “Parla català” es veu com una invitació a parlar l’idioma, 
sense imposicions, i sense tenir por a equivocar-se.  
 
Com a conclusió, tot i que encara és d’hora per determinar certs impactes de la campanya, 
hom pot afirmar que “Dóna corda al català” s’ha mostrat com una campanya altament efectiva 
que aconsegueix animar i mobilitzar els no-catalanoparlants a utilitzar l’idioma des d’una 
perspectiva i enfocament diferents, innovadors, positius i moderns. A més, resulta molt adient 
per desvincular la llengua d’un imaginari acadèmic, poc actual i avorrit, ja que dóna al català 
una imatge més fresca i menys feixuga. 
 
Així doncs, en general, la campanya ha estat ben rebuda als mitjans i entre els ciutadans. Tot i 
això, cal destacar que hi ha certs aspectes que fan concloure que alguns missatges han arribat 
distorsionats a la població general. 
  
Cal dir, però, que la intenció amb aquest projecte des del primer moment ha estat anar més 
enllà d’una campanya publicitària. Aquesta primera etapa era necessària, però ha estat 
concebuda com la plataforma que ha d’afavorir una reflexió social sobre l’ús de les llengües a 
Catalunya, a partir de l’espai d’ús preferent que hi ha de tenir el català com a llengua pròpia del 
territori. Per tant, a partir de la campanya es preveu tirar endavant iniciatives que permetin, 
sobretot, avançar en una direcció: la generació i fixació d’un discurs sòlid que una àmplia 
majoria social pugui compartir per tal d’avançar en l’ús social de la llengua catalana en el 
context multilingüe actual.  



V. L’ENSENYAMENT I LA LLENGUA CATALANA 

1. Nous recursos per a l’ensenyament i l’aprenentatge de la llengua 

La Generalitat de Catalunya sempre ha posat un interès especial en l’ensenyament de la llengua 
catalana a les persones adultes. Aquest interès s’explica, en primer lloc, per la voluntat de procurar la 
integració d’un nombre important de ciutadanes i ciutadans arribats a Catalunya durant successives 
onades migratòries, els quals en un principi tenien com a primera llengua el castellà i actualment 
tenen llengües primeres de procedències diverses, i, en segon lloc, pel desig de facilitar 
l’aprenentatge de la llengua catalana a persones estrangeres que, per motius laborals o acadèmics, hi 
estan interessades. 
 
La Secretaria de Política Lingüística (SPL) dóna suport a l’oferta de formació lingüística a Catalunya 
mitjançant diferents línies d’actuació que tenen per objectiu establir criteris i directrius vàlids per als 
diferents organismes que treballen en l’ensenyament de la llengua. L’elaboració dels programes de 
referència per a l’ensenyament i l’aprenentatge de català a les persones adultes i l’elaboració o 
promoció de materials didàctics en són els principals, tot i que cal destacar també el servei d’atenció 
de consultes sobre l'aprenentatge de català (mitjançant aquest servei s’han atès 800 consultes, s’han 
facilitat materials d’aprenentatge i s’ha proporcionat assessorament didàctic a 30 professionals de 
l’ensenyament de la llengua catalana a les persones adultes de diferents institucions), la coordinació 
de la xarxa de centres d’autoaprenentatge de català i la participació en projectes europeus relatius a 
l’aprenentatge de llengües. 

1.1. Programes per als cursos de català per a persones adultes  
 Durant l’any 2005 l'SPL ha iniciat el procés d’adequació dels programes de llengua catalana al Marc 
europeu comú de referència per a les llengües: aprendre, ensenyar, avaluar, proposat pel Consell 
d’Europa (http://www6.gencat.net/llengcat/publicacions/programes/index.htm). 
 
Enguany s’ha finalitzat i difós l’actualització dels programes destinats a l’aprenentatge de la llengua 
del Nivell intermedi i el Nivell de suficiència. També s’ha definit l’estructura del programa del nivell 
superior d’aprenentatge de la llengua i se n’han descrit els objectius i continguts. S’han començat a 
elaborar les programacions del nivell intermedi a partir del programa corresponent i seguint la línia 
metodològica de les programacions dels nivells bàsic i elemental organitzats a l’entorn de tasques 
comunicatives. 

1.2. Materials per a l’aprenentatge de la llengua 

1.2.1. Curs de català en línia 
L’ensenyament de la llengua catalana a les persones adultes ha evolucionat molt en els darrers vint 
anys. D’una banda ens trobem amb un context sociolingüístic que implica canvis importants en el 
perfil i en els interessos dels aprenents i les aprenents actuals i de l’altra disposem de noves 
metodologies aplicables a l’ensenyament de les llengües que comporten l’elaboració de nous 
materials didàctics. 
 
Aquests dos elements i el creixement d’Internet com a xarxa de comunicació i d’intercomunicació, que 
ens ofereix la possibilitat de dissenyar un espai per a l’aprenentatge de la llengua independent del lloc 
on es trobin les persones que volen aprendre-la i del temps de dedicació de què disposen, han portat 
la Secretaria de Política Lingüística del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya 
i l’Institut Ramon Llull, institució dedicada a la projecció i difusió de la llengua i la cultura catalanes a 
l’exterior, a impulsar un projecte d’elaboració d’un curs de català en línia que té com a objectiu 
principal facilitar l’accés a l’aprenentatge de la llengua catalana a persones que vulguin seguir un 
sistema d’aprenentatge no presencial en un entorn que els faciliti la relació amb altres estudiants i que 
al mateix temps els acosti a uns referents culturals propis i específics de la comunitat lingüística 
catalana. 
 
El projecte consisteix, doncs, en el desenvolupament d’un espai virtual que permeti la difusió dels 
recursos, les eines i els materials per a l’aprenentatge de la llengua i que faciliti la feina a totes 
aquelles persones que participen del procés d’ensenyament-aprenentatge: aprenents, professorat, 
tutors i tutores, persones que elaboren materials, etc, i sobretot, en el disseny i l’elaboració d’un curs 
que incorpori totes les eines que el mitjà (Internet) permet. 
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Els destinataris bàsics del curs seran persones de procedències culturals i lingüístiques diverses que 
volen aprendre català i que poden tenir o no coneixements previs d’aquesta llengua. 
 
Des de la recuperació de les institucions democràtiques d’autogovern, la Generalitat de Catalunya va 
posar un interès especial en l’ensenyament de la llengua catalana a les persones adultes. En primer 
lloc, per pal·liar el desconeixement de la llengua pròpia d’una part important de la població de 
Catalunya provocat per l’eliminació d’aquest aprenentatge del sistema educatiu. En segon lloc, per 
procurar la integració d’un nombre important de ciutadanes i ciutadans arribats a Catalunya durant les 
successives onades migratòries i que tenen com a primera llengua el castellà. I, finalment, per facilitar 
l’aprenentatge de la llengua catalana a les persones estrangeres que hi tenien interès, i que es va 
potenciar majoritàriament mitjançant l’establiment de lectorats de català a diferents universitats de 
fora de l’àmbit lingüístic català o a través dels casals catalans a l’exterior. 
 
Aquests tres factors van empènyer la Generalitat a establir el currículum per a l’ensenyament de la 
llengua catalana a les persones adultes, amb els consegüents nivells d’aprenentatge i de certificació 
d’aquests coneixements, i l’elaboració dels programes, de les programacions i dels materials que 
facilitessin la tasca a un gran grup de professionals de l’ensenyament que havien d’exercir amb 
mancances importants de tot tipus. 
 
L’exponent d’aquell procés va ser l’elaboració del curs multimèdia Digui, digui... que, amb 
l’assessorament i l’aval del Consell d’Europa, es va convertir en un curs capdavanter, tant per 
l’enfocament comunicatiu que desenvolupava com per l’amplitud de mitjans que utilitzava. 
 
D’aleshores ençà s’han anat desenvolupant i elaborant un nombre important de materials didàctics 
amb l’objectiu, primer, de complementar i modernitzar el Digui, digui..., i després per adequar-se a les 
noves necessitats i a les noves realitats de l’aprenentatge de llengües, i els professionals i les 
professionals de l’ensenyament del català s’han hagut d’adaptar, també, al nou perfil d’alumnat i a les 
noves metodologies i eines de suport. 
 
Aquest procés ha anat fent cada vegada més evident la necessitat de disposar d’un mètode pensat 
de manera global partint dels nous paràmetres que configuren actualment l’ensenyament de llengües: 
una nova metodologia, un nou entorn d’aprenentatge, uns nous materials i un nou perfil d’aprenent.  
 
Per això s’ha pensat en un espai virtual que incorpori diferents elements de relació i de comunicació i 
una varietat de materials molt important i, sobretot, que permeti una flexibilitat molt gran a l’hora de 
moure-s’hi i d’utilitzar els recursos disponibles. 
 
Tenint en compte que la finalitat principal d’aquest projecte és atendre les necessitats d’aprenentatge 
de la llengua catalana de la població adulta a fi que pugui usar-la sense limitacions, s'han definit els 
objectius i continguts que es detallen a continuació. 
 
• Objectius del projecte 
L’espai virtual per a l’aprenentatge del català vol contribuir a la creació d’una comunitat virtual oberta 
a persones adultes que volen millorar els coneixements de català i a professionals de l’ensenyament 
d’aquesta llengua. 
 
Aquest espai ha de facilitar l’accés a l’aprenentatge de la llengua catalana a aquelles persones que 
per raons professionals, d’ubicació, de temps, per causa d’alguna discapacitat física, etc., tenen 
dificultats per accedir als sistemes presencials d’aprenentatge de la llengua o a aquelles que se sentin 
més còmodes amb un mètode d’aprenentatge d’aquestes característiques. 
 
Amb aquest recurs pretenem satisfer les demandes creixents d’aquelles persones residents a 
l’estranger de manera individual o des dels casals i lectorats catalans que volen aprendre el català o 
necessiten, a més d’una proposta d’aprenentatge de la llengua, un entorn de relació amb altres 
estudiants i uns referents culturals. 
 
Aquest projecte ens ha de permetre també promoure el desenvolupament d’eines i programes que 
ajudin al treball dels aspectes relacionats amb la producció oral de la llengua i proporcionar als 
sistemes presencials d’aprenentatge del català una base considerable de material audiovisual que 
constitueixi un suport variat i enormement enriquidor en el procés d’aprenentatge. 
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• Continguts del curs 
El punt de partida per a l’elaboració dels continguts del curs són els programes de la Secretaria de 
Política Lingüística, els quals s’emmarquen en el document Marc europeu comú de referència per a 
les llengües: aprendre, ensenyar, avaluar, redactat pel Consell d’Europa. Els curs de català 
s’estructurarà en quatre nivells d’aprenentatge i cada un dels nivells proposats es dividirà en 25 
unitats didàctiques aproximadament. Cada unitat tindrà una estructura similar, que inclourà els 
objectius d’aprenentatge i d’avaluació i els continguts teòrics complementaris necessaris per assolir-
los. 
 
En el desenvolupament dels continguts lingüístics i culturals que inclourà el curs s’utilitzaran tot tipus 
de recursos, tant textuals com audiovisuals i de disseny, els quals estaran localitzats en una 
plataforma tecnològica. 
 
Per tant, l’elaboració del curs en línia inclourà l’elaboració dels continguts didàctics del curs i la 
creació dels elements audiovisuals que els acompanyen i vehiculen; l’adquisició i/o desenvolupament 
del programari necessari en relació amb l’apartat anterior; el disseny i la implementació del curs, que 
inclou el disseny del web, els guions dels continguts, la creació de materials gràfics i/o audiovisuals, 
etc., i el sistema informàtic, que ha de generar un entorn de comunitat virtual en què l'alumnat es 
pugui relacionar amb la tutora o el tutor, amb altres alumnes i amb el servei d’administració.  
 
La Secretaria de Política Lingüística ha assumit el finançament de l’elaboració d’aquest curs de català 
en línia, i n’ha gestionat la contractació a través del Consorci per a la Normalització Lingüística, tal 
com s’estableix en el conveni de col·laboració signat a aquest efecte entre el Departament de la 
Presidència, l’Institut Ramon Llull i el mateix Consorci per a la Normalització Lingüística. 
 
El Consorci per a la Normalització Lingüística està integrat per la Generalitat i més de vuitanta ens 
locals, i té com a president el secretari de Política Lingüística. És l’organisme amb més experiència i 
solvència en la gestió de cursos de català per a persones adultes a Catalunya. Es preveu que sigui 
també aquest organisme l’encarregat de fer el pilotatge del curs, una vegada estiguin enllestides les 
primeres unitats, i que assumeixi posteriorment l’explotació del curs a Catalunya. 
 
L’elaboració del curs es durà a terme al llarg dels anys 2006, 2007 i 2008. L’any 2006 se’n podrà 
presentar el nivell 1, l’any 2007 els nivells 2 i 3, i el 4 l’any 2008.  
 
Per a l’elaboració del curs s’ha convocat un concurs negociat entre les empreses tecnològiques 
homologades per la Generalitat, per un import total de 4.500.000 euros.  
 
Aquest import s’ha calculat en funció de les hores de treball invertides per professionals dels diferents 
àmbits i especialitats previstos d’acord amb el calendari d’execució proposat i en funció del nombre 
de materials audiovisuals i tecnològics que cal elaborar i adaptar. 
 
És indubtable l’interès d’aquest curs en el marc dels objectius generals de política lingüística del 
Govern. Es tracta, a més, d’un producte perdurable, amb una vigència prevista superior als deu anys, 
i amb un caràcter innovador i flexible que el fa vàlid per a l’aprenentatge de la llengua catalana en 
qualsevol país del món. 
 
Per aquest motiu el Govern va aprovar un expedient de despesa pluriennal pels imports següents: 
 
2005:     800.000 euros 
2006:  2.200.000 euros 
2007:  1.500.000 euros 

1.2.2. Català a mida  
És un recull de materials destinats a l’aprenentatge de la llengua adreçats especialment a la formació 
lingüística de diferents col·lectius de treballadors i treballadores de les empreses. Es presenta en una 
carpeta amb dossiers de treball per a diferents perfils lingüístics del món laboral i un CD-ROM amb 
activitats audiovisuals i exercicis gramaticals. Els materials s’han editat i s’han distribuït al Consorci 
per a la Normalització Lingüística, als serveis lingüístics universitaris, al Departament d’Educació, als 
centres d’autoaprenentatge de català i a les àrees de formació de les empreses que ho han sol·licitat. 



V. L’ENSENYAMENT I LA LLENGUA CATALANA 
 

4 

1.2.3. Itineraris per a l’autoaprenentatge de català  
Els itineraris formatius per a l’aprenentatge de la llengua dels nivells intermedi i de suficiència del 
Centre d’autoaprenentatge virtual són el resultat de la col·laboració entre la Secretaria de Política 
Lingüística i l’Escola d’Administració Pública de Catalunya i tenen com a objectiu facilitar als 
treballadors i treballadores de les administracions públiques que presten els seus serveis a Catalunya 
l'aprenentatge de la llengua necessari perquè puguin desenvolupar, amb adequació i correcció, les 
tasques lingüístiques corresponents al seu lloc de treball o ampliar els seus coneixements de llengua. 
 
Els materials s’estructuren en tres eixos: gèneres textuals, patrons discursius i continguts 
lingüísticotextuals. Els tres eixos estan relacionats i faciliten l’aprenentatge dels textos més usuals 
utilitzats a l’Administració pública. Aquest material, a banda de proporcionar uns continguts 
documentals força extensos, és molt innovador, ja que presenta un enfocament de l’aprenentatge des 
de la producció dels textos i s’orienta clarament cap a la pràctica dels documents reals que han de 
produir les treballadores i treballadors públics. 
 
Durant el 2005 s’ha fet el disseny de l’entorn d’aprenentatge virtual; s’han revisat, adaptat i preparat 
per a la maquetació els itineraris de gèneres textuals, de patrons discursius i de continguts 
lingüísticotextuals de nivell intermedi, i s’han editat en l’entorn virtual. 
 
Es preveu començar a oferir aquest servei d’aprenentatge virtual des de l’Aula Virtual de l’Escola 
d’Administració Pública al setembre de 2006. 

1.2.4. Centres d’autoaprenentatge 
Un altre instrument important que facilita l’aprenentatge de la llengua catalana són els centres 
d’autoaprenentatge de català. Aquest tipus d’aprenentatge va adreçat a les persones aprenents amb 
un grau d’autonomia important en el seu procés d’aprenentatge i s’ha consolidat com un model 
alternatiu a l’ensenyament presencial tradicional de manera força significativa. 
 
Actualment existeixen uns 80 centres d’autoaprenentatge de català d’institucions diverses que són 
coordinats des de la Secretaria de Política Lingüística (SPL) i s’aprecia un increment anual de centres 
en contextos força diferents. 
 
L’any 2005 han obert centre d’autoaprenentatge les institucions següents: Escola de Policia de 
Catalunya, Universitat Rovira i Virgili, Centre de Formació d’Adults de Palau de Mar, IES Castellarnau 
i Regidoria de Cultura Catalana de Perpinyà, i s’han establert contactes i ofert assessorament per a 
l’obertura de centres d'autoaprenentatge als centres penitenciaris del Departament de Justícia 
(Quatre Camins, Homes de Barcelona i Joves de Barcelona). 
 
Des de l'SPL es coordinen diferents projectes d’adaptació i elaboració de nous materials per a 
aquests centres que es posen a disposició de les persones interessades a través del web de la 
llengua catalana. A tall d’exemple podem destacar que s'han publicat al web 188 dictats dels nivells 
intermedi, de suficiència i superior, i que s’han digitalitzat els arxius sonors dels materials de 
comprensió oral i fonètica i pronuncia que fins ara estaven en casset. 
 
La principal actuació de coordinació dels centres és la trobada anual que aquest any ha estat la XI 
Trobada Centres d’Autoaprenentatge. Es va fer a Vic els dies 5 i 6 de maig de 2005, i hi van participar 
134 persones procedents de Catalunya, el País Valencià, les Illes, la Catalunya Nord, Andorra i el 
País Basc. La Trobada s’adreçava a personal tècnic i assessor de centres d’autoaprenentatge de 
català i d’altres llengües. L’organització va anar a càrrec de l'SPL en col·laboració amb la Universitat 
de Vic.  

1.2.5. El projecte APRENCAT 
La Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació, amb l’objectiu de fomentar la 
presència de la llengua catalana en la societat del coneixement, ha promogut la creació d'un portal 
amb recursos audiovisuals per a estudiants de català, especialment orientat als lectorats. Durant el 
2005 el projecte ha estat en fase de proves. 
 
El Projecte APRENCAT consisteix en el desenvolupament d'una plataforma pilot audiovisual sobre 
tecnologia IP de banda ampla per donar suport als lectorats de català d’arreu del món en 
l’aprenentatge i difusió de la llengua i la cultura catalanes. Aquest entorn permet compartir recursos 
audiovisuals i la interacció en temps real de persones ubicades en qualsevol punt. El projecte, iniciat 
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al juliol de 2005, permet implementar un servei pilot de videoconferència multipunt per potenciar la 
interacció simultània entre les persones usuàries de la plataforma. 
 
Els objectius que es persegueixen amb aquest projecte pilot inclouen la millora del suport a la tasca 
de les universitats, a la difusió del coneixement, a l’aprenentatge de la llengua catalana, a la tasca 
d’ensenyament per part dels lectorats, a la gestió de la comunitat de lectors i lectores, i a la difusió i 
creació de continguts en català per Internet. 

1.2.6. Els projectes universitaris 
Una altra de les línies prioritàries d’actuació del Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la 
Informació (DURSI) durant el 2005 ha estat l’impuls a la recerca i el desenvolupament sobre 
tecnologies aplicades al tractament de les llengües, a la gestió del multilingüisme, les noves 
tecnologies i les metodologies didàctiques. 
 
• SisCoTerm 
El SisCoTerm és un sistema de correcció de textos i tractament de la terminologia d’utilitat per als 
serveis de llengua i publicacions de les universitats. En una segona fase, es preveu que també el 
puguin utilitzar les editorials no universitàries i altres institucions que hi estiguin interessades. El 
projecte s’ha desenvolupat l’any 2005 i es posarà a l’abast de les persones usuàries el 2006. 
 
Aquest sistema és una eina que, d’una banda, repercutirà en la millora de la qualitat dels manuals i 
llibres de text universitaris i, d’una altra, simplificarà les tasques de correcció i de producció dels 
manuals científics per part dels serveis de publicacions i farà possible la sistematització i la 
coherència de la terminologia cientificotècnica en català. 
 
Com a resultat del projecte, es podrà disposar d'un sistema de detecció i qualificació de la 
terminologia de documents cientificotècnis: el sistema detecterà els termes que ja té disponibles i 
informarà, mitjançant un document web, sobre les fonts de procedència de cada terme, i a més 
donarà una relació de les paraules desconegudes i que són candidates a terme. 
 
La persona usuària, un cop resolgui l'estatus dels mots desconeguts (terme, error ortogràfic, manlleu, 
etc.), ho reflectirà en el document i ho enviarà al gestor del sistema, de manera que es vagi 
retroalimentant l’aplicació. 
 
La inversió en aquest projecte corresponent a l’any 2005 ha estat de 115.000 euros. 
 
• EuroRom 5 
L’EuroRom 5 és un mètode d’aprenentatge simultani de llengües que té com a objectiu que les 
persones usuàries esdevinguin autònomes en la lectura de tres noves llengües romàniques en un 
nombre limitat d’hores, sempre que se’n conegui una. 
 
Permet aprofitar els coneixements de llengües per adquirir habilitats en una altra llengua, superar la 
síndrome de frontera per entendre i fer-se entendre, reduir el temps dels aprenentatges i potenciar 
l’ús de les noves tecnologies. 
 
La inversió en aquest projecte corresponent a l’any 2005 ha estat de 11.948 euros. 
 
• Minerva 
En el marc d’uns ensenyaments universitaris plurilingües i pluriculturals, s’ha elaborat Minerva, 
projecte que inclou materials didàctics, plurilingües, interactius i multimèdia per a l’aprenentatge del 
català i la intercomprensió en llengües romàniques en l’àmbit universitari. 
 
La inversió en aquest projecte corresponent a l’any 2005 ha estat de 45.000 euros. 

1.3. Recursos per al professorat de català 
Si tenim en compte l’increment de l’oferta de cursos de llengua catalana produït els darrers anys, 
l’augment de la demanda de professorat preparat per atendre la diversitat de persones destinatàries   
de característiques i necessitats enormement diferenciades és també molt important. Per contribuir a 
l’adequada formació d’aquest col·lectiu, la Secretaria de Política Lingüística (SPL) ha impulsat 
l’elaboració d’un Curs en línia de formació inicial per a professorat de català per a persones adultes 
que té com a objectiu facilitar al professorat en exercici o al futur professorat criteris i recursos per a 
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una correcta docència de la llengua catalana en el context actual. El principal destinatari d’aquesta 
formació és el professorat del Consorci per a la Normalització Lingüística, el qual ja l’ha començat a 
oferir, i el professorat que imparteix classes a l’estranger en casals o lectorats, que a causa de la 
distància, té més dificultats a l’hora d’accedir a una formació especialitzada d’aquest tipus.  
 
Dins d’aquest context, i atesa l’especificitat del col·lectiu de professorat i de destinataris de la 
Catalunya Nord, l'SPL continua oferint unes sessions anuals de formació en didàctica de la llengua, 
que l'any 2005 s’han dut a terme els mesos de setembre i octubre, en què han participat 28 
professores i professors. 
 
L'SPL té també com a objectiu en l’àmbit de l’ensenyament de la llengua contribuir a l’establiment de 
determinades bases teòriques que permetin el desenvolupament o la modificació de criteris que 
orientin la presa de decisions dels poders públics competents. En aquest sentit impulsa els fòrums 
especialitzats implicats en el sector educatiu i hi participa. Aquest és el cas dels treballs 
desenvolupats a l’entorn de les conclusions del Tercer Simposi sobre l’Ensenyament del Català a No 
Catalanoparlants que va tenir lloc a Vic l’any 2002, una de les quals va ser que les institucions 
públiques implicades en l’ensenyament de la llengua catalana treballessin conjuntament en la 
definició del paper del professorat de llengua en el context sociolingüístic català actual. Per tal 
d’acomplir aquest objectiu s’ha organitzat, els dies 16 i 17 de desembre de 2005, el Seminari del perfil 
del professor. Aquest seminari tenia per objectiu buscar els elements essencials que haurien de 
conformar la formació del professorat de català en la nostra societat. Per això calia definir el perfil 
ideal que ha de tenir un professor o professora de llengua, ara i aquí, tenint en compte el context 
cultural i de país, l’entorn on es mou, les necessitats de les persones destinatàries i els currículums 
formatius dels diferents àmbits d’actuació i també, no cal oblidar-ho, la formació de la qual parteix el 
professorat. Hi van participar cinquanta experts en el tema i se’n van redactar unes conclusions que 
es difondran en els contextos pertinents al llarg de l’any 2006. 

1.4. Lingu@net Europa, projecte europeu  
La Secretaria de Política Lingüística ha procurat, històricament, participar en tots aquells projectes 
europeus que tenen com a objectiu desenvolupar actuacions de difusió o de promoció de l’ús i 
l’ensenyament de llengües diverses. Aquest interès s’explica per un doble motiu. En primer lloc per 
facilitar a la llengua catalana tots aquells recursos i instruments que li permetin ser útil i efectiva en 
tots els contextos possibles i en segon lloc per donar-li la visibilitat que, atès el seu estatus i nivell de 
desenvolupament, li correspon en el context europeu. 
 
Lingu@net Europa és un projecte europeu que reuneix clarament aquestes dues finalitats, i per això 
la Secretaria de Política Lingüística hi ha estat treballant des de l’any 2004. Lingu@net Europa és un 
centre de recursos multilingüe en línia per a l’aprenentatge de llengües. Ofereix informació i enllaços 
a recursos de qualitat relacionats amb l’aprenentatge i l’ensenyament de llengües modernes i neix 
amb l’objectiu de proporcionar a estudiants i professorat de llengües la possibilitat de cercar recursos 
rellevants en qualsevol de les llengües que pugui entendre i no només aquells que trobaria buscant 
únicament en la seva llengua materna. 
 
Dóna accés multilingüe a 3.500 recursos en línia catalogats, molts dels quals són específicament per 
a aprenents. També ofereix suport a aprenents adults sobre com aprendre una llengua, com avaluar 
el seu nivell i com comunicar-se amb d’altres aprenents en línia. És important destacar la qualitat 
d’aquestes seccions que han estat desenvolupades per especialistes en llengües d’arreu d’Europa. 
Es pot accedir a tot el lloc web en 20 llengües (alemany, anglès, basc, búlgar, català, danès, 
espanyol, estonià, finès, francès, gallec, grec, islandès, italià, lituà, maltès, neerlandès, polonès, 
portuguès i suec). 
 
El projecte està coordinat pel CILT, el Centre Nacional de Llengües (Regne Unit), i en formen part 20 
institucions de països europeus diferents. Aquest recurs és de lliure accés i està disponible a 
www.linguanet-europa.org. 

1.5. Publicacions 
Per tal de difondre els treballs que s’impulsen des de la Secretaria de Política Lingüística o les 
qüestions més significatives relacionades amb l’ensenyament i l’aprenentatge de la llengua catalana a 
les persones adultes, durant l’any 2005 s’ha publicat els treballs següents: 
 
L’avaluació. "COM/Recursos didàctics", núm.10  
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350 llocs per aprendre català  
Bibliografia per aprendre català  
Reedició del Vocabulari àrab-català revisat i actualitzat. "COM/Recursos didàctics", núm.11 
Jocs de paraules 2 
Reedició del Viure a Catalunya: Vocabulari en imatges i Comencem a parlar.  

2. L’ensenyament obligatori 

2.1. 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 d’origen estranger ha anat creixent de manera continuada des de principis de la 
dècada dels noranta, tal com es detalla en el gràfic següent: 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 2005-2006 hi ha 106.733 alumnes de nacionalitat estrangera, de P3 
en endavant, sobre un total de 1.003.821 alumnes, xifra que representa un 10,63%. 
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Gràfic 1. Evolució de la matrícula de l’alumnat d’origen estranger. 1991-2005 
 

 
 
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 2. Procedència de l’alumnat de nacionalitat estrangera 
Curs 1998-1999 
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Gràfic 3. Procedència de l’alumnat de nacionalitat estrangera 
Curs 2005-2006 

 
 

 
 
 

2.2. El Pla per a la llengua i la cohesió social 
L’any 2004 el Departament d’Educació va crear un òrgan dedicat específicament al suport a l’alumnat 
nouvingut, 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.  
 
A aquesta Subdirecció General li corresponen les funcions següents: 
 
• Facilitar criteris i elements de reflexió per tal d’aconseguir i consolidar una escola oberta, solidària 

i de qualitat per a tot l’alumnat, en el marc de la societat catalana i davant els reptes de la 
immigració. 

• Consolidar la llengua catalana com a llengua vehicular d’ensenyament 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 
als valors cívics i democràtics, en un marc de bona convivència. 

• Elaborar criteris i promoure actuacions per fomentar la inclusió escolar i garantir la igualtat 
d’oportunitats de tot l’alumnat i prevenir qualsevol tipus de marginació. 

• 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 
professionals de suport als centres pel que fa a la didàctica i l’ús de la llengua, l’educació 
intercultural i la cohesió social. 

• Impulsar l’elaboració, selecció i difusió de materials específics. 
• Realitzar estudis i investigacions sobre llengua, interculturalitat i cohesió social, en el marc dels 

procediments generals d’avaluació del Departament d’Educació. 
• Impulsar i promoure actuacions que facilitin la col·laboració i la coordinació, en l’àmbit de 

l’ensenyament de la llengua, amb els territoris de l’àmbit lingüístic català. 
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El Departament d’Educació va aprovar el Pla per a la llengua i la cohesió social l’any 2004. L’objectiu 
general d’aquest Pla 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 pot crear una aula d’acollida, la qual ha 
de disposar d’un tutor o tutora 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.  
 
Cal remarcar que l’aparició de les aules d’acollida no ha implicat la desaparició dels tallers 
d’adaptació escolar. 
 
L’any 2005 ha estat el segon any d’aplicació del Pla per a la llengua i la cohesió social i de la posada 
en marxa del Servei d’Interculturalitat i Cohesió Social. S’han consolidat les aules d’acollida i s’ha 
impulsat el funcionament dels plans educatius d’entorn conjuntament amb els municipis implicats. 
 
A continuació es recullen les dades relatives a les diferents activitats dutes a terme en el marc de 
l’esmentat Pla per a la llengua i la cohesió social. 
 
 

Taula 1. Activitats a l’entorn de la llengua i la cohesió social (curs 2004-2005) 
 

  ACTIVITATS ALUMNES ASSISTENTS CENTRES 
ACTIVITATS TALLERS/CURSO

S 
INF./PRIMÀRIA SECUNDÀRIA participants/atesos 

Atenció lingüística a alumnat nouvingut     

 Tallers d'adaptació escolar 63   1.386   252 

 Aules d'acollida 603  7.837  4.410   603  

 Casals lingüístics 36  357    

 Tallers intensius de llengua 
catalana 

13   139   13  

Classes de llengües d'origen     

 Xinès 4  50   4  

 Àrab 61  1.220   52  

Plans educatius d'entorn 28  51.426  20.393   216  
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2.2.1. Activitats d’incentivació de l’ús de la llengua i de cohesió social adreçades a l’alumnat nouvingut 
• S’han organitzat 603 aules d’acollida, que han atès 7.837 alumnes de primària i 4.410 de 

secundària. 
 
• S’han organitzat 63 tallers d’adaptació escolar, que han atès 1.386 alumnes de 252 centres 

diferents. 
 
• S’han organitzat 36 casals lingüístics, que han atès 357 alumnes a l’estiu. 
 
• S’han organitzat, al mes de setembre, 13 tallers intensius de llengua catalana, que han atès 139 

alumnes. 

2.2.2. Activitats d’incentivació de l’ús de la llengua i de cohesió social adreçades al conjunt de 
l’alumnat 
• Classes de llengües d’origen adreçades a tot l’alumnat 

S’han organitzat 4 grups de llengua xinesa (1 a Barcelona, 1 a Lleida, 1 a Tarragona i 1 a Girona). 
També s’han fet 61 grups de llengua àrab (3 als Serveis Territorials de Barcelona, 26 a 
Barcelona-Comarques, 7 al Baix Llobregat, 7 a Lleida, 7 a Tarragona, 8 a Girona i 3 al Vallès 
Occidental). 
  

• El Gust per la Lectura 
S’ha organitzat el concurs literari d’àmbit nacional El Gust per la Lectura, que ha comptat amb la 
participació d’uns 5.000 alumnes d’ESO i de batxillerat, els quals, a més, han realitzat diverses 
activitats de potenciació de l’ús de la llengua. Per altra banda, més de 400 professors i 
professores han treballat obres, gèneres i autores i autors destacats de la literatura i del 
currículum escolar, en 4 sessions impartides per especialistes a 8 punts del país. 

 
• Tots els papers de l’auca i Tallers de teatre 

Aquestes són activitats fetes a partir de l’expressió i del joc dramàtics. Els grups acaben 
representant obres de teatre que han ajudat l’alumnat en els usos de la llengua. Hi han participat 
centres de Barcelona, l’Hospitalet de Llobregat, Granollers, Mataró, Terrassa, Montcada i Reixac, 
el Prat de Llobregat i Viladecans. 

2.2.3.Activitats per a famílies de l’alumnat nouvingut 
• S’han organitzat 104 tallers de llengua i de cohesió social Un espai per trobar-nos, adreçats a les 

famílies de l’alumnat, que han atès 1.752 pares i mares. 

2.3. Els plans educatius d’entorn 
Els plans educatius d’entorn són una proposta educativa innovadora que vol donar una resposta 
integrada i comunitària a les necessitats educatives dels membres més joves de la nostra societat, a 
través de la continuïtat de l’acció educativa fora de l’àmbit escolar, amb l’objectiu de sumar els 
esforços de les diverses actuacions que es fan als municipis o als barris, i d’optimitzar els recursos i 
les polítiques destinades a la formació de la població infantil i juvenil. 
 
Els plans educatius d’entorn pretenen construir una xarxa estable de suport a la comunitat educativa, 
amb la participació dels diversos departaments de la Generalitat que tenen incidència dins del món 
educatiu, les institucions de l’àmbit local (ajuntaments i entitats municipalistes) i les associacions 
socials, esportives i culturals. S’adrecen a tot l’alumnat, i a tota la comunitat educativa, però amb una 
especial sensibilitat cap als sectors socials més desafavorits. Els dos eixos bàsics dels plans són el 
foment de la cohesió social, a partir de l’educació intercultural, i la consolidació del català com a 
llengua d’ús social habitual. 
 
El 2005 hi ha hagut 28 plans educatius d’entorn, que afecten 25 municipis. Hi han estat implicats 
51.426 alumnes d’educació infantil i primària, i 20.393 alumnes d’educació secundària. Cal tenir en 
compte que aquests plans s’han programat en zones amb incorporació important d’alumnat de 
famílies estrangeres, però que incideixen en tot l’alumnat i que aquestes xifres es refereixen a la 
població escolar total. 
 
L’educació de ciutadans i ciutadanes per a un món complex i divers, que és l’objectiu d’aquest plans, 
ha de ser: 
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- Integral: per abastar tots els aspectes de la persona. 
No solament ha d’instruir i ensinistrar en unes habilitats intel·lectuals determinades sinó que ha de 
facilitar també competències socials i proporcionar capacitats per adaptar-se i conviure en una 
societat canviant. 
 
- Contínua: per comprendre tot l’espai-temps vital. 
El temps de formació ja no es pot entendre avui parcel·lat, unes hores al dia (escola) i una època 
de la vida (infància i joventut), ha d’abastar tota la vida. 
 
- Arrelada: per tenir uns referents compartits. 
La incertesa que caracteritza els nostres temps fa que esdevinguin indispensables uns referents 
identitaris compartits que vinculin les persones a projectes de futur i que donin un sentit al treball i 
a la convivència. 
 
- Cohesionadora: per promoure la integració social. 
L’arribada de nous ciutadans i ciutadanes al nostre país planteja nous reptes que requereixen una 
sèrie d’accions innovadores per promoure la cohesió social mitjançant l’educació intercultural i l’ús 
normalitzat de la llengua catalana en un marc multilingüe. 
 
- Inclusiva: per incloure a tothom. 
I per fer-ho possible ha de garantir la igualtat d’oportunitats i evitar qualsevol tipus de marginació i 
exclusió. 
 
- En xarxa: per ser-ne tots coresponsables. 
És necessari teixir una xarxa educativa molt ben cohesionada i això requereix un treball ben 
articulat, coordinat i coherent de tots els organismes que treballen en l’atenció i l’educació dels 
membres més joves de la societat catalana.  

2.4. La llengua i l’alumnat nouvingut 
El curs 2005-2006 el Departament d’Educació ha posat en funcionament 940 aules d’acollida, de 
primària i de secundària, cosa que suposa, ultra un esforç considerable, la constatació de l’augment 
dels recursos i del compromís de l’Administració educativa per fer l’acolliment lingüístic de l’alumnat 
nouvingut.  
 
En acabar el 2004-2005, el primer curs de les aules d’acollida, es va dur a terme l’aplicació d’unes 
proves que han servit per a l’elaboració del primer informe sobre els resultats de llengua catalana en 
l’alumnat nouvingut que ha participat en les aules d’acollida. L’estudi s’ha basat en la valoració de les 
proves seguides per 3.911 alumnes d’educació primària. 
 
S’han avaluat els aspectes següents: les quatre habilitats bàsiques, és a dir, la comprensió oral i 
escrita i l’expressió oral i escrita, tenint com a referència el Nivell A2 (bàsic) establert en el Marc 
europeu comú de referència per a les llengües: aprendre, ensenyar, avaluar. 
 
Entre les conclusions principals cal remarcar les següents: 
 

1. L’alumnat d’educació primària que ha assistit a les aules d’acollida al llarg del curs 2004-2005 
aconsegueix un coneixement de llengua catalana acceptable. Així, en l’àmbit de la 
comprensió oral i la comprensió lectora assoleixen els criteris referencials i en els àmbits de 
l’expressió oral i escrita s’apropen a aquests criteris. En el cas de l’expressió escrita, 
assoleixen el criteri referencial del cicle mitjà. 

 
2. La consecució en l’àmbit de la comprensió oral i lectora de nivells acceptables fa possible que 

aquest alumnat participi de les activitats d’ensenyament i aprenentatge a l’aula ordinària. No 
obstant això, les limitacions en l’àmbit de l’expressió oral i escrita dificulten probablement la 
seva participació activa en alguna de les tasques que es realitzen i probablement, en l’àmbit 
de l’avaluació, els seus resultats no estiguin d’acord ni amb els seus coneixements, ni amb 
les capacitats desenvolupades. 

 
3. L’alumnat de les aules d’acollida que té una llengua romànica com a llengua inicial obté, en 

les mateixes condicions, millors resultats que l’alumnat que té altres llengües com a llengua 
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inicial. En aquest sentit, en les mateixes condicions, l’alumnat xinès és el que obté 
puntuacions més baixes. 

 
En l’apartat 2.1 del capítol VI d’aquest informe, dedicat a la immigració, es pot trobar més informació 
sobre les actuacions dutes a terme per la Subdirecció General de Llengua i Cohesió Social. 

2.5. Les proves d’avaluació de competències bàsiques 
Durant el curs 2000-2001, el Departament d’Educació va iniciar l’avaluació del domini de les 
competències bàsiques a l’alumnat de 10 anys en diferents àmbits. Després de dues fases de dos 
anys, les proves del curs 2004-2005 s’han focalitzat en competències de l’àmbit matemàtic i s’ha 
estès la seva aplicació als tres cicles de l’educació primària. 

Les proves contenen ítems que avaluen les competències bàsiques de l’àmbit matemàtic i també 
d’altres que, tot i fer referència a continguts matemàtics, permeten avaluar competències relatives a 
l’àmbit lingüístic, a l’àmbit social i natural i a l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació. 
Les proves estan pensades des d’una perspectiva global d’integració de l’aprenentatge, i en aquest 
sentit abasten, a més de les matemàtiques, altres àrees de coneixement. 

La mostra ha estat constituïda per 2.760 alumnes del segon curs de cicle inicial, 2.725 del quart curs 
de cicle mitjà i 2.771 del sisè curs de cicle superior de l’educació primària procedents de 150 centres. 
 
Com a criteri de domini de la competència o, dit d’una altra manera, per considerar que un alumne o 
alumna té una competència assolida, s’ha fixat la superació a l’entorn del 65% dels ítems que 
mesuren la competència. 

Pel que fa a les competències de l’àmbit lingüístic, la competència L12, que fa referència a la 
comprensió escrita, avalua la possibilitat de l’alumnat de llegir propostes o enunciats de problemes i 
comprendre el que es demana. 

Les activitats d’expressió oral que es proposen en els cicles inicial i mitjà s’inscriuen en la concepció 
que la verbalització del pensament matemàtic afavoreix la integració dels aprenentatges que els 
alumnes van fent de les matemàtiques, i al mateix temps afavoreix el desenvolupament de 
l’aprenentatge de la llengua en un context específic, el de les matemàtiques, que sovint exigeix 
descripcions acurades, acompliment de condicions, establiment d’hipòtesis, deduccions, etc. 
 
Taula 2. Competències de l’àmbit lingüístic avaluades i percentatge d’alumnat que assoleix la 

competència. Curs 2004-2005 
 

Percentatge d’alumnat que assoleix la competència 
Competència Cicle inicial Cicle mitjà Cicle superior 
L12: Comprendre un text escrit interpretant el 
missatge a partir de la informació que conté i els 
coneixements propis (comprensió textual 
inferencial / interpretativa). 

----- 55% 57% 

L13: Expressar-se oralment adequant-se a la 
situació comunicativa i al receptor amb ordre i 
claredat (component discursiu). 

88% 79% ----- 

L16: Produir un text escrit, adequat a la necessitat 
comunicativa i al receptor, amb ordre i claredat 
(organització del text). 

----- 48% 72% 

L17: Produir un text escrit aplicant correctament 
els coneixements lingüístics pel que fa a lèxic, 
ortografia i estructures morfosintàctiques 
(correcció lingüística). 

----- 47% 55% 

 
 
L’alumnat de cicle inicial té assolida de manera consistent la competència d’adequar el seu discurs 
oral utilitzant correctament el vocabulari referit a formes, colors, mides i posicions relatives, i ordenant 
adequadament les frases. 
 



V. L’ENSENYAMENT I LA LLENGUA CATALANA 
 

14 

En el cicle mitjà, les competències lingüístiques que l’alumnat té més dificultat per assolir són les 
relacionades amb la producció d’un text escrit de caràcter descriptiu a partir d’un plànol, on es 
combinen llenguatge verbal i llenguatge matemàtic, tant pel que fa a l’organització del text com a la 
correcció lingüística. 
 
L’alumnat de cicle superior té més ben assolides les competències relatives a buscar i seleccionar 
informació de diverses fonts i organitzar un text adequant-se a la situació comunicativa demanada. 

3. La formació de les persones adultes 

3.1. El Consorci per a la Normalització Lingüística 
Des de 1981 el Govern de la Generalitat promou els cursos de català per a persones adultes 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). 
 
El Consorci per a la Normalització Lingüística té una plantilla de 417 persones, 366 de les quals són 
personal tècnic 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 2005 ha estat de 21.750.000 euros, que suposa un increment d'un 
12,51% respecte de l'any anterior. 
 
En el període 2004-2005, el CPNL ha ofert un total de 2.698 cursos presencials als quals s’han inscrit 
61.694 alumnes. A més, 7.060 alumnes han seguit un curs a distància, i 633 han seguit un procés 
autònom en un centre d'autoaprenentatge. 
 
 

Taula 3. Alumnes del Consorci per a la Normalització Lingüística. Curs 2004-2005 
 

Tipus d’aprenentatge Nombre d’alumnes 
Cursos presencials 61.694 
Cursos a distància 7.060 
Autoaprenentatge 633 

Total 69.387 
 
Una informació interessant de destacar és la referida a la procedència de les persones inscrites als 
cursos de català. 
 

Taula 4. Procedència dels alumnes del Consorci per a la Normalització Lingüística. 
Curs 2004–2005 

 
Procedència 
 

Alumnes Percentatge 

Catalunya 27.214 39,2% 
Resta de l’Estat 11.872 17,1% 
Estranger 22.335 32,2% 
Sense dades* 7.966 11,5% 
Total 69.387 100% 

*L’important volum d’alumnes sense dades és fruit de les dificultats tècniques de l’aplicació informàtica 
utilitzada per a la recollida d’informació. 

 
Seguint la tendència dels darrers anys, durant el curs 2004–2005 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, com ho demostra el fet que les persones nascudes a l’estranger (32,2% del total) 
pràcticament se situïn al mateix nivell que el grup majoritari, el de les nascudes a Catalunya (39,2%). 
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L’increment d’alumnes nouvinguts 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 als destinataris principals. 

3.1.1. Els cursos presencials 
Quant als cursos presencials, durant el curs 2004-2005 hi ha hagut un increment de 82 cursos amb 
relació al període anterior, en què es van organitzar 2.616 cursos. Pel que fa al nombre de persones 
inscrites en els cursos presencials, s’ha produït un increment continuat al llarg dels últims anys. En 
concret, el total d’alumnes que s’han inscrit als cursos presencials ha passat de 39.576 el curs 2001–
2002 a 47.348 el curs 2002–2003, 55.756 el curs 2003–2004 i 61.694 el curs 2004-2005. 
 
La distribució de cursos per nivells és la següent: a més dels 246 cursos de nivell inicial, destinats a 
facilitar el primer contacte amb la llengua oral, s’han organitzat 1.223 cursos de nivell bàsic i 324 de 
nivell elemental per a 28.981 i 6.943 alumnes, respectivament. Pel que fa a la millora de les 
competències comunicatives, especialment de l’expressió escrita, s’han organitzat 463 cursos de 
nivell intermedi i 353 de nivell de suficiència per a 10.921 i 7.816 alumnes, respectivament. 
 
Taula 5. Distribució de cursos presencials del Consorci per a la Normalització Lingüística per 

nivells. Curs 2004–2005 
 

 Cursos Alumnes 
 

Cursos inicials 246 4.865 
Cursos bàsics 1.223 28.981 
Cursos elementals 324 6.943 
Cursos intermedis 463 10.921 
Cursos de suficiència 353 7.816 
Cursos de perfeccionament 43 1.159 
Cursos complementaris d’expressió oral 28 523 
Cursos complementaris d’expressió escrita 16 470 
Cursos específics 2 16 
Total 2.698 61.694 

 
 

Taula 6. Cursos de català, per agrupació de nivells, organitzats pel Consorci per a la 
Normalització Lingüística. Cursos 2002-2003 a 2004-2005 

 
 2002-2003   2003-2004  2004-2005  
Descripció dels 
cursos 
    

Cursos 
 

Alumnes Cursos Alumnes Cursos 
 

Alumnes

Llengua oral 1.480 28.617 1.693 37.307 1.793 40.789
Llengua escrita 867 16.813 822 16.846 816 18.737
Complementaris 83 1.005 53 622 44 993
Superiors  46 913 48 981 45 1175
Total 2.476 47.348 2.616 55.756 2.698 61.694
 
 
 
Les tendències assenyalades anteriorment produeixen un augment progressiu, tant del nombre de 
cursos com del de persones inscrites, dels cursos on s’insisteix especialment en l’aprenentatge de la 
llengua oral. Així, si prenem com a base 100 el nombre de cursos orals del curs 2002-2003, al 2004-
2005 l’índex aconseguiria un valor de 121 punts. El mateix es produiria en el cas de l'alumnat, tot i 
que amb un increment encara més marcat, amb un índex de 142 punts. 
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Es pot ampliar la informació relativa a l’ensenyament de català a persones adultes nouvingudes en el 
capítol VI d’aquest Informe, dedicat a la immigració. 
 
 

Taula 7. Cursos de català, per sectors, organitzats pel Consorci per a la Normalització 
Lingüística. Cursos 2002-2003 a 2004-2005  

  
 2002-2003 2003-2004 2004-2005 
Sectors 
 

Cursos Cursos Cursos

Serveis permanents 2.170 2.370 2.459
Administració local i món del dret 73 77 82
Món socioeconòmic 39 25 20
Món sanitari i assistencial 99 118 110
Altres 87 26 27
Total 2.468 2.616 2.698

 

3.1.2. 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 2005 es van oferir serveis 
d’autoaprenentatge mitjançant els 10 centres oberts en funcionament: Barcelona (2), Cornellà de 
Llobregat, Sant Vicenç dels Horts, Tarragona, Terrassa, Sant Cugat del Vallès, Sabadell, Girona i 
Martorell. A més dels 10 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 en algunes ocasions en biblioteques públiques i centres de 
recursos, disposen d’una selecció dels materials d’autoaprenentatge dels centres oberts. Durant el 
curs 2004-2005 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 633 alumnes han seguit un procés autònom per a 
l’aprenentatge del català mitjançant l’oferta dels centres i dels serveis oberts. 
 
Una altra modalitat d’aprenentatge és la dels cursos no presencials o a distància. El nombre 
d’alumnes que han seguit aquesta modalitat d’aprenentatge de la llengua ha crescut durant els últims 
anys de manera molt notable, tot i que en els darrers cursos tendeix a estabilitzar-se. 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 8. 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
2004-2005 7.060

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

3.2.1. La Subdirecció General de Formació de Persones Adultes 
La formació de persones adultes és el conjunt d’activitats d’aprenentatge que permet a les persones 
desenvolupar les seves capacitats, enriquir els seus coneixements i millorar les seves competències 
bàsiques tècniques i professionals. Això fa que hi participin persones amb objectius diferents, com ara 
ampliar els coneixements, accedir a diversos nivells del sistema educatiu i obtenir una titulació.  
 
El català és la llengua vehicular i d’aprenentatge dels centres i aules de formació de persones adultes 
que depenen de la Subdirecció General de Formació de Persones Adultes del Departament 
d’Educació; tots els ensenyaments i programes es realitzen en llengua catalana, excepte els de 
llengua castellana i llengua estrangera. 
 
Des de fa algunes dècades els centres i les aules de formació de persones adultes desenvolupen 
múltiples experiències d’ensenyament del català, tant per a les persones adultes nouvingudes amb 
total desconeixement de la llengua catalana, com per a les persones que necessiten millorar i ampliar 
els seus coneixements de català. 
 
L’oferta dels centres i les aules de formació de persones adultes prioritza l’aprenentatge de la llengua 
catalana amb cursos d’acolliment lingüístic i nivell bàsic, adreçats a persones nouvingudes. Aquests 
cursos tenen com a finalitat que les persones participants adquireixin un grau de competència de la 
llengua catalana que els permetrà desenvolupar-se en la nostra societat. 
 
El Departament d’Educació disposa de 125 centres o aules de formació de persones adultes 
distribuïts arreu de Catalunya, que ofereixen una formació flexible i adaptada a les necessitats i 
interessos de les persones adultes, en diferents franges horàries de matí, tarda i vespre. 
 
En la taula següent es recullen, de forma global, les dades extretes per territoris sobre l’ús del català 
als centres i aules de formació de persones adultes. Cal tenir en compte que des del curs 2004-2005 
la Inspecció d’Educació ha introduït un canvi de criteri, ja que ofereix dades basades en la utilització 
del català com a llengua oral o escrita en les àrees no específicament lingüístiques. 
 
  

Taula 9. Ús del català als centres i aules de formació de persones adultes 
 
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 
2005*   68,0   20,0     12,0 
* Dades extretes mitjançant mostreig territorial de l’aplicació informàtica 
 
En el curs 2004-2005 l’alumnat estranger inscrit als centres i aules de formació de persones adultes 
representa un 34,6% del total de l’alumnat. 
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Gràfic 4. Evolució de la matrícula de l’alumnat d’origen estranger 
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Dels 18.276 alumnes d’origen estranger matriculats el curs 2004-2005, el 70% estan inscrits en els 
cursos d’acolliment lingüístic i bàsic, el 10% en el programa d’alfabetització i el 20% restant repartit en 
diferents cursos: graduat en educació secundària, accés a cicles formatius, etc. 
  
Al llarg de l’any 2005 s’han realitzat diverses accions per incrementar l’ús del català en els centres i 
aules de formació de persones adultes: 
 

- Creació de la figura dels coordinadors LIC (llengua, interculturalitat i cohesió social), que han 
rebut la formació necessària per conèixer el Pla educatiu de llengua i cohesió social.  

 
- Participació en algun dels plans educatius d’entorn. 
 
- Constitució d’un grup de treball de docents de formació de persones adultes per elaborar el 

disseny curricular dels cursos d’acolliment lingüístic i bàsic de català, amb l’objectiu de 
regular-ne les finalitats, els objectius i els continguts per poder atorgar l’acreditació 
corresponent. 

 
- Disseny i elaboració de material didàctic per a l’aprenentatge de la llengua catalana per part 

de les persones nouvingudes, mitjançant les tecnologies de la informació.  
 

- Convocatòria del XII Premi Rafael Farré de narrativa curta, per promoure la redacció de 
textos literaris en llengua catalana entre les persones inscrites en els centres i aules de 
formació de persones adultes. Aquest premi es convoca des de l’any 1995 amb una 
periodicitat anual. 

 
D’altra banda, durant l’any 2005 s’han intensificat les actuacions adreçades al professorat de formació 
de persones adultes per potenciar l’ensenyament de la llengua catalana. Amb aquesta finalitat s’han 
dut a terme els cursos següents: 
 

- Metodologia del català com a segona llengua 
- Metodologia per a persones nouvingudes de Paulo Freire 
- Projecte lingüístic de centre 
- Jornada de presentació dels plans d’entorn 
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3.2.2. Les escoles oficials d’idiomes 
Les escoles oficials d’idiomes (EOI) són centres públics d’ensenyament d’idiomes moderns adreçat a 
la població adulta, dins l’àmbit no universitari. El Pla d’estudis de les EOI s’estructura en dos cicles: el 
cicle elemental (3 cursos) i el cicle superior (2 cursos). 
 
Durant el curs 2004-2005, les EOI, dependents del Departament d’Educació, han organitzat 51 cursos 
de llengua catalana als quals s’han inscrit 1.269 alumnes. 

4. La formació ocupacional i contínua 

L’Ordre TRI/212/2005, de 27 d'abril, regula la gestió dels programes dirigits a la millora de la 
qualificació dels treballadors i treballadores, que promou el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) 
del Departament de Treball i Indústria. L'Ordre TRI/211/2005, de 27 d'abril, que n'estableix el 
procediment, incorpora en els requisits per obtenir una subvenció el compliment obligat dels articles 
32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, i també ho indiquen així les 
altres disposicions que impulsen el desplegament dels esmentats programes. 

En el marc dels programes de formació ocupacional i formació contínua de les empreses, la Moció 
14/VI del Parlament de Catalunya de l’any 2000 insta el compliment de l’obligació d’impartir, com a 
mínim, un 50% dels cursos en llengua catalana. L'article 8 de la Resolució TRI/1576/2005, de 23 de 
maig, de desplegament de l'Ordre reguladora dels programes de millora de la qualificació professional 
i de convocatòria per a l'any 2005 per a la concessió de subvencions a les accions de formació 
professional ocupacional adreçades a treballadors i treballadores en situació d'atur, inclou el requisit 
que les accions han de ser impartides en, almenys, un 50% en llengua catalana.  

Pel que fa als centres d'innovació i formació ocupacional (CIFO), s’ha elaborat el Programa formatiu 
per a formadors de formació ocupacional i contínua. Es tracta d’un programa virtual de 113 hores fet 
en col·laboració amb la Universitat Oberta de Catalunya. 
 
En l'àmbit dels programes d’intercanvis internacionals, el SOC gestiona els programes Eurodissea i 
Leonardo da Vinci per a l’acolliment de joves europeus a Catalunya. Durant l'any 2005 s’hi han acollit 
96 joves a qui s’ha impartit un mòdul d’introducció a la llengua catalana, de 20 hores de durada.  
 
D’altra banda, s’ha traduït al català el catàleg d’especialitats de l’INEM i el seu contingut modular, de 
manera que els centres col·laboradors el poden trobar a l’aplicació informàtica del SOC (PAO-
polítiques actives d’ocupació). 
 
També s’ha fet la difusió del lèxic i la terminologia propis de l’àmbit de la formació ocupacional, amb la 
distribució del Diccionari de les ocupacions i del Mòdul de català ocupacional a totes les entitats que 
ho han sol·licitat al Servei d’Ocupació de Catalunya. 
 
Amb l’objectiu d’augmentar la formació de català i en català en les accions de formació professional 
ocupacional i de formació contínua dins l’empresa, a final del 2005 s’han mantingut dues reunions de 
treball entre la Secretaria de Política Lingüística i el Servei d’Ocupació de Catalunya. 
 
Pel que fa a la formació professional ocupacional, en aquestes reunions s’ha constatat la coincidència 
en els objectius de millorar la feina que el SOC porta a terme pel que fa a l’ús de la llengua catalana 
en les accions de formació i altres accions de polítiques actives, així com de seguir perseguint la 
possibilitat que es consideri la llengua catalana com un instrument laboral i que, per tant, s’inclogui 
aquesta formació com a mòduls finançats en el Pla FIP (Pla nacional de formació i inserció 
professional). S’hi van prendre els acords següents: 

- Garantir que tots els materials siguin com a mínim en català. 
- Garantir que les empreses col·laboradores imparteixin el 50% de la formació en català. 
- Incloure l’ensenyament de la terminologia catalana de cada professió en la formació. 
- Donar informació sobre els llocs on es pot aprendre català a les persones que busquin feina, i 

de les diferents possibilitats i recursos per fer-ho. 
- Incloure en la formació de formadors cursos sobre legislació lingüística, i criteris, recursos i 

arguments sobre l’ús del català com a llengua vehicular a les aules. 
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La formació contínua dins l’empresa és competència del Consorci per a la Formació Contínua de 
Catalunya, que va començar a funcionar efectivament el 2004. El Consorci va néixer en el marc del 
Servei d’Ocupació de Catalunya, fruit d’un traspàs de competències estatals, i està integrat per la 
Generalitat de Catalunya i per les organitzacions sindicals i empresarials que tenen la consideració de 
més representatives en l’àmbit de Catalunya. En l’àmbit de la formació contínua es van prendre els 
acords següents: 

- Aplicar mesures correctores si no s’ha fet la versió catalana dels materials didàctics en el 
temps que assenyala la normativa (la disposició transitòria segona de l’Ordre TRI/376/2004, 
de 25 d’octubre, per la qual s’estableixen les bases reguladores que han de regir les 
subvencions destinades als contractes programes per a la formació de treballadors/ores, 
estableix un termini de 2 anys per tal que els participants en les accions subvencionades a 
càrrec dels seus recursos, disposin dels materials didàctics en les dues llengües oficials a 
Catalunya). 

- Elaborar uns barems que serveixin per determinar si la qualitat dels materials didàctics és 
acceptable. 

- Incloure la formació de català en el repertori d’accions formatives. 
- Elaborar un informe jurídic sobre quina ha de ser la llengua vehicular de la formació. 
- Fer formació de formadors per garantir i millorar la seva capacitat pedagògica i lingüística. 

5. L’àmbit universitari 

5.1. Ús del català a les proves d’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. 
 
En la taula següent es mostren els percentatges d’ús del català i del castellà en aquestes proves 
durant els últims anys. 
 

Taula 10. Ús del català a les proves d’accés a la universitat. Percentatges. 
 
 1994-95 1996-97 1998-99 2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 
% català 94,66 92,30 93,93 92,10 92,44 93,05 94,14 93,68 
% castellà 5,34 7,70 6,07 7,90 7,56 6,95 5,86 6,32 

 
De les dades d’ús del català a les proves d’accés es desprèn 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 valida el model de conjunció 
lingüística de l’ensenyament no universitari comentat en l’apartat 2 d’aquest capítol. 
 
A les proves d’accés dutes a terme l’any 2005, és a dir, les corresponents al curs 2004-2005, 69.000 
exàmens s’han respost en llengua catalana, la qual cosa representa el 93,68% del total dels exàmens 
realitzats, 73.653. 
 
Si s’analitza l’ús del català per comarques, a 16 comarques s’han fet el 100% de les proves en català, 
i les úniques que no superen el 90% d’exàmens fets en català han estat l’Alt Camp, on el 89,85% de 
les proves han estat respostes en català, i la Vall d’Aran, amb el 89,06%. 

5.2. Els serveis lingüístics universitaris 
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, així com 
impulsar els estudis teòrics sobre noves metodologies per a l’ensenyament-aprenentatge de llengües 
i programes pilot on s’experimenten els estudis realitzats. Concretament l’any 2005 s’ha treballat en 
l’estudi i aplicació de les metodologies per a l’aprenentatge simultani de llengües d’un mateix tronc 
lingüístic (EuroRom).  
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Els serveis de les universitats tenen adscrits en conjunt uns cinquanta 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 Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació (DURSI), que té un servei 
específicament encarregat d’aquesta tasca. 

5.3. Actuacions de suport al català 
Pel que fa a la política lingüística universitària, les universitats, com a administracions titulars d’un 
servei públic, han d’actuar en el marc de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, i d’acord 
amb els documents d’usos lingüístics que cada universitat aprovi. 
 
L’article 22.1 de l‘esmentada Llei estableix que, en els centres d’ensenyament superior i universitari, 
el professorat i i l’alumnat tenen dret a expressar-se en cada cas, oralment o per escrit, en la llengua 
oficial que prefereixin, i l’article 22.2 diu que el Govern de la Generalitat, les universitats i les 
institucions d’ensenyament superior, en l’àmbit de les competències respectives, han d’adoptar les 
mesures pertinents per tal de garantir i fomentar l’ús de la llengua catalana en tots els àmbits de les 
activitats docents i de recerca, incloses les tesis doctorals i la realització d’oposicions.  
 
Tot i la normativa vigent, la situació de doble oficialitat lingüística vigent avui a Catalunya i el creixent i 
necessari multilingüisme del nostre entorn podria donar lloc a una disminució progressiva dels 
percentatges de docència universitària en llengua catalana que, actualment, està estabilitzada al 
voltant del 60% de mitjana, però amb una certa tendència a la baixa. 
 
Correspon al Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació (DURSI), a través de 
l’Oficina de Política Lingüística, potenciar les polítiques lingüístiques universitàries que consolidin la 
presència del català com a llengua pròpia de les universitats catalanes, fomentar la mobilitat 
universitària i fomentar l’adquisició de competències lingüístiques, en català i en altres llengües. Li 
correspon, també, analitzar els projectes que, per al foment de la llengua catalana, presentin les 
universitats, avaluar-los, prioritzar-los i concedir els ajuts corresponents d’acord amb les possibilitats 
pressupostàries, ja sigui a través de les convocatòries d’ajuts a la normalització i a la publicació de 
manuals i llibres de text de temàtica universitària escrits en llengua catalana, o bé a través de 
convenis o subvencions. 
 
Pel que fa a la convocatòria d’ajuts a les universitats de Catalunya per a projectes i activitats de 
normalització lingüística (NORMA 2005), el DURSI ha destinat 330.000 euros a projectes de 
normalització lingüística i 150.000 euros a classes de català per a estudiants Erasmus, i la Secretaria 
de Política Lingüística del Departament de la Presidència ha aportat 115.000 euros per al 
manteniment dels centres d’autoaprenentatge de les universitats públiques i privades. 
 
Durant l’any 2005, les línies prioritàries d’actuació del Departament d’Universitats, Recerca i Societat 
de la Informació en l’àmbit universitari han respost als eixos estratègics següents: 
 

1- Impuls a la mobilitat internacional i europea del professorat i l’alumnat, tot mantenint la 
presència de les característiques culturals de Catalunya a la universitat. 

 
2- Increment del nombre de materials docents i altres recursos per a l’aprenentatge, 

especialment en aquelles àrees en les quals la bibliografia en llengua catalana es deficitària.  
 

3- Creació de continguts i recursos lingüístics, d’àmbit universitari, en llengua catalana. 
 

4- Impuls a les recerques i al desenvolupament sobre tecnologies aplicades al tractament de les 
llengües, a la gestió del multilingüisme, les noves tecnologies i les metodologies didàctiques. 

 
5- Suport al desenvolupament de noves eines d’aprenentatge del català adaptades a la realitat 

actual de Catalunya, tant per a l’aprenentatge presencial com en línia. 
 

6- Seguiment i anàlisi de les dades d’ús lingüístic en la docència dels centres universitaris. 

5.3.1. Impuls a la mobilitat internacional i europea del professorat i l’alumnat, tot mantenint la 
presència de les característiques culturals de Catalunya a la universitat. 
Aquesta línia d’actuació es porta a terme per mitjà del programa Interc@t, disponible per Internet a 
l’adreça http://www.intercat.gencat.net. Interc@t té com a objectius facilitar l’autoprenentatge del 
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català a distància a l’alumnat procedent de programes de mobilitat, oferir una primera aproximació a 
la realitat lingüística i cultural catalana i donar a conèixer diversos aspectes sobre els hàbits i el 
funcionament de la societat a Catalunya. 
 
Aquest web ha rebut, des de la posada en funcionament, 2.000.000 de visites. Està format per un 
conjunt de recursos electrònics, que s’especifiquen a continuació. 
 

- Speakcat. Curs de català en línia. 
 
- Guies de conversa universitària.  Són reculls bilingües de frases amb fitxers de so per 

comunicar-se millor a la universitat. Estan disponibles en francès, anglès, alemany, castellà, 
portuguès, àrab, italià, japonès i amazig. 

 
- El català a Catalunya. Presenta una introducció a la situació sociolingüística de Catalunya, en 

general i en l’àmbit universitari en particular. 
 

- Voluntariat lingüístic. Són estudiants que ajuden l’alumnat estranger a integrar-se a la 
universitat. Aquest programa permet que els estudiants practiquin llengües. 

 
- Ajuda’m. Té com a objectiu la introducció, de l’alumnat de fora, als hàbits i costums de la 

societat catalana. 
 
Durant l’any 2005 el DURSI ha subvencionat la Universitat de Girona amb 6.480 euros per adaptar el 
curs en línia Speakcat als diferents navegadors que utilitzen programari lliure.  

5.3.2. Increment del nombre de materials docents i altres recursos per a l’aprenentatge, especialment 
en aquelles àrees en les quals la bibliografia en llengua catalana és deficitària.  
El DURSI atorga ajuts per a l’edició de manuals i llibres de text de temàtica universitària en català, 
amb l’objectiu de contribuir al procés de normalització lingüística en el nivell educatiu superior. 
 
L’any 2005 l’aportació del DURSI a aquesta actuació ha estat de 162.303,63 euros, i hi han 
col·laborat la Secretaria de Política Lingüística (30.000 euros) i el Departament d’Economia i Finances 
(18.000 euros). S’han subvencionat 121 manuals nous, amb la qual cosa la xifra total de manuals 
universitaris en català inventariats és de 5.800. 

5.3.3. Creació de continguts i recursos lingüístics, d’àmbit universitari, en llengua catalana. 
Amb l’objectiu d’optimitzar les habilitats lingüístiques i comunicatives de les estudiants i els estudiants 
universitaris, s’ha creat el producte multimèdia Argumenta. Comunicació universitària eficaç. 
 
S’estructura en 24 unitats: “Com puc prendre apunts útils”, “Com s’argumenta”, “Aprenc a produir 
textos”, “He de fer una exposició oral”, etc. 
 
El cost total del projecte és de 149.992 euros, dels quals s’han executat 49.601,23 durant l’any 2005. 

5.3.4. Impuls a les recerques i al desenvolupament sobre tecnologies aplicades al tractament de les 
llengües, a la gestió del multilingüisme, les noves tecnologies i les metodologies didàctiques. 
Per ampliar la informació sobre els projectes corresponents a aquesta línia d’actuació, vegeu l’apartat 
1.2.6 d’aquest mateix capítol. 

5.3.5. Suport al desenvolupament de noves eines d’aprenentatge del català adaptades a la realitat 
actual de Catalunya, tant per a l’aprenentatge presencial com en línia. 
 
• RESTAD 
És un projecte de desenvolupament de recursos que facilitin i millorin la traducció automatitzada al 
català i del català dels documents docents per poder garantir l’ús del català en la docència en el marc 
de l’espai europeu d’educació superior. Aquests recursos permetran poder disposar dels materials 
docents almenys en llengua catalana, sistematitzar i aprofitar la informació lingüística de què 
disposen els serveis lingüístics universitaris, facilitar la traducció de materials docents en català i 
assegurar la qualitat dels textos docents en català. 
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La Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Girona, la Universitat Oberta de Catalunya i 
la Universitat Politècnica de Catalunya són les universitats implicades en aquesta actuació. 
 
• Textoral 
És un corpus de conferències universitàries en llengua catalana, elaborat amb l’objectiu de potenciar 
la comprensió oral i escrita de discursos de divulgació científica en català. Aquest projecte el 
desenvolupa la Universitat de Barcelona i ha de permetre la consulta de la llengua catalana oral i 
escrita dels textos científics i, també, tenir els textos científics en altres llengües. 

5.3.6. Seguiment i anàlisi de les dades d’ús lingüístic en la docència dels centres universitaris. 
 

Taula 11. Ús del català a les universitats. Curs 2004-2005 
 

Universitat Grups de classes 
impartits en català 

PAS amb nivell de 
català acreditat 

Tesis doctorals 
escrites en català 

Universitat de Barcelona 66,4% 54,2% 33,3% 
Universitat Autònoma de Barcelona 61,8% 100,0% 27,5% 
Universitat Politècnica de Catalunya 59,4%** 66,0% 11,0% 
Universitat Pompeu Fabra 66,3% 100,0% 20,0% 
Universitat de Girona 80,0% 95,0% 60,4% 
Universitat de Lleida 53,1%** 67,0% 18,9% 
Universitat Rovira i Virgili 64,9%* ----- 35,5% 
Universitat Oberta de Catalunya 100,0%** ----- ----- 
Universitat Ramon Llull 75,8%** ----- 54,1% 
Universitat de Vic 84,0% ----- ----- 
Universitat Internacional de Catalunya 44,0% ----- 4,0% 
Universitat Abat Oliba CEU 32,0% 8,0% 4,0% 

No hi ha dades per a les caselles en blanc. 
* Dades del curs 2001-2002 
** Dades del curs 2002-2003 

6. L’ensenyament de català fora del domini lingüístic 

L’Institut Ramon Llull (IRL), per mitjà de l’Àrea de Llengua, té encomanada la funció 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 a 
l’exterior al públic adult en l’àmbit no acadèmic, especialment allà on l’existència de comunitats 
catalanes o les relacions històriques, culturals o comercials ho fan més necessari. 

6.1. L’àmbit universitari 
Durant el curs acadèmic 2004-2005, la Xarxa de lectorats de llengua i literatura catalanes de l’IRL ha 
estat integrada per 95 universitats, distribuïdes en 27 països d’arreu del món, de les quals 78 a 
Europa, 13 a Amèrica, 2 a l’Àfrica, a l’Orient Mitjà i a Oceania. Durant aquest curs, un total de 5.199 
alumnes han seguit estudis de llengua, literatura i cultura catalanes, dels quals destaquen els 1.261 
alumnes d’Alemanya, els 1.260 de França, els 774 de la Gran Bretanya, els 463 d’Itàlia i els 379 de la 
República Txeca. 
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Taula 12. Alumnes de la Xarxa de lectorats de l’Institut Ramon Llull. Curs 2004-2005. 

Lectorats per països   alumnes  Lectorats per països  alumnes  

Alemanya  23  1.261 Holanda  1  27 
Argentina  3  70 Hongria  2  158 
Austràlia  1  4 Irlanda  1  32 
Àustria  2  42 Israel  1  34 
Bèlgica  1  5 Itàlia  10  463 
Camerun  1  80 Marroc 1 15 
Canadà  1  34 Mèxic 2 60 
Cuba 1  20 Polònia 3  98 
Eslovènia  1  10 Portugal 1  52 
Estats Units  5  110 República Txeca 2  379 
Finlàndia  1  16 Romania  1  52 
França  10  1.260 Rússia 2  39 
Gran Bretanya 16  774 Suïssa 1  40 
   Uruguai 1  64 
Total   95  5.199 

 
D’altra banda, l’IRL ha continuat mantenint relacions de cooperació amb diverses universitats de 
l’Estat espanyol, com la Universitat de Granada, la Universitat Complutense de Madrid, la Universitat 
de Salamanca, la Universitat de Santiago de Compostel·la o la Universitat del País Basc, per 
continuar impulsant-hi els estudis de llengua i la literatura catalanes. Amb la Universitat de Santiago 
de Compostel·la s’ha iniciat un projecte pilot de col·laboració amb un professor de suport per a la 
docència de llengua i literatura, atès l’increment de la demanda de cursos de català en aquesta 
universitat. 

6.2. L’àmbit no universitari 
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’IRL dóna suport específic a casals i centres. 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’1 de setembre de 2005, s’han beneficiat d’aquests ajuts els 27 
casals i entitats següents, que imparteixen classes a més d’un miler d’alumnes. 

Taula 13. Entitats i casals que han rebut subvenció de l’Institut Ramon Llull. Any 2005 
 

Centre Cultural Català de Colònia  Alemanya 
Agrupación Cultural Catalana de Mendoza  
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 Viena Àustria 
Casal Català de Brussel·les  Bèlgica 
Catalonia. Grupo de Catalanes de São Paolo  Brasil 
Associació Casal Català de Costa Rica  Costa Rica 
Casal Català de Guayaquil  
Casal Català de Quito 

Equador 

Associació Cultural del Matarranya 
Casa Catalana de Zaragoza 
Casal de Catalunya de Sevilla 
Cercle Català d’Àlaba  
Cercle Català de Madrid  

Espanya 
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Casal dels Catalans de Califòrnia  
Fundació Paulí Bellet 

Estats Units 

Casal Català de Tolosa de Llenguadoc  França 
Centre Català de Luxemburg  Luxemburg 
Orfeó Català de Mèxic  Mèxic 
Centre Català d’Asunción Paraguai 
Casal Català de Montevideo  Uruguai 

 

El setembre de 2004, l’Institut Ramon Llull va signar un conveni de cooperació amb l’Instituto 
Cervantes en virtut del qual aquest darrer es comprometia a impartir classes de català i a allotjar als 
seus centres d'arreu del món actes organitzats per l’Institut Ramon Llull.  

Com a fruit d’aquesta col·laboració, durant l’any 2005 s’han iniciat 16 cursos de llengua catalana a 14 
centres de l’Instituto Cervantes a les ciutats de Berlín, Estocolm, Londres, Lió, Manchester, Milà, 
Moscou, Munic, Nova York, Rabat, París, Tel Aviv, Varsòvia i Utrech, que han comptat amb un total 
de 82 alumnes.  

7. L’acreditació dels coneixements de llengua catalana  

7.1. Dins del domini lingüístic 

7.1.1. La Secretaria de Política Lingüística 
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 (SPL). Poden 
prendre part en les proves corresponents les persones majors de setze anys, de qualsevol 
nacionalitat, que vulguin acreditar el seu coneixement de català al marge dels estudis reglats. 
 
Per mitjà de la Resolució PRE/61/2005, de 3 de gener, s’han convocat les proves per a l’obtenció dels 
certificats de llengua catalana de la Secretaria de Política Lingüística. Com és habitual, la Resolució 
ha establert dos períodes de convocatòria (maig-juny i novembre-desembre): les proves per a 
l’obtenció dels certificats de coneixements generals i les proves per a l’obtenció dels certificats de 
coneixements de llenguatge administratiu i de correcció de textos orals i escrits s’han convocat per al 
primer i segon període; les proves de coneixements de llenguatge comercial i de llenguatge jurídic 
s’han convocat per al primer període. 
 

Taula 14. Dades de les proves de coneixements generals i 
específics convocades per l’SPL. 2005 

 
Tipus de certificats 
 

Inscrits Presentats % Aptes %

Certificats generals   
Nivell bàsic 251 188 74,90 132 70,21
Nivell elemental 335 222 66,26 169 76,12
Nivell intermedi 2.227 1.496 67,17 1100 73,52
Nivell de suficiència 5.454 3.660 67,10 1.517 41,44
Nivell superior 2.082 1.090 52,35 309 28,34

Total 10.349 6.656 64,31 3.227 48,48
Certificats específics   
Llenguatge administratiu 253 188 74,30 86 45,74
Correcció de textos 439 336 76,53 103 30,65
Llenguatge comercial 17 10 58,82 4 40,00
Llenguatge jurídic 467 334 71,52 74 22,15

Total 1.176 868 73,80 267 30,76
TOTAL 11.525 7.524 65,28 3.494 46,43
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L’any 2005 la Secretaria de Política Lingüística ha convocat proves a les localitats que figuren a la 
taula següent, en què s’indiquen també els certificats convocats a cada localitat. 
 

Taula 15. Proves convocades per l’SPL per localitats. 2005 
 

Localitat 
 

NB NE NI Suf. Sup. Adm. Jur. Com. Corr. 

Barcelona x x x x x x x x x 
Figueres   x x      
Fraga   x x      
Girona x x x x x x x  x 
Granollers x  x x x     
Igualada   x x x     
Lleida x x x x x x x  x 
Manresa   x x x x    
Mataró   x x x     
Olot   x x      
Perpinyà x x x x      
Puigcerdà   x x      
Reus   x x x     
Ripoll   x x      
Sabadell   x x x     
la Seu d’Urgell   x x      
Tarragona x x x x x x x  x 
Terrassa   x x x     
Tortosa x  x x x x x   
Tremp   x x      
Vic   x x x     
Vielha   x x      
Vilafranca del Penedès   x x x     
Vilanova i la Geltrú   x x x     

NB: nivell bàsic 
NE: nivell elemental 
NI: nivell intermedi 
Suf.: nivell de suficiència 
Sup.: nivell superior 
Adm.: llenguatge administratiu 
Jur.: llenguatge jurídic 
Com.: llenguatge comercial 
Corr.: correcció de textos 
 
 
A la taula següent es mostra l’evolució de les inscripcions a les proves a partir de l’aprovació del 
Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i acreditació de coneixements de català. 
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Taula 16. Evolució inscripció anual: 2002-2005 

Certificats generals 
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NB 240 288 272 251

NE 248 246 321 335

NI 3317 2397 2333 2227

Suf. 5831 4977 5439 5454

Sup. 2018 1827 1994 2082

2002 2003 2004 2005

 
 

Certificats específics 
 

 
  
 
Durant el 2005, s’ha elaborat i tramitat la proposta de modificació del Decret 152/2001, d’acreditació i 
avaluació de coneixements de llengua, per a la seva publicació al DOGC al gener del 2006. Aquesta 
proposta té com a objectiu establir un sistema de certificats format només pels certificats de 
coneixements de llengua general i deixar, per tant, de convocar les proves per a l’obtenció dels 
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certificats de coneixements específics, ateses la voluntat de circumscriure l'avaluació i l'acreditació de 
coneixements de llenguatges d'especialitat a l'àmbit d'organismes, institucions i entitats que 
imparteixen de manera habitual formació d'aquest tipus, i la intenció de centrar els esforços en 
l'avaluació i certificació de coneixements de llengua general, que són els que tenen més demanda i, 
per la seva naturalesa, els que més s'adiuen amb la tasca pròpia de la Secretaria de Política 
Lingüística. 
 
El fet que l’any 2005 es publiqués la darrera convocatòria de proves de certificats específics explica 
l’augment d’inscripcions en aquestes proves que s’observa a la taula 16. 
 
L’SPL també convoca proves per a l'habilitació professional de la traducció i interpretació jurades. En 
la taula següent es recullen les dades (llengües, nombre de persones presentades i nombre de 
persones aptes) relatives a les proves convocades per mitjà de la Resolució PRE/1617/2005, de 12 
de maig.  
 

Taula 17. Dades de les proves per a l’habilitació professional  
per a la traducció i la interpretació jurades. 2005. 

 
Llengua Traducció Interpretació 

 
 Presentats Aptes % Presentats Aptes %
Anglès 11 4 36,36 3 1 33,33 
Castellà 18 17 94,44 8 2 25,00 
Francès 7 2 28,57 6 5 83,33 
Rus 3 1 33,33 2 2 100,00 
Xinès 2 2 100,00 1 1 100,00 
TOTAL 41 26 63,41 20 11 55,00 
 

7.1.2. El Consorci per a la Normalització Lingüística 
El Consorci per a la Normalització Lingüística expedeix certificats de coneixements de llengua 
catalana a les persones que han assistit als cursos que organitza i que han superat la prova 
d’assoliment al final de curs. 
 

Taula 18. Certificats emesos pel Consorci per a la 
Normalització Lingüística. Curs 2004-2005 

 
Cursos* Centre de normalització 

lingüística 
B3/BE E3/CE I3/II S3/SS DD 

Certificats emesos 

CNL de Barcelona 927 451 696 721 88 2883 

CNL de l'Hospitalet 119 66 133 88 0 406 

CNL de Cornellà de Llobregat 39 18 22 8 0 87 

CNL Ca n'Ametller 75 56 138 154 6 429 

CNL Roses 134 60 116 97 23 430 

CNL Eramprunyà 156 95 69 94 5 419 

CNL El Prat de Llobregat 42 0 40 47 0 129 

CNL de Badalona i Sant Adrià 107 68 100 74 0 349 

CNL del Maresme  105 47 146 140 5 443 

CNL L'Heura 85 51 26 40 0 202 

CNL de Sabadell 71 32 75 91 0 269 

CNL Vallès Occidental 3 97 86 153 167 58 561 

CNL de Terrassa i Rubí 140 73 134 169 19 535 
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CNL del Vallès Oriental 207 92 158 191 12 660 

CNL d’Osona 52 1 48 60 12 173 

CNL Montserrat 59 21 84 117 17 298 

CNL de Tarragona 110 46 153 160 9 478 

CNL de Lleida 23 14 91 107 67 302 

CNL de Girona 300 97 258 278 69 1002 

CNL de les Terres de l'Ebre 5 4 75 60 22 166 

CNL de l’Àrea de Reus Miquel 
Ventura 

78 30 60 56 0 224 

CNL de l’Alt Penedès i el Garraf 83 0 118 91 0 292 

 3014 1408 2893 3010 412 10737 

  *Als cursos Bàsic 3 (B3) i Bàsic-elemental (BE) els correspon el certificat de nivell bàsic de català. 
  Als cursos Elemental 3 (E3) i Elemental (CE) els correspon el certificat de nivell elemental de català. 
  Als cursos Intermedi 3 (I3) i Intermedi 1-2-3 (II) els correspon el certificat de nivell intermedi de català. 

Als cursos Suficiència 3 (S3) i Suficiència 1-2-3 (SS) els correspon el certificat de nivell de suficiència de 
català. 

  Als cursos de perfeccionament (DD) els correspon el certificat de nivell superior de català. 

7.1.3. Les escoles oficials d’idiomes 
Les escoles oficials d’idiomes, dependents del Departament d’Educació, gestionen i administren 
proves per a l’obtenció de dos certificats oficials de coneixements de llengua catalana: el certificat de 
cicle elemental i el certificat d’aptitud. En el curs 2004-2005 han obtingut el certificat de cicle 
elemental 337 persones, i el certificat d’aptitud, 540 persones. 

7.2. Fora del domini lingüístic: l’Institut Ramon Llull 
L’Institut Ramon Llull (IRL) regula i expedeix els certificats de coneixements de llengua catalana fora 
del domini lingüístic i elabora les proves per obtenir-los. Amb aquesta finalitat convoca, administra i 
avalua les proves corresponents.  

L’any 2005 les proves s’han administrat a 61 ciutats de 20 països d’arreu del món, la qual cosa 
representa un increment del 30% respecte de l’any anterior. S’hi han presentat 852 examinands, un 
37% més que en la convocatòria de l’any anterior. En aquella ocasió, l’Institut va efectuar exàmens de 
català a 47 ciutats de 17 països, amb 532 persones que van obtenir el resultat d’apte de les 621 que 
s’hi van presentar.  

Taula 19. Localitats on s’han realitzat proves 
de coneixement de llengua catalana. Convocatòria 2005 

 
País Localitat  
Alemanya Berlín 

Bielefeld 
Bochum 
Bremen  
Frankfurt 
Hamburg 
Münster 

Argentina Buenos Aires 
Mendoza 
Rosario 
Santa Fe 

Bèlgica Brussel·les 
Brasil Sao Paulo 
Cuba L’Havana 
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Eslovènia Ljubljana 
Espanya Granada 

Madrid 
Salamanca 
Santiago de Compostel·la 
Saragossa 
Sevilla 
Vitòria 

Estats Units Los Angeles 
Washington 
Urbana 

França Grenoble 
París 
Rennes 
Tolosa 

Gran Bretanya Birmingham 
Cambridge 
Cardiff 
Exeter 
Glasgow 
Lancaster 
Leicester 
Liverpool 
Londres 
Manchester 
Oxford 
Sheffield 
Swansea 

Holanda Amsterdam 
Hongria Budapest  

Szeged 
Itàlia Bolonya 

Càller 
Nàpols 
Sàsser 
Trento 
Trieste 

Luxemburg Luxemburg 
Mèxic Mèxic DF 
Polònia Cracòvia  

Poznan  
Varsòvia 

República Txeca Brno 
Romania Bucarest 
Rússia Moscou  

Sant Petersburg 
Suïssa Zuric 

 

La distribució global per nivells ha estat la següent: 445 de nivell bàsic, 228 de nivell elemental, 93 
d’intermedi, 73 de suficiència i 13 de superior. 
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Gràfic 5. Distribució de les proves per nivells 
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De les persones que s’han presentat a les proves, 742 han obtingut el resultat d’apte (317 del nivell 
bàsic, 119 del nivell elemental, 65 del nivell intermedi, 25 del nivell de suficiència i 6 del nivell 
superior), les quals representen el 86% dels examinands. A taula següent es mostra la representació 
en percentatges per nivells. 

Taula 20. Resultats de les proves per nivells 

 bàsic  elemental  intermedi  suficiència  superior  TOTAL 

aptes  90%  89%  96%  59%  54%  87%  
no aptes  10%  11%  4%  41%  46%  13%  

 



 

 

VI. LA IMMIGRACIÓ I LA LLENGUA COM A FACTOR D’INCLUSIÓ SOCIAL 

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 del nombre d’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 dels últims anys ha estat força diferent. 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. 
 
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. 
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 representava un 11,5% del total. 
 
La globalització n’ha diversificat enormement els fluxos i aquesta diversificació dóna com a 
resultat una població molt heterogènia amb representació d’unes 180 nacionalitats i de més de 
200 llengües parlades. 
 
Quan a la distribució territorial dels col·lectius immigrants, un dels trets de les onades 
immigratòries actuals és una incidència territorial desigual i una dispersió creixent arreu del 
territori. Com es pot preveure, en xifres absolutes el gruix de la població estrangera es 
concentra a la demarcació de Barcelona, on representa el 10,5% del total d’habitants. Per 
contra, en xifres relatives, la franja litoral i les àrees agràries actuen com a centre d’atracció de 
persones estrangeres. Així, en el darrer quinquenni, l’increment ha estat notable a les 
demarcacions de Tarragona, Terres de l’Ebre i Lleida, mentre que a la de Girona experimenta 
un creixement modest. 

1. Polítiques d’immigració 

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. 
 
L’any 1992 es va crear, 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 va aprovar el 
28 de setembre de 1993 i que recollia els treballs de més d’un any d’elaboració i discussió amb 
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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 31 d’agost del 2000 el Govern va crear la Secretaria per a la Immigració, 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. 
 
L’any 2005 s’ha aprovat un nou pla, el Pla de ciutadania i immigració 2005-2008, que respon 
als compromisos del Pacte del Tinell per aplicar polítiques d’immigració a l’acció del Govern de 
la Generalitat i té com a punt de partida l’avaluació dels plans anteriors, l’anàlisi i la diagnosi de 
la situació, així com el marc normatiu i competencial. 

1.1. Pla de ciutadania i immigració 2005-2008 
En el procés d’elaboració d’aquest Pla han col·laborat tots els departaments de la Generalitat 
de Catalunya, a més d’associacions de persones immigrades, entitats de suport, municipis, 
consells comarcals, agents socials i un comitè de persones expertes. 
 
El Pla de ciutadania i immigració 2005-2008, aprovat al juny de 2005, vol ser un instrument útil 
per resoldre el repte que planteja la incorporació dels nous ciutadans i ciutadanes. Es proposa, 
de forma prioritària, la millora de les polítiques socials, l’educació des de la interculturalitat, 
afavorir la cohesió social, promoure la inserció laboral, impulsar l’ús social del català, formar les 
professionals i els professionals dels serveis públics i lluitar contra l’exclusió i el racisme. 
 
El Pla es pot consultar a http://www.gencat.net/benestar/immi/pdf/pla.pdf. Planteja dotze 
objectius específics: 
 
1. Establiment d’un sistema de primera acollida coordinat. El Pla impulsa el Programa integral 
d’acollida (PIA), que estableix itineraris per accelerar l’autonomia de les persones nouvingudes 
i facilitar la convivència. Per aconseguir-ho, la coordinació amb les administracions locals 
esdevé clau. 
 
2. Reforç de les polítiques socials. L’arribada d’immigrants obliga a reforçar les polítiques 
socials. És un pas previ perquè ningú no en surti perjudicat i per evitar l’aparició de tensions. 
Potenciar la salut, l’educació i l’habitatge són requisits per igualar les oportunitats de vida dels 
nous catalans i catalanes. 
 
3. Millora de l’accés a la sanitat. Cal millorar la qualitat dels serveis de salut, reforçant-ne les 
àrees deficitàries, millorant-ne els protocols d’acollida i impulsant la figura dels professionals i 
les professionals de la mediació dins l’àmbit sanitari. 
 
4. Educació intercultural per a la cohesió social. Les polítiques educatives adreçades al nou 
repte de la immigració tindran com a objectiu principal fer de l’educació un àmbit de cohesió 
social. Les prioritats principals seran la millora de l’acollida als centres escolars i el reforç de la 
xarxa estable d’entorn escolar i de suport a la comunitat educativa. 
 
5. Lluita contra l’exclusió social. Encara que el Pla impulsa un tractament de la immigració 
allunyat d’una visió centrada només en l’exclusió social i lluny de la temptació d’igualar 
immigració i serveis socials, cal tenir en compte aquells àmbits, grups i sectors on pugui haver 
un major risc de fragmentació o discriminació, com ara dones, infants i joves. 
 
6. Acolliment lingüístic i ús social del català. És una aposta estratègica per a la participació real 
dels nous catalans i catalanes. El Pla impulsa el coneixement i l’ús del català, tant en la primera 
acollida com en la formació ulterior. En l’àmbit educatiu se’l consolida com a llengua d’ús de tot 
l’alumnat i element comú d’identitat i cohesió. 
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7. Inserció i integració laboral. L’entrada en el mercat de treball a través dels mecanismes 
legals facilita una bona inserció. Les polítiques d’acollida inclouen informació sobre el món 
laboral i, en particular, sobre el mercat de treball. Cal establir mecanismes d’integració laboral i 
no discriminació a les empreses. 
 
8. Atenció al factor gènere. A Catalunya, amb un nombre important de dones migrades, cal que 
aquesta realitat es tradueixi en l’abordatge de les diferents accions d’acollida, l’accés als 
serveis públics, formació, inserció laboral, integració i, també, la mateixa gestió de la diversitat 
cultural, considerant les dones migrades agents socials actius. Es donarà suport a les 
associacions de dones migrades. 
  
9. Incorporació de joves d’origen immigrant a les polítiques de joventut. Cal millorar el contacte 
entre la joventut autòctona i l’arribada recentment. El Pla preveu l’adaptació de les polítiques de 
joves a la realitat actual i la millora del coneixement per part de les joves i els joves d’orígens 
diversos. També s’han d’atendre les situacions específiques que comporten risc social. 
 
10. Formació de professionals. És un punt bàsic per garantir l’accés als serveis públics en 
igualtat de condicions. En concret, els mediadors i mediadores interculturals treballen sense 
prou suport. El Pla n’impulsa la formació adequada i la seva coordinació amb el marc 
institucional. 
 
11. Accés a la informació. La informació optimitza la capacitat d’actuar. Cal, doncs, que arribi a 
tota la ciutadania. Les institucions catalanes, per consegüent, han d’adaptar els seus 
mecanismes informatius a la nova realitat. 
 
12. Lluita contra el racisme i la discriminació. És un dels objectius fonamentals de la política 
europea, que el Pla recull i fa seu. Cal fer campanyes per sensibilitzar sobre els drets i l’accés 
als serveis públics en igualtat d’oportunitats.  
 
Les polítiques prioritàries del Pla de ciutadania i immigració 2005-2008 poden agrupar-se en 
polítiques d’acollida, polítiques d’igualtat i polítiques d’acomodació. 
 
Polítiques d’acollida 
Les diferents administracions i entitats han hagut d’assumir reptes importants per afrontar la 
gestió d’una nova realitat social, cada vegada més plural, diversa i complexa. L’arribada de la 
població estrangera s’ha de gestionar amb previsió i amb una política anticipativa. La primera 
imatge, el primer contacte, les primeres relacions que una persona rep de la societat d’acollida 
la condicionen en la seva visió del lloc on ha arribat, en la cohesió social i la plena incorporació 
social d’aquesta persona al país. L’arribada és, doncs, un dels moments claus per a les 
persones. Dur a terme una bona política d’acollida que englobi tant la primera acollida com la 
que es faci des dels diferents sistemes, serveis i equipaments, garantirà que la informació i el 
coneixement que n’obtingui la persona nouvinguda sigui un element indispensable per 
promoure la seva plena autonomia al més ràpidament possible. És per això que cal impulsar 
mecanismes que permetin seguir itineraris que garanteixin el coneixement de l’entorn, el 
coneixement de la llengua, la formació laboral i, quan sigui necessari, l’acolliment residencial. 
 
Polítiques d’igualtat 
Un cop passat aquest primer moment d’acollida, l’establiment més o menys permanent 
d’aquestes persones comporta haver de dur a terme una sèrie de polítiques per garantir la 
igualtat d’oportunitats i reduir a la mínima expressió qualsevol situació de desavantatge degut a 
la diferència de drets i deures. Aconseguir que totes les persones que viuen a Catalunya se 
sentin i siguin considerades catalanes garantirà una societat més cohesionada i integrada. Les 
polítiques d’igualtat tenen quatre eixos:  

 Facilitar l’accés en igualtat de condicions als serveis i recursos, millorant-los i 
adequant-los, quan calgui. 

 Formar les professionals i els professionals en l’atenció de persones de contextos 
culturalment diversos. 

 Promoure la participació dels ciutadans i ciutadanes d’origen immigrat en la vida social, 
cultural, esportiva, econòmica i política, així com en els espais de participació i diàleg 
amb les administracions del país, com a agents actius. 
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 Promoure la millora, si cal, de la seva capacitació individual, bé sigui lingüística, laboral 
o acadèmica. 

 
Polítiques d’acomodació 
Les polítiques d’acomodació tenen  com a principal objectiu gestionar les relacions entre tots 
els ciutadans i ciutadanes, els d’origen immigrant i la resta. Les polítiques d’acomodació 
comporten gestionar les zones públiques d’interacció i promoure el coneixement mutu, la 
sensibilització i la millora de la percepció ciutadana. Així, les polítiques d’acomodació tenen dos 
eixos: 

 La gestió de la diversitat en els sistemes educatius, sanitaris i socials. 
 La sensibilització del conjunt de la població davant la realitat canviant. 

2. Polítiques en matèria de llengua i immigració 

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 a les 
persones que hi resideixen 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 les persones nouvingudes (que són les 
ciutadanes i ciutadans catalans 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. 
 
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. Cal aconseguir que 
la llengua i la identitat catalanes siguin elements de referència per a la ciutadania resident. 
 
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 
catalanes 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 
han de ser considerats per 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 s’ha d’aplicar 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 persones nouvingudes 
residents un obstacle per al desenvolupament de la seva vida quotidiana, ni per accedir al lloc 
de treball, sinó que tinguin 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 per aconseguir que la immigració es converteixi en un factor positiu de 
normalització. 
 
El català té l’oportunitat de ser la llengua vehicular de les persones nouvingudes residents a 
Catalunya. Amb aquest objectiu, al llarg del 2005 s’han continuat desenvolupant 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 continuat aplicant el Pla per a la llengua i la cohesió 

social i ha posat en marxa els plans educatius d’entorn. 
 
• El municipi. La Secretaria de Política Lingüística, amb la implicació dels ens locals i de 

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

 
• L’oferta de cursos de català per a persones adultes. 
 
• La participació de la societat civil, especialment per mitjà del programa “Voluntaris per la 

llengua”. 
 
En els apartats següents es descriuen les actuacions en cadascun d’aquests àmbits. 

2.1. El Pla per a la llengua i la cohesió social i els plans educatius d’entorn 
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.  
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En els darrers quatre cursos hem passat de tenir 36.301 alumnes de nacionalitat estrangera 
(curs 2001-2002) a 89.066 alumnes (curs 2004-2005); això representa un creixement acumulat 
del 144%. Els col·lectius escolars que més han crescut han estat els originaris de l’Europa no 
comunitària (215%) i de l’Amèrica Central i del Sud (149%). 
 
Així, doncs, en començar el curs 2004-2005 l’alumnat estranger sumava 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%, mentre que en els centres privats representa només el 3%. 
 
El col·lectiu més nombrós en el sistema educatiu català és el marroquí. En començar el curs 
2004-2005 hi havia 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 a causa de l’arribada d’infants i adolescents d’altres procedències, 
particularment de l’Amèrica Central i l’Europa de l’Est. Cal destacar el creixement del col·lectiu 
d’Amèrica Central i del Sud, tant en termes relatius com en nombres absoluts, i molt en 
particular el procedent de l’Equador, Colòmbia i l’Argentina. L’alumnat llatinoamericà és ja el 
45,4% de l’alumnat estranger, enfront del 29% que representaven en el curs 2000-2001. En els 
darrers tres anys ha augmentat també el col·lectiu originari de l’Europa no comunitària. 
 
Per atendre i gestionar la complexitat que comporta aquesta realitat 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. 
 
Els objectius específics són els següents: 
• 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. 
• La promoció de la igualtat d’oportunitats per evitar qualsevol tipus de marginació.  
 
L’any 2005 ha estat el segon any d’aplicació del Pla per a la llengua i la cohesió social aprovat 
pel Departament d’Educació i, com a experiència pilot, s’han posat en marxa plans educatius 
d’entorn en 25 poblacions. 
 
Dins del Pla per a la llengua i la cohesió social s’inclouen un seguit de projectes que es detallen 
a continuació. A tots aquests processos hi han contribuït de manera decisiva els tècnics i 
tècniques en llengua, interculturalitat i cohesió social (LIC) que formen la xarxa que assessora 
els centres en aquestes matèries. 
 
a) El pla d’acollida i d’integració 
L’acollida i la integració escolars 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. 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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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. 
 
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. 
 
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. 
 
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. Cal incloure-hi aspectes com ara l’acolliment emocional, 
l’educació en valors i en convivència, el desplegament de les capacitats i les competències 
comunicatives o els aspectes del currículum relacionats amb la diversitat. 
 
f) Els plans educatius d’entorn 
Els plans educatius d’entorn volen complementar i reforçar l’acció educativa dels centres 
docents establint continuïtats entre allò que es fa als centres educatius i les diferents 
dinàmiques socials i culturals de l’àmbit comunitari. 
 
Amb aquests plans es vol construir una xarxa estable de suport a la comunitat educativa que 
permeti un treball educatiu d’entorn escolar amb la col·laboració dels diferents serveis i 
recursos municipals i d’altres institucions o entitats d’àmbit social, cultural o esportiu. 
 
Els plans educatius d’entorn tenen dos eixos bàsics: 
• el foment de la cohesió social, a partir de l’educació intercultural 
• la consolidació del català com a llengua d’ús social habitual 
 
Un pla educatiu d’entorn és una iniciativa de cooperació educativa que vol: 
• Promoure la cohesió social mitjançant l’educació intercultural i l’ús de la llengua catalana en 

un marc multilingüe. 
• Crear un sistema de cooperació interdepartamental i amb l’Administració local, obert al món 

associatiu. 
• Donar una resposta integrada a partir de la coresponsabilització i la implicació del conjunt 

d’agents i serveis d’un territori. 
• Aconseguir l’educació integral de l’alumnat. 
• Actuar en un àmbit territorial concret d’una manera ordenada i estable. 
• Dinamitzar i potenciar actuacions coordinades entre els centres educatius i el seu entorn. 
 
Les actuacions d’un pla educatiu d’entorn han d’abastar el temps escolar, el temps extraescolar 
i el temps no escolar de la població infantil i juvenil, per la qual cosa han d’incidir en qualsevol 
dels espais educatius on es desenvolupa la vida quotidiana de l’alumnat: 
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• Educació formal, amb la potenciació de les activitats complementàries. 
• Educació informal, amb una incidència en la formació de les famílies en aspectes relacionats 

amb la llengua, l’educació intercultural, l’educació dels fills i filles, i l’educació per a la 
resolució de conflictes. 

• Educació no formal, amb la potenciació de les activitats extraescolars, culturals, esportives i 
de lleure, així com l’acció dels educadors i educadores de carrer. 

 
En l’apartat 2 del capítol V d’aquest Informe, dedicat a l’ensenyament obligatori, es recullen 
més dades relatives a les actuacions dutes a terme en aquest àmbit. 

2.2. Els plans pilot per a l’impuls del coneixement i l’ús de la llengua catalana 
El Pla d’acció 2004-2005 de la Secretaria de Política Lingüística (SPL) preveia com una de les 
actuacions prioritàries l’impuls i el desenvolupament de set plans d’acollida lingüística a set 
localitats de Catalunya: Badalona, Banyoles, Lleida, Manlleu, Reus, Ulldecona i Vic. Aquests 
plans es van posar en marxa al setembre de 2004 i van finalitzar al desembre de 2005. 
 
L’objectiu general dels plans és buscar estratègies i desenvolupar instruments que facilitin que 
la llengua catalana sigui 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. 
 
Per arribar a aquest objectiu general es van definir els objectius específics següents: 
 
1. Establir una coordinació amb totes les administracions i entitats que acullen immigrants en 
cada municipi. Es tracta d’oferir una informació bàsica sobre la llengua catalana per a les 
persones nouvingudes. 
 
2. Facilitar l’aprenentatge de la llengua catalana a les persones nouvingudes a través de cursos 
de manera coordinada entre totes les administracions i entitats del territori corresponent. 
 
3. Dur a terme noves propostes d’organització i d’actuació complementàries a la formació 
ordinària amb cursos: 
 

3.1. Complementar la formació amb coneixements culturals i d’entorn. 
3.2. Incorporar noves tecnologies en l’aprenentatge de la llengua. 
3.3. Fer més extensiu el voluntariat lingüístic. 
3.4. Dur a terme altres actuacions complementàries. 

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 es van seleccionar set municipis de característiques diferenciades per 
experimentar-hi diferents programes i actuacions. 
 
Els criteris que van tenir en compte les parts implicades per fer aquesta selecció són: 
 
 Percentatge d’immigració sobre la població total 
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 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 set 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 set municipis seleccionats és de 
50.609, és a dir, el 9,3% de la població immigrada total comptabilitzada a Catalunya. 
  

Taula 1. Nombre de persones estrangeres residents en aquests set municipis 
 
 Habitants Persones estrangeres % 
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 

 
 
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. 
 
S’han 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. 
 
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. 
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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 aconseguir una actuació eficaç i eficient i una utilització 
adequada dels recursos. 

 Descentralització. 
 Treball a escala municipal per 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 mitjançant la utilització de 
nous recursos. 

 
Per impulsar aquests plans, la Secretaria de Política Lingüística ha rebut el suport dels ens 
locals on es desenvolupen, 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. 
 
e) Àrees d’incidència 
Les principals àrees d’incidència dels plans són les següents: 
 
 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 les persones nouvingudes. 

 
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. Cal la 
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 l’entorn i sobre primeres necessitats en llengua 
catalana o en català i alguna altra llengua. 
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 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. 

 
 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. 

 
g) Avaluació i seguiment 
 
g.1). Objectius i metodologia  
La Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat ha dut a terme un estudi d’avaluació del 
funcionament i els resultats dels plans pilot aplicats de gener a desembre de 2005 als municipis 
ja esmentats (Badalona, Vic, Manlleu, Banyoles, Lleida, Reus i Ulldecona) a través d’un 
enfocament multiestratègic que combina una metodologia quantitativa (recerca de dades dels 
set municipis i anàlisi estadística de les fitxes d’inscripció de l’alumnat) i qualitativa (anàlisi de 
contingut de nou grups de discussió d’alumnes i coordinadors i coordinadores, i informes 
d’avaluació dels set centres). 
 
Amb aquesta metodologia s’ha pretès avaluar la consecució i els resultats dels objectius 
marcats pels plans pilot: 
1. Coordinació i difusió de les activitats que conformen els plans pilot 
2. Oferta de cursos de català per a la població adulta nouvinguda 
3. Noves propostes d’organització i d’actuació complementàries als cursos 

3.1. Complementar la formació amb coneixements culturals i d’entorn 
3.2. Incorporar noves tecnologies en l’aprenentatge de la llengua 
3.3. Fer més extensiu el voluntariat lingüístic 

 
g.2) Resultats principals 
 
Pel que fa al primer objectiu, la coordinació i la difusió dels plans, 116 institucions i entitats han 
col·laborat en la realització i la difusió dels plans. 
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Taula 2. Coordinació i difusió de les activitats que conformen els plans pilot 
 
Objectiu Indicador Dades 
1. Coordinació i difusió dels 
plans pilot 

Nombre d’institucions i d’entitats 
amb les quals s’ha col·laborat  

116 institucions i entitats 

 
 
Pel que fa a les conclusions extretes dels grups de discussió, es proposa estendre, potenciar i 
formalitzar, si convé, la coordinació i la cooperació entre institucions públiques i també amb les 
entitats de tot tipus que treballen amb la immigració. Es valora molt positivament que la 
informació i la formació sobre la llengua catalana es vehiculi també en fòrums i comissions 
interdepartamentals de caràcter local. 
 
Les associacions d’immigrants són en molts casos punts de referència per a les persones 
nouvingudes. Es veu necessari potenciar una col·laboració estable amb aquestes entitats per 
aconseguir una major participació de les persones que hi estan afiliades, tot i que cal tenir en 
compte que no tothom està en contacte amb aquestes associacions. És, per tant, també 
imprescindible localitzar les persones informants i també els punts clau – més enllà de les 
associacions – on recorre la persona nouvinguda per atendre les seves necessitats 
d’informació i formació sobre la llengua catalana. 
 
Es valora positivament la iniciativa local dels centres combinada amb un programa coordinat, 
perquè s’adapti a cada territori. Per això seria útil crear un fòrum d’intercanvi de bones 
pràctiques que es convoqui regularment. 
 
Quant a la difusió, es veu necessari fer un esforç més gran per aconseguir que la informació 
sobre la llengua catalana es faci en l’acollida inicial. En aquest sentit, destaca que gairebé la 
meitat de l’alumnat dels cursos de plans pilot han arribat a Catalunya durant els dos darrers 
anys. 
 
El canal de difusió més important és l’ajuntament, atès que tota persona nouvinguda 
s’empadrona a l’arribada. Es proposa utilitzar també altres canals d’informació com els mitjans 
de comunicació local, centres educatius i sanitaris i entitats culturals. Fins i tot les mateixes 
persones immigrants que fa més temps que viuen al municipi són un bon canal d’informació i 
poden actuar com a mediadores, tal com demostra el grup de discussió fet a Lleida amb els 
principals líders d’opinió locals dels col·lectius d’immigrants. 
 
Podria ser útil, per exemple, donades les necessitats bàsiques de les persones destinatàries, la 
creació d’una guia d’acolliment local. Aquesta guia donaria resposta de forma local a aspectes 
com la sanitat, l’educació, els papers per aconseguir la nacionalitat i l’aprenentatge de la 
llengua, entre altres aspectes. 
 

Taula 3. Oferta de cursos de català per a la població adulta nouvinguda 
 

Nivell d’objectiu Indicador Dades 
Impacte Nombre total de persones inscrites 

que han completat el curs 
1.121 persones inscrites 

que han completat el curs1 
Resultats Nombre total d’alumnes 1.243 alumnes 

Nombre total de persones inscrites 1.808 persones inscrites1 Realitzacions 
Nombre de cursos 80 cursos 

1 Aquest nombre es refereix al nombre d’inscripcions, que és diferent al d’alumnes, atès que una persona es pot 
inscriure a més d’un curs en un mateix any. 
 
 
Pel que fa a l’objectiu d’augmentar el nombre de cursos, cal destacar que en total en els set 
municipis han assistit als cursos dels plans pilot 1.243 persones nouvingudes sobre un total de 
54.094 persones de nacionalitat estrangera de 16 anys o més. Això suposa que ha participat en 
els cursos de català del Consorci per a la Normalització Lingüística un 2,3% de la població 
estrangera adulta de Catalunya, sense comptar la població atesa en altres cursos de català del 
CPNL, a les escoles de persones adultes, a les escoles oficials d’idiomes i a altres cursos no 
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reglats. De l’alumnat atès en el marc dels plans pilot, la majoria fa menys de 4 anys que viuen a 
Catalunya (una mitjana del 75,6% de l'alumnat dels diferents plans pilot). Cal destacar també el 
fet que un 10,7% de l'alumnat atès en els plans pilot fa més de 10 anys que viuen a Catalunya. 
Aquesta xifra representa la mitjana d’una forquilla força separada, que va des 2,7% de 
l'alumnat del pla pilot de Reus fins al 21,9% de l'alumnat atès en el marc del pla pilot de Vic. 
 
Fóra útil establir objectius quantificats realistes per legislatura per poder avaluar-los al final del 
període. Per a anys propers, es proposa poder atendre entre el 3% i el 5% del total de la 
població immigrada. 
 
Quant a les condicions d’aprenentatge, es recomana mantenir o potenciar l’oferta de cursos 
específics tant per al currículum com per a col·lectius concrets, que hauria de recaure 
fonamentalment en la xarxa d’escoles de persones adultes: cursos d’iniciació, cursos per a 
persones que fan atenció al públic, cursos per a dones o joves musulmans i cursos per a 
persones poc o gens alfabetitzades. 
 
Es proposa mantenir l’oferta extraordinària d’horaris, sempre que hi hagi demanda suficient, 
amb la finalitat d’oferir horaris adaptats a les necessitats de l’alumnat. Així, es podria mantenir 
l’oferta de cursos de divendres o dissabte i altres horaris que han funcionat bé. Caldria garantir, 
sempre que sigui possible, que un alumne o una alumna que acabi un nivell trobi un horari 
adequat per continuar el curs següent. 
 
Sempre que fos possible, es podria buscar la forma d’arribar a un acord amb l’empresariat local 
per tal que els treballadors i treballadores poguessin rebre formació en llengua catalana dins de 
les hores de feina. 
 

Taula 4. Noves propostes d’organització i d’actuació complementàries als cursos 
 
Objectiu Indicador Dades 

Nombre d’activitats dutes a 
terme 

90 activitats culturals  
i d’entorn 

3.1. Activitats sobre 
coneixements culturals i 
d’entorn Nombre de participants 1.288 participants 
3.2. Cursos amb incorporació 
de noves tecnologies 

Cursos que incorporen noves 
tecnologies en l’aprenentatge 

11 cursos 

3.3. Voluntariat lingüístic Nombre de parelles 
lingüístiques 

360 parelles lingüístiques 

3.4. Altres actuacions 
complementàries 

Nombre d’actuacions 
complementàries 

35 actuacions 
complementàries 

 
 
Les activitats complementàries sobre coneixements culturals i d’entorn han tingut una 
bona acollida, d’aquí que les persones coordinadores dels plans pilot i l’alumnat proposin 
mantenir-les o potenciar-les posant l’èmfasi en qüestions com l’apropament de cultures i la 
implicació de la població autòctona per fomentar xarxes de relació i desfer els prejudicis 
existents sobre la immigració. 
 
Per altra banda, els coordinadors i coordinadores recomanen estendre les sessions de llengua 
amb ordinador fetes a grups de joves del Marroc a altres cursos bàsics, la qual cosa pot 
potenciar l’assistència i un aprenentatge funcional en català, a més d’afavorir la incorporació en 
l’ús de les noves tecnologies. 
 
En relació amb el voluntariat lingüístic, destaca el fet que un cop formalitzades les parelles, el 
programa està funcionant molt bé, ja que es mostra com un recurs de molta utilitat per ampliar 
xarxes socials i mantenir relacions amb persones autòctones, que molts cops acaben sent 
personals i d’amistat. D’aquesta forma el programa destaca com una eina molt útil per 
aconseguir la cohesió social a Catalunya. Una proposta estesa entre els aprenents i les 
aprenents és que s’ofereixi la possibilitat de fer converses grupals, ja que així s’ampliaria més 
la xarxa de relacions i facilitaria trencar la por a parlar en català amb més gent. 
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g.3) Conclusions 
 
Globalment s’han assolit els objectius inicialment establerts. El balanç dels plans pilot ha estat 
força positiu com a experiència per conèixer les actuacions que cal potenciar i per establir les 
línies a reforçar de cara al futur amb l’objectiu central d’augmentar la cohesió social de la nostra 
societat per mitjà del coneixement i l’ ús de la llengua catalana. 
 
2.3. L’oferta de cursos de nivells inicial i bàsic 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.  
 
Pel que fa a la població adulta, la Generalitat de Catalunya ha fet un esforç considerable en els 
darrers anys 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 (CPNL). 
 
Aquest increment s’ha fet especialment manifest en els cursos de nivells inicial i bàsic, dels 
quals cal destacar la seva gratuïtat com una de les principals estratègies per augmentar el 
nombre de persones que aprenen català. Els cursos inicials tenen l’objectiu de facilitar el primer 
contacte amb la llengua oral, mentre que els cursos de nivell bàsic s’adrecen a persones no 
catalanoparlants que volen entendre el català i iniciar-se en la seva expressió oral. 
 
Com es pot comprovar en les taules següents l’increment, tant de cursos com d’alumnes que 
s’hi han inscrit, és força significatiu en els darrers períodes. 
 

 
Taula 4. Nombre de cursos presencials de nivells inicial i bàsic. Evolució 

 
Període 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-

2005 
Nombre de 
cursos de 
nivells inicial i 
bàsic  

596 793 1.191 1.405 1.469 

 
 
 

Taula 5. Alumnes de cursos presencials, nivells inicial i bàsic. Evolució 
 

Període 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 
Nombre 
d’alumnes de 
nivells inicial i 
bàsic  
 

11.244 15.074 23.560 31.843 33.846 

 
 
Així, si prenem com a referència el nombre de cursos, el 2004-2005 s’han fet més del doble 
que al curs 2000-2001, mentre que, si ens referim a les alumnes i els alumnes inscrits, s’han 
triplicat. 
 
Per tal de copsar la importància numèrica de l’alumnat arribat a Catalunya més recentment, i la 
seva procedència, es pot consultar la taula següent. S’hi indica el lloc de naixement de les 
persones que han assistit als cursos presencials de nivells inicial i bàsic, que és on es 
concentra principalment la nova immigració. Atès que hi ha diverses tipologies territorials, la 
informació es detalla per a cada un dels 22 centres de normalització lingüística (CNL), alhora 
que s’afegeixen les dades del conjunt del CPNL. 



VI. LA IMMIGRACIÓ I LA LLENGUA COM A FACTOR D’INCLUSIÓ SOCIAL 

15 

 
 
 
 

Taula 6. Procedència de l’alumnat dels cursos inicials i bàsics per centres de 
normalització lingüística. Dades absolutes. Període 2004 - 20051 

 
CNL Catalunya Resta de 

l'Estat 
espanyol 

Unió 
Europea 

Europa 
extracomu

nitària 

Amèrica 
del Nord 

Resta 
d’Amèrica 

Àfrica del 
Nord 

Resta 
d'Àfrica 

Total 

CNL de Barcelona 3.373 1.260 634 332 151 4.042 199 124 10.11
5 

CNL de l'Hospitalet 139 163 24 7 6 369 41 15 764 

CNL de Cornellà de 
Llobregat 

101 141 17 7 2 235 6 1 510 

CNL Ca n'Ametller 41 225 22 43 6 291 53 4 685 

CNL Roses 55 203 53 23 18 240 15 1 608 

CNL Eramprunyà 240 312 54 23 14 438 14 3 1.098 

CNL del Prat de 
Llobregat 

6 78 3 9 0 93 4 0 193 

CNL de Badalona i 
Sant Adrià 

157 262 25 20 12 287 35 3 801 

CNL del Maresme  70 66 36 15 3 141 13 7 351 

CNL L'Heura 154 267 7 4 6 183 21 9 651 

CNL de Sabadell 104 178 30 39 2 403 22 7 785 

CNL Vallès 
Occidental 3 

240 148 32 7 5 209 28 7 676 

CNL de Terrassa i 
Rubí 

413 166 38 18 10 376 70 26 1.117 

CNL del Vallès 
Oriental 

111 474 74 78 10 602 197 123 1.669 

CNL d’Osona 29 66 25 60 15 320 449 182 1.146 

CNL Montserrat 12 123 50 56 7 319 93 23 683 

CNL de Tarragona 53 363 78 72 14 425 180 19 1.204 

CNL de Lleida 55 65 50 122 1 145 79 128 645 

CNL de Girona 503 483 481 344 25 1.368 355 130 3.689 

CNL de les Terres 
de l'Ebre 

0 7 27 63 4 15 21 1 138 

CNL de l’Àrea de 
Reus Miquel 
Ventura 

46 248 59 62 7 424 133 10 989 

CNL de l’Alt 
Penedès i el Garraf 

26 195 89 45 14 409 166 13 957 

Total CPNL 5.928 5.493 1.908 1.449 332 11.334 2.194 836 29.47
4 

% total CPNL 20,5% 18,5% 6,5% 4,9% 1,1% 38,3% 7,4% 2,8% 100% 

 
 
 
 

Taula 7. Procedència de l’alumnat dels cursos inicials i bàsics per centres de 
normalització lingüística. Percentatges. Període 2004-20051 

 
CNL Catalunya Resta de 

l'Estat 
espanyol 

Unió 
Europea 

Europa 
extracomunitària 

Amèrica 
del 

Nord 

Resta 
d’Amèrica 

Àfrica 
del 

Nord 

Resta 
d'Àfrica 

Total 

CNL de Barcelona 33,3% 12,5% 6,3% 3,3% 1,5% 40,0% 2,0% 1,2% 100% 

CNL de l'Hospitalet 18,2% 21,3% 3,1% 0,9% 0,8% 48,3% 5,4% 2,0% 100% 

CNL de Cornellà de 
Llobregat 

19,8% 27,6% 3,3% 1,4% 0,4% 46,1% 1,2% 0,2% 100% 

CNL Ca n'Ametller 6,0% 32,8% 3,2% 6,3% 0,9% 42,5% 7,7% 0,6% 100% 

CNL Roses 9,0% 33,4% 8,7% 3,8% 3,0% 39,5% 2,5% 0,2% 100% 

                                                      
1. S’han exclòs del total les persones nascudes a Àsia i Oceania, per dificultats tècniques de l’aplicació 
informàtica utilitzada per a la recollida d’informació. 
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CNL Eramprunyà 21,9% 28,4% 4,9% 2,1% 1,3% 39,9% 1,3% 0,3% 100% 

CNL del Prat de Llobregat 3,1% 40,4% 1,6% 4,7% 0,0% 48,2% 2,1% 0,0% 100% 

CNL de Badalona i Sant 
Adrià 

19,6% 32,7% 3,1% 2,5% 1,5% 35,8% 4,4% 0,4% 100% 

CNL del Maresme  19,9% 18,8% 10,3% 4,3% 0,9% 40,2% 3,7% 2,0% 100% 

CNL L'Heura 23,7% 41,0% 1,1% 0,6% 0,9% 28,1% 3,2% 1,4% 100% 

CNL de Sabadell 13,2% 22,7% 3,8% 5,0% 0,3% 51,3% 2,8% 0,9% 100% 

CNL Vallès Occidental 3 35,5% 21,9% 4,7% 1,0% 0,7% 30,9% 4,1% 1,0% 100% 

CNL de Terrassa i Rubí 37,0% 14,9% 3,4% 1,6% 0,9% 33,7% 6,3% 2,3% 100% 

CNL del Vallès Oriental 6,7% 28,4% 4,4% 4,7% 0,6% 36,1% 11,8% 7,4% 100% 

CNL d’Osona 2,5% 5,8% 2,2% 5,2% 1,3% 27,9% 39,2% 15,9% 100% 

CNL Montserrat 1,8% 18,0% 7,3% 8,2% 1,0% 46,7% 13,6% 3,4% 100% 

CNL de Tarragona 4,4% 30,1% 6,5% 6,0% 1,2% 35,3% 15,0% 1,6% 100% 

CNL de Lleida 8,5% 10,1% 7,8% 18,9% 0,2% 22,5% 12,2% 19,8% 100% 

CNL de Girona 13,6% 13,1% 13,0% 9,3% 0,7% 37,1% 9,6% 3,5% 100% 

CNL de les Terres de l'Ebre 0,0% 5,1% 19,6% 45,7% 2,9% 10,9% 15,2% 0,7% 100% 

CNL de l’Àrea de Reus 
Miquel Ventura 

4,7% 25,1% 6,0% 6,3% 0,7% 42,9% 13,4% 1,0% 100% 

CNL de l’Alt Penedès i el 
Garraf 

2,7% 20,4% 9,3% 4,7% 1,5% 42,7% 17,3% 1,4% 100% 

Total CPNL 20,5% 18,5% 6,5% 4,9% 1,1% 38,3% 7,4% 2,8% 100% 

 
 

En la majoria dels casos, el grup majoritari és el d’alumnes procedents de l’Amèrica Central o 
del Sud (resta d’Amèrica), amb percentatges que oscil·len entre el 30% i gairebé el 50% de les 
persones inscrites. En segon lloc, com a dada significativa, hi figuren les persones nascudes a 
Catalunya, amb un percentatge mitjà del 20,5, i tot seguit, les persones que han nascut a altres 
territoris de l’Estat espanyol, fora de Catalunya, amb un 18,5%. 
 
Finalment, hi ha tres CNL que presenten unes característiques específiques: CNL d’Osona, 
CNL de les Terres de l’Ebre i CNL de Lleida. En el primer cas (CNL d’Osona), el grup 
d’alumnes més nombrós és el de les persones que han nascut a l’Àfrica del Nord, tot i que les 
nascudes a la resta d’Amèrica també hi estan ben representades. Al CNL de les Terres de 
l’Ebre és majoria l’alumnat nascut a l’Europa extracomunitària, la qual cosa té relació amb 
l’existència a la zona d’una nombrosa comunitat romanesa. Finalment, al CNL de Lleida hi ha 
tres col·lectius relativament ben representats: les persones procedents de l’Àfrica subsahariana 
(resta d’Àfrica), de l’Europa extracomunitària i de la resta d’Amèrica. 
 
D’altra banda, el Departament d’Educació també disposa de centres de formació de persones 
adultes que ofereixen cursos d’acolliment lingüístic i nivell bàsic adreçats a persones 
nouvingudes. A l’apartat 3.2.1. del capítol V, dedicat a l’ensenyament, es recullen dades sobre 
l’alumnat d’origen estranger inscrit en aquests cursos. 

2.3.1. El pla de xoc de Barcelona i el Centre d’acolliment lingüístic 
A la ciutat de Barcelona s’ha aplicat un pla de xoc que ha permès desplegar diverses 
actuacions i donar un nou impuls a l’acolliment lingüístic i cultural de les persones nouvingudes. 

 
Entre aquestes actuacions significatives, podem destacar-ne les següents: 
 
• Nou punt d’atenció al públic a la plaça de Catalunya 
A més a més de l’oficina del Servei d’Atenció a Immigrants Estrangers i Refugiats (SAIER), el 
Centre d’acolliment lingüístic de la plaça de Catalunya ha esdevingut un referent per a 
l’acolliment lingüístic a la ciutat. La nova seu és cèntrica, ben comunicada i amb una franja 
horària amplíssima d’atenció al públic: tots els dies laborables de 9 del matí a 9 del vespre i 
dissabtes de 9 a 14 h. La inscripció mitjana ha estat de 140 alumnes per setmana. 
 
• Fort increment de l’oferta de cursos de català 
S’ha incrementat un 35% l’oferta de cursos dels primers nivells de català (inicial i B1). 
 
• Contractació de més de 40 professionals 
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El Centre de Normalització Lingüística de Barcelona ha dut a terme la selecció, contractació i 
formació inicial de més de 40 professores i professors nous. 

 
• Acord amb el Departament d’Educació per a la utilització de les aules dels instituts 

d’educació secundària (IES) 
Les negociacions amb el Departament d’Educació per a la utilització de les aules dels IES, en 
la franja horària entre les 19 i les 21.30 h, ha permès fer més de 350 cursos simultanis (13 
nivells diferents) a tota la ciutat. 
 
• Matrícula permanent i inici de cursos cada setmana 
Només fa un parell d’anys el 90% de l’oferta dels cursos de català a la ciutat de Barcelona es 
concentrava en dues grans convocatòries: al setembre i al febrer. Evidentment, l’espera no 
afavoria la inscripció. Amb el nou Centre d’acolliment lingüístic s’ha garantit la matrícula 
permanent en qualsevol moment, i amb un temps d’espera inferior a una setmana per a l’inici 
del curs. A Barcelona s’han començat més de 6 cursos per setmana. 

 
• Renovació dels continguts i del material de treball: entorn social i cultural  
La renovació també ha afectat els continguts dels cursos i el material de treball. Sense 
renunciar als objectius lingüístics del primer nivell, amb els nous materials l’aprenentatge del 
català es fa sobre la base de l’entorn immediat de l’alumne o alumna, i sempre a partir de 
situacions comunicatives molt properes. Es treballen temes com ara el barri, la ciutat, els 
mitjans de transport, els equipaments, l’oci, la cultura, els serveis bàsics, la sanitat, el calendari 
festiu, les tradicions o el món laboral. 
 
• Campanya de difusió “Barcelona t’ensenya català” 
Amb l’ampliació de l’oferta de cursos s’ha posat en marxa la campanya de promoció “Barcelona 
t’ensenya català”. És una campanya que es mantindrà encara durant tot el 2006 i que s’està 
duent a terme amb la implicació directa del sector de Serveis Generals de l’Ajuntament de 
Barcelona i del Gabinet Tècnic d’Immigració, amb la derivació al Centre d’acolliment lingüístic 
de les persones nouvingudes que ells atenen a diferents punts de la ciutat. 
 
La gran varietat de formats de cursos que s’ofereixen i la renovació dels continguts han 
contribuït a augmentar els índexs de continuïtat dels alumnes i les alumnes en els altres nivells 
bàsics B2 i B3, de manera que més del 50% de l’alumnat no només assoleix un bon nivell de 
comprensió, sinó que es compromet a continuar assistint a cursos per aprendre també a parlar 
català. 

2.4. El programa “Voluntaris per la llengua” 
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 que provenien, 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. 
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Aquest programa l’impulsen conjuntament diversos departaments de la Generalitat (els 
responsables de la política lingüística, de la política d’immigració i dels programes de 
voluntariat) i hi col·laboren més de dues-centes entitats de la societat civil, i pretén oferir un 
espai de conversa en català a les persones que comencen a aprendre’l i necessiten practicar-
lo. Per assolir aquest objectiu 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. 
 
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 els objectius específics següents: 
 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. En aquest sentit cal esmentar el reconeixement de 
la Comissió Europea, que, coincidint amb la celebració del Dia Europeu de les Llengües, al 
mes de setembre, va fer pública una llista amb les millors experiències pedagògiques per 
aprendre una llengua que s’estan portant a terme a la Unió Europea, entre les quals va incloure 
el programa “Voluntaris per la llengua”. 
 
Durant el 2005 la Secretaria de Política Lingüística ha fet difusió del programa “Voluntaris per la 
llengua” a les entitats catalanes i a diferents àmbits sectorials (sindical, laboral, empresarial) i 
l’ha continuat impulsant entre la població en general. El Consorci per a la Normalització 
Lingüística ha estès el programa territorialment i n’ha  fet difusió entre el seu alumnat.  
 
Les entitats i organitzacions col·laboradores (més de dues-centes, entre les quals hi ha la 
Coordinadora d’Associacions per a la Llengua (CAL), Òmnium Cultural del Barcelonès, 
Òmnium Cultural de l’Anoia, el Consell Evangèlic de Catalunya o l’Espai de Joves de 
l’Eixample) n’han fet difusió i han posat en marxa el programa entre els seus associats i 
associades. Les escoles de persones adultes Manuel Sacristan (de CCOO), Maria Rubies 
(d’UGT) i Palau de Mar, també han fet parelles lingüístiques amb el seu alumnat. Entre les 
empreses que hi han participat podem esmentar Telefònica, Nestlé i Bon Preu. També s’ha 
posat en marxa el programa al centre penitenciari de dones de Wad-Ras. 
 
La Secretaria de Política Lingüística organitza cada any un acte de reconeixement i 
d’agraïment a les persones, voluntàries i aprenents, que han participat en el programa. Amb 
aquesta finalitat, al mes de novembre de 2005 es va organitzar una festa al Palau Blaugrana, a 
la qual van assistir 4.000 persones entre voluntàries i aprenents de tot Catalunya. Hi van 
col·laborar el Departament de Benestar i Família, la Secretaria General de Joventut, la 
Secretaria per a la Immigració i el Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la 
Informació, i es van programar un seguit d’activitats gratuïtes per oferir una tarda de diversió, 
d’entreteniment i d’espectacles diversos, com ara jocs infantils amb la Queta, karaoke, grups 
d’animació o música en directe. 
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El nombre de parelles fetes per la Secretaria de Política Lingüística, el Consorci per a la 
Normalització Lingüística i les entitats col·laboradores ha estat a tot el territori català de 3.800. 
 

Taula 8. Parelles lingüístiques constituïdes des del 2003 
 
Període  Parelles 
Any 2003 1.522 
Any 2004 4.600 
Any 2005 3.800 
Total  9.922 

 
 
El Consorci per a la Normalització Lingüística, durant l'any 2005, ha fet 3.241 parelles 
lingüístiques noves. En la taula següent es pot consultar la distribució territorial per centres de 
normalització lingüística de les parelles formades. 

 
Taula 9. Parelles lingüístiques fetes pel Consorci per a la Normalització Lingüística. 2005 
 

Centre de normalització lingüística Parelles 
lingüístiques 

Barcelona 504 
L'Hospitalet 54 
Cornellà de Llobregat 89 
Ca n'Ametller (Molins de Rei) 105 
Roses (Sant Feliu de Llobregat) 29 
Eramprunyà (Sant Boi de Llobregat) 86 
El Prat de Llobregat 14 
Badalona i Sant Adrià 91 
Maresme 82 
L'Heura (Santa Coloma de Gramenet) 98 
Sabadell 267 
Vallès Occidental 3 (Cerdanyola del Vallès) 177 
Terrassa i Rubí 169 
Vallès Oriental 158 
Osona 119 
Montserrat (Manresa) 97 
Tarragona 230 
Lleida 179 
Girona 302 
Terres de l'Ebre 9 
Àrea de Reus Miquel Ventura 148 
L’Alt Penedès i el Garraf 234 
TOTAL 3.241 

 
 
 
 



 

VII. L’ÚS DEL CATALÀ A LES ADMINISTRACIONS DE CATALUNYA 

1. La regulació de l’ús 

D’acord amb l’Estatut d’autonomia de Catalunya, la Llei de normalització lingüística del 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 desplegar 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, 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 
que 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 manaments 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 de Catalunya 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 han comportat un impuls molt 
important de 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. 

2. La regulació del coneixement 

L’article 11 de la Llei 1/1998 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 estableix 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 ha de 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, sobre l’acreditació del coneixement del català i l’aranès en els 
processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions 
públiques de Catalunya, 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 que estableixen la legislació sobre 
funció pública i 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 (SPL) o de títols equivalents, com els de l’Escola d’Administració Pública de 
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Catalunya (EAPC), el Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) i els serveis lingüístics 
universitaris. Aquells aspirants a accedir a la funció pública que no tinguin cap d’aquestes 
acreditacions tenen l’oportunitat de fer una prova específica de català en el procés selectiu. 
 
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. 
 
Quant 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 
disposicions de la Llei 1/1998 abans esmentades. D’aquesta manera, l’articulat de la llei 
catalana de règim local ja incorpora 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 (art. 287.2).  

3. L’acreditació del coneixement del català en els processos de selecció de les 
administracions públiques 

La Llei de política lingüística estableix que en els processos selectius per accedir a places de 
l’Administració de la Generalitat i de l’Administració local s’ha d’acreditar el coneixement de la 
llengua catalana. El Departament de Governació, per mitjà de la Secretaria d’Administració i 
Funció Pública, és el departament competent per dur a terme els processos selectius i, per tant, 
el responsable de garantir l’acreditació del coneixement del català per a l’accés a 
l’Administració de la Generalitat. Concretament, la Secretaria d’Administració i Funció Pública 
convoca els processos selectius i l’EAPC organitza les proves per mitjà dels òrgans de 
selecció. 

3.1 .L’acreditació del coneixement del català en els processos de selecció de personal de 
l’Administració de la Generalitat 
Durant l’any 2005, la Generalitat ha iniciat 13 processos selectius. Entre les persones aspirants 
a obtenir una de les places convocades, han hagut de fer la prova de català pel fet de no tenir 
un certificat que acrediti el nivell exigit:  
 

 385 persones per acreditar coneixements de nivell B, el 86,31% de les quals l’ha 
superada. 

 8 persones per acreditar coneixements de nivell C, un 25% de les quals l’ha superada. 
 

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 un certificat estan exemptes de la prova de llengua 
catalana. 

3.2. L’acreditació del coneixement del català en els processos de selecció del personal de 
l’Administració local  
Pel que fa a les proves de llengua catalana que facilita l’EAPC als ens locals convocants, fruit 
de la col·laboració entre l’EAPC i el CPNL, durant l’any 2005 s’han facilitat 497 proves de 
llengua catalana: 282 de nivell C, 234 de nivell B i 81 de nivell A. 
 

3.3. L’acreditació del coneixement del català en els processos de selecció del personal de 
l’Administració de l’Estat  
La presentació de certificats de llengua catalana per a places de l’Administració de l’Estat es 
valora en l’apartat de mèrits, però no és un requisit. 
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Pel que fa als jutges i magistrats que treballen a Catalunya, segons les dades obtingudes en 
data 31 de desembre de 2005, 278 (el 39%) han al·legat el nivell B de català com a mèrit 
preferent i, per tant, tenen coneixements orals i escrits de català. 

4. L’ensenyament del català al personal de les administracions públiques a Catalunya 

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’EAPC, que cada any inclou en la seva programació formativa cursos de llengua catalana. El 
CPNL també participa activament en la formació del personal de les administracions locals. 
 
Durant l'any 2005, el nombre d'activitats de formació de llengua catalana adreçades al personal 
de les administracions i els organismes públics que tenen la seu a Catalunya i organitzades per 
l'EAPC ha estat de 305. 
 
Pel que fa a l’ensenyament del català al personal de l’Administració local, el CPNL ha signat 48 
acords de col·laboració per a cursos de català destinats al personal dels ens locals, que han 
estat organitzats en col·laboració amb l’EAPC.  
 
 

Taula 1. Activitats de formació de català dutes a terme pels treballadors i treballadores 
de les administracions públiques radicades a Catalunya durant 

l’any 2005, per demarcacions territorials 
 

Activitat Barcelona Girona Lleida Tarragona Terres de 
l’Ebre 

TOTAL 

Cursos de llengua 
general 

109 17 12 22 7 167

Cursos de llenguatge 
específic 

44 12 12 15 5 75

Tallers de llengua 17 4 4 3 2 30
Formació estratègica 12 4 3 4 - 23
Altres 7 - - 3 - 10

TOTAL 189 33 27 44 12 305

 
Taula 2. Activitats de formació de català dutes a terme pels treballadors i treballadores 

de les administracions de Catalunya durant l’any 2005,  
per administracions d’origen del personal 

 
Activitat Generalitat Adm. de 

l’Estat 
Adm. de 
justícia 

Adm. local1 Sindicats2 TOTAL 

Cursos de llengua 
general 

58 48 44 3 14 167

Cursos de llenguatge 
específic 

60 5 10  75

Tallers de llengua 30   30
Formació estratègica* 23 - - - - 23
Altres 10 - - - - 10

TOTAL 181 53 44 13 14 305
 
* Pla de formació especialitzada 
 
Així mateix, l’any 2005 s’han dut a terme les activitats del Pla de formació especialitzada 
adreçades al cos de planificació lingüística i al personal que acompleix tasques de planificació i 

                                                 
1 Per a aquesta Administració, l’EAPC signa un conveni amb el CPNL. 
2 L’EAPC signa convenis amb els sindicats més representatius: UGT, CCOO i CATAC. 
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política lingüístiques en els diversos departament de la Generalitat i en els serveis lingüístics 
sectorials de diverses organitzacions i entitats. S'han efectuat 23 activitats de formació a 
Barcelona i a les delegacions territorials del Departament de la Presidència a Tarragona, les 
Terres de l’Ebre, Lleida i Girona.  
 
Cal destacar els canvis que s’han produït en l’organització d’aquest Pla, fruit de la col·laboració 
entre l’EAPC i l’SPL. Concretament, a partir del març del 2005, l’EAPC s’ha fet càrrec de 
l’organització i la gestió administrativa del Pla de formació especialitzada. A partir d’aquest 
acord, l’SPL ha dut a terme la detecció de necessitats, l’elaboració dels continguts de formació i 
la proposta de professorat. 

5. El cas de la Inspecció de Treball i Seguretat Social  

L’any 2005, la Inspecció de Treball i Seguretat Social, amb el suport del Departament de 
Treball i Indústria ha dut a terme un conjunt d’actuacions de normalització que s’havien iniciat  
al llarg del 2004. L’objectiu és afavorir l’ús del català en els processos i en la documentació 
generada, com a mínim en les tasques que acompleix el cos d’inspectors de treball en l’àmbit 
de competències de la Generalitat.  

Pel que fa a la formació en llengua catalana del seu personal, s’han fet 5 cursos de llengua a la 
demarcació de Barcelona: 

 
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 de qüestions gramaticals (30 hores) 

 

Aquests cursos han acollit 92 persones de la Inspecció de Treball, majoritàriament inspectors i 
subinspectors, i els resultats han estat satisfactoris. S'ha projectat la continuació del programa, 
que ha donat com a resultat la previsió d’un curs de nivell A bàsic o inicial, un de nivell A 
elemental, un de nivell B i un de nivell C, i també tallers d'aprofundiment de qüestions 
gramaticals i de redacció.  

 
Així mateix, s’ha informat la Inspecció de Treball sobre les convocatòries de proves de lliure 
accés per a l’obtenció de certificats oficials de català que l’SPL ha fet el 2005. I també s'ha fet 
difusió dels diversos materials didàctics i de les possibilitats d'adquirir formació en llengua 
catalana que s'ofereixen des del Web de la llengua catalana.  
 
Per afavorir la demanda de les inspeccions provincials de Treball i Seguretat Social de Girona, 
Lleida i Tarragona de rebre formació en llengua catalana, s'ha establert contacte amb les 
persones responsables de la formació en llengua catalana a les demarcacions i s'ha difós la 
informació del procés per accedir als cursos de llengua que es duen a terme de manera 
interdepartamental a Girona, Lleida i Tarragona. Les inspeccions territorials de Girona i 
Tarragona han participat en les proves de nivell de l’EAPC. 
 

Igualment, cal destacar que durant l'any 2005 s'ha dut a terme la segona i darrera fase de 
traducció al català de documents de la Inspecció, la tipologia dels quals correspon a actes i 
oficis. Així, l’àrea d’impresos ha traduït al català 55 documents, cosa que equival a 120 fulls. 

 
També s’han traduït al català les pàgines principals del web de la Inspecció de Treball i de la 
Seguretat Social, dependent del Ministeri de Treball i Afers Socials. A aquesta pàgina s’hi 
accedeix a partir del web del Ministeri. S’han traduït un total de 22 pàgines. 

6. 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 
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que disposa la Llei, i que també l’han de regular, en aquest mateix sentit, les altres 
corporacions públiques. 
 
L’any 2005 han estat aprovats els reglaments dels ajuntaments següents: Sant Feliu de 
Llobregat, Polinyà, Cornellà de Llobregat, Badalona, Esplugues de Llobregat, Banyoles, 
Porqueres i Poboleda. El nombre de reglaments d’ús aprovats, 8, és lleugerament superior al 
de l’any passat. D’acord amb les dades disponibles, un cop revisades i contrastades amb les 
d’anys anteriors, la xifra total de corporacions locals amb un reglament d’usos lingüístics 
aprovat és de 522: 483 ajuntaments, 37 consells comarcals i 2 diputacions.  
 
Dels 463 ajuntaments que no disposen de reglament solament un 10,58% tenen més de 5.000 
habitants. 

 
La base de la immensa majoria 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 CPNL 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 en l’àmbit universitari, cal dir que la majoria 
d’universitats disposen de normes reguladores dels usos lingüístics, com ara les que figuren en 
el Pla estratègic de difusió i comunicació 2003-2007 de la Universitat Politècnica de Catalunya 
o les que contenen les Normes d’organització i funcionament de la Universitat de Vic. 
Tanmateix, en un sentit més estricte, els reglaments d’ús actualment vigents són els 
corresponents  a la Universitat de Barcelona, la Universitat Rovira i Virgili i la Universitat 
Pompeu Fabra.  

7. El foment de l'ús del català en l'Administració local. El Grup de Treball de Llengua i 
Administració Local 

 
Atès que en la normalització de l’Administració local hi intervenen diversos organismes, l’any 
2004 es va crear el Grup de Treball de Llengua i Administració Local, format per representants 
del Departament de Governació i Administracions Públiques (Gabinet Tècnic, Direcció General 
d'Administració Local i EAPC), de l’SPL i del CPNL. Aquest Grup de Treball té com a objectiu 
proposar i dur a terme projectes adreçats a la normalització lingüística dels ens locals. 
 
Al llarg del 2005, el Grup ha treballat principalment en la redacció d'uns procediments i models 
de bases relatius a l’acreditació del coneixement de la llengua catalana en les convocatòries de 
personal de l’Administració local, per ajudar els ens locals a complir adequadament el Decret 
161/2002, de manera que puguin copiar-ne els texts en els plecs de bases per convocar places 
per a l’accés a la funció pública local.  
 
Amb l’objectiu de vetllar perquè els ens locals apliquin correctament la normativa lingüística 
vigent pel que fa a l'acreditació de coneixements de llengua catalana en els processos selectius 
de personal de l'Administració local, durant l’any 2005 s’han efectuat les actuacions següents: 
 

 Elaboració del document “Procediment i model de bases relatius a l’acreditació del 
coneixement de la llengua catalana en les convocatòries de personal de l’Administració 
local”. Aquest document té com a objectiu oferir als ens locals i als centres de 
normalització lingüística criteris sobre el procediment que cal seguir en les 
convocatòries de personal pel que fa al requisit del coneixement de la llengua catalana, 
d’acord amb la normativa vigent. 

 
 Proposta adreçada al Consell d’Administració del CPNL perquè sol·liciti als ens locals 

que retribueixin els tècnics i tècniques de normalització que formen part de tribunals de 
processos selectius, de la mateixa manera que ho fan amb els altres membres dels 
tribunals. El Consell d’Administració del CPNL va adoptar un acord en aquest sentit en 
la sessió dels dies 19 de gener i 8 de febrer de 2005.  

 
 Informe sobre la interpretació que cal donar a l’expressió “òrgan competent en matèria de 
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política lingüística” que surt en el Decret 161/2002 i en la Instrucció de 10 de desembre 
de 2002, sobre l’òrgan competent en matèria de política lingüística. Aquesta expressió 
ofereix dubtes, sobretot pel que fa als ens locals que no pertanyen al CPNL. 

 
S’han difós models de documents municipals a través del web Municat 
(http://www.gencat.net/sial/models/acreditacio_catala.htm) i del web de l’EAPC 
(http://www.eapc.es/seleccio/LOCAL/CATALA/proced_model.htm). 
 
S’han actualitzat i revisat lingüísticament els documents administratius següents: 
 

 Bloc “Personal”: 46 documents, 144 pàgines 
 Bloc “Altres”: 91 documents, 855 pàgines 
 Documents no inclosos en els blocs anteriors: 31 documents, 161 pàgines 

8. Les clàusules lingüístiques en l’activitat econòmica de l’Administració de la 
Generalitat 

8.1. L’Acord de Govern de 30 de novembre de 2004 
El 30 de novembre de 2004 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. 
Amb aquest Acord, el Govern feia un pas més en la política de foment de la presència del 
català en la contractació pública iniciada amb l’Acord de Govern de 4 de febrer de 2003, arran 
del qual la Junta Consultiva de Contractació Administrativa, mitjançant les recomanacions 
2/2003, de 4 de març, i 3/2003, de 18 de juliol, va recomanar als òrgans de contractació de la 
Generalitat que incloguessin determinades estipulacions en els plecs de clàusules 
administratives dels contractes. 
Amb el nou Acord del 2004, el Govern introdueix l’ús del català com a condició d’execució dels 
contractes públics en els casos en què les prestacions que són objecte del contracte o el seu 
acompliment guardin una relació amb el que estableix la Llei 1/1998 o hi resultin afectades. 
Més concretament, arran d’aquest Acord, els òrgans competents de l’Administració de la 
Generalitat i de les entitats que hi estan adscrites o vinculades han d’incorporar les 
estipulacions 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 la 
Junta Consultiva de Contractació Administrativa. 

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

La finalitat d’aquesta mesura és utilitzar la capacitat econòmica de l’Administració de la 
Generalitat per influir en el mercat i aconseguir reforçar la presència del català en l’activitat 
socioeconòmica catalana. Així, es tracta de generar una influència que transcendeixi l’àmbit 
propi de la contractació pública i tingui un efecte en el conjunt de la societat, ja que l’objectiu 
d’aquesta mesura és utilitzar la força de la demanda pública per generar una oferta de 
productes i serveis en català que després puguin ser posats també a disposició dels ciutadans i 
les ciutadanes. 
 
Finalment, cal destacar que, fora ja de l’àmbit de la contractació pública, aquest Acord de 
Govern de 30 de novembre de 2004 estableix també que en les bases reguladores o en les 
condicions d’atorgament de les subvencions, i també en els crèdits i els avals que concedeixen 
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l’Institut Català de Finances i l’Institut Català del Crèdit Agrari, es garanteixi que les persones 
beneficiàries compleixen la Llei 1/1998. 

8.2. La Comissió de Seguiment de les Clàusules d’Ús del Català en la Contractació Pública 
El segon punt de l’Acord de Govern de 30 de novembre de 2004 estableix la creació de la 
Comissió de Seguiment de les Clàusules d’Ús del Català en la Contractació Pública 
(CSCUCAT), integrada per representants de l’SPL i de la Junta Consultiva de Contractació 
Administrativa, sota la presidència de la persona titular de la Direcció de Serveis del 
Departament d’Economia i Finances, i de la qual formen part també les persones vocals de la 
Junta Consultiva de Contractació Administrativa que aquesta va designar atenent el pes del 
departament que representen (Educació, Política Territorial i Obres Públiques, Benestar i 
Família, Universitats, Recerca i Societat de la Informació, Cultura i Presidència) en el conjunt 
de la contractació administrativa. 
 
A partir de l’anàlisi dels plecs i dels contractes dels departaments representats en la Comissió i 
de les entitats i empreses vinculades per tal de verificar el grau de compliment de les clàusules 
lingüístiques vigents i de proposar-ne de noves, en funció de les especialitats de cada àmbit, la 
CSCUCAT va redactar unes noves clàusules –tant generals com específiques, incloent-n’hi de 
penalització i de rescissió dels contractes– per a l’ús dels departaments i del sector públic 
vinculat o dependent, d’acord amb els continguts de l’Acord de Govern de 30 de novembre de 
2004. Aquesta proposta es va concretar en la Recomanació 2/2005, de 5 de maig, de la 
Comissió Permanent de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa. Aquesta 
Recomanació inclou també uns criteris de modulació de l’aplicació de les clàusules, per tal que 
les diferents unitats de contractació dels departaments de la Generalitat i del sector públic que 
en depèn puguin ponderar de manera homogènia la valoració dels supòsits i l’aplicació de les 
previsions de la Recomanació. 
 
Pel que fa a l’ús de l’aranès, es va proposar, de comú acord amb el Conselh Generau d’Aran, 
la inclusió d’una referència a la normativa pròpia que el Conselh Generau d’Aran dicti per a 
desplegar les normes de rang legal aplicables, és a dir, la Llei 1/1998 i la Llei 16/1990, de 13 de 
juliol, sobre el règim especial de la Vall d’Aran. Pel que fa a l’etiquetatge i l’embalatge, s’ha 
optat per exigir l’aranès almenys en relació amb els productes i serveis que adquireix 
directament l’Administració, mentre que, en els productes i serveis que s’ofereixen o es 
produeixen en el marc de contractes de gestió de serveis, de concessió d’obra pública i d’obres 
amb concessió de domini, l’aranès hi ha de ser present, de manera habitual (literalment, la 
clàusula diu “normalment”), en l’etiquetatge i l’embalatge. 
 
La fixació i la difusió de les clàusules d’ús del català generals i específiques per a les diferents 
modalitats de contractació pública, els seus criteris d’aplicació i de modulació, i el seguiment 
posterior i la verificació de la seva inclusió efectiva en els plecs de clàusules de tots els 
departaments i de les entitats de contractació que en depenen ha constituït l’activitat principal 
de la CSCUCAT durant el 2005. A partir d’aquí, la CSCUCAT es proposa continuar la seva 
tasca fent un seguiment, per departaments i ens del sector públic que en depenen, del 
compliment efectiu de les estipulacions lingüístiques dels plecs de clàusules. A aquests 
efectes, la CSCUCAT ha recomanat que les recepcions de conformitat o, si escau, les 
diligències de conformitat dels documents de factura o anàlegs expressin, de manera concreta, 
l’adequació dels béns o serveis objecte de la recepció a les prescripcions lingüístiques 
aplicables. Igualment, és previst que les dues parts que lideren aquesta Comissió de 
Seguiment, és a dir, la Junta Consultiva de Contractació Administrativa i l’SPL, mantinguin 
relacions amb els òrgans de contractació i de recepció de cada departament per identificar i 
corregir els problemes que planteja l’execució de les clàusules lingüístiques i per detectar els 
objectes de contractació pública que tenen més incidència en els ciutadans i ciutadanes com a 
persones consumidores de productes i serveis. 



 

VIII.  EL MÓN DEL DRET 

1. L’ús del català en 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 comportat 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 ni obligats a presentar cap 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, els articles 9 i 10 de la qual reconeixen 
el dret dels ciutadans i ciutadanes a triar la llengua oficial en què s’ha de tramitar 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 ara les que disposen que el personal 
de l’Administració de justícia que depèn íntegrament de la Generalitat ha d’acreditar el 
coneixement del català (Decret 49/2001, de 6 de febrer), que es poden fer inscripcions en 
català en els registres públics de dependència estatal o que les notaries i els registres han 
d’estar en condicions d’atendre el públic en qualsevol de les dues llengües oficials i han de 
disposar de personal que en tingui un coneixement adequat i suficient. 
 
Les mancances de la presència de la llengua catalana en l’Administració de justícia han estat 
reconegudes enguany per les mateixes institucions europees. Efectivament, el Comitè de 
Ministres del Consell d’Europa ha aprovat, en data 21 de setembre de 2005, la Recomanació 
RecChL(2005)3 sobre l’aplicació de la Carta europea de les llengües regionals o minoritàries a 
Espanya. En aquesta Recomanació, el Comitè de Ministres hi assumeix l’avaluació del Comitè 
d’Experts sobre l’aplicació de la Carta a Espanya i, en conseqüència, recomana a les autoritats 
espanyoles que prenguin les mesures jurídiques i pràctiques necessàries per assegurar 
l’aplicació dels compromisos continguts en l’article 9 de la Carta, relatiu a la justícia.  
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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, ha continuat aplicant el Pla d’actuació general de promoció i 
coneixement de la llengua catalana entre el personal de l’Administració de justícia. 

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 el 
Govern ha 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. 
 
L’article 13.5 de la Llei 1/1998 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 
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 (art. 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 2005 (certificat de nivell B). 
Pel que fa als funcionaris i funcionàries al servei de l’Administració de justícia, al llarg del 2005 
no s’han convocat oposicions per accedir a aquestes places. 

2.2. L’ensenyament del català en l’àmbit de la justícia 
L’ensenyament del català al personal al servei de l’Administració de justícia és un dels 
principals instruments de dinamització lingüística per incidir en la conducta lingüística del 
personal que treballa als jutjats. 
 
D’acord amb això, el Departament de Justícia destina molts recursos materials i personals a la 
formació en llengua catalana, amb l’objectiu que el personal que integra aquesta Administració 
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tingui els coneixements suficients per atendre oralment i per escrit els ciutadans i ciutadanes 
que s’hi adrecen. 
 
L’oferta de cursos de català per al personal al servei de l’Administració de justícia s’adapta en 
la mesura del que és possible a la demanda que hi ha. Així,  els cursos s’obren no solament 
atenent les necessitats de les persones destinatàries, sinó també procurant que tant l’horari 
com el lloc on s’imparteixi el curs s’adeqüin a les circumstàncies de l’alumnat.  
 
L’oferta de cursos de català comprèn els de llengua general (nivells A, B i C), els de llenguatge 
jurídic i els tallers de reforç d’aspectes determinats de la llengua, com ara l’ortografia, la 
conversa i la redacció, a més dels cursos d’autoaprenentatge adreçats a les persones que per 
motius personals o professionals no poden assistir a cursos presencials.  
 
2.2.1.Cursos de llengua general 
El Departament de Justícia ha ofert al personal al servei de l’Administració de justícia els 
cursos presencials de coneixements generals de llengua catalana següents: 
 

Taula 1. Cursos presencials 
 

2005 Nombre de cursos Nombre de persones 
inscrites 

Nombre de certificats 
d’assistència i 
aprofitament 

Nivell A 10 175 65
Nivell B 10 182 66
Nivell C 13 298 125
Total 33 655 256

2.2.2. Cursos d’autoaprenentatge 
Com hem dit més amunt, a banda dels cursos presencials de català, el Departament de 
Justícia ofereix la possibilitat de seguir cursos d’autoaprenentatge, amb dret també a certificat 
de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya. Tot i que les dades indiquen que el nombre 
d’abandonaments que es produeixen en aquests cursos és alt i que el percentatge d’aprovats 
és sempre inferior als cursos presencials –es requereix un esforç molt més alt per seguir un 
curs d’aquestes característiques–, és important oferir aquest servei, especialment en aquells 
partits judicials petits on sovint no es poden obrir cursos presencials per manca d’alumnes. 
 

Taula 2. Cursos d’autoaprenentatge seguits pel personal 
al servei de l’Administració de justícia 

 
2005 Nombre de persones inscrites Nombre de certificats 

d’assistència i aprofitament 
Nivell A 75 19
Nivell B 141 23
Nivell C 253 43
Total 469 85

 
Taula 3. Cursos de català oferts a funcionaris i funcionàries judicials. 2001-2005 

 
 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 
BCN ciutat 22 16 13 17 
BCN comarques 11 12 13 8 
Girona 2 2 3 3 
Lleida 2 2 3 3 
Tarragona 4 6 6 3 
Total 41 38 38 33 
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Taula 4. Nombre de funcionaris i funcionàries judicials 
inscrits als cursos de català. 2001- 2005 

 
 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 
BCN ciutat 460 307 270 371 
BCN comarques 236 223 282 150 
Girona 37 34 34 46 
Lleida 35 24 45 37 
Tarragona 64 77 100 51 
Total 832 665 731 655 
 

Taula 5. Nombre d’alumnes de català aprovats. 2001-2005 
 
 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 
BCN ciutat 212 134 105 165 
BCN comarques 89 78 81 49 
Girona 17 10 12 9 
Lleida 18 8 18 9 
Tarragona 36 27 39 24 
Total 372 257 255 256 

 
Taula 6. Nombre total d’alumnes aprovats per nivells  

(cursos presencials + autoaprenentatge) 
 
 

Nivell A 84 
Nivell B 89 
Nivell C 168 
TOTAL 341 

Taula 7. Percentatge d'aprovats per nivells respecte al nombre total d’inscrits 
 
 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Nivell A 33,63 25,27 35,35 50,14 55,55 46,4 37 
Nivell B 36,28 45,99 43,56 55,27 39,63 26,7 36 
Nivell C 24,03 27,04 33,68 43,62 36,23 34 42 

 

2.2.3. Cursos de llenguatge jurídic 
A més dels cursos de llengua general (nivells A, B i C) que s’ofereixen per al personal de 
l’Administració de justícia, el Departament de Justícia també organitza i imparteix cursos de 
llenguatge jurídic, els quals tenen un nivell d’acceptació molt alt, malgrat que el certificat de 
llenguatge jurídic no tingui en aquests moments un reconeixement en punts en els concursos 
de trasllat o ascens. 
 
Concretament, al llarg de l’any 2005 s’han organitzat 13 cursos de llenguatge jurídic. El total de 
funcionaris i funcionàries que s’hi han inscrit ha estat de 248, dels quals 135 han acabat el curs 
amb un certificat d’assistència i aprofitament expedit pel Departament de Justícia. Cal destacar 
que l’especificitat d’aquests cursos els converteixen en un element molt important per a la 
normalització lingüística d’aquest sector. 
 
2.2.4. Tallers de llengua 
Finalment, cal destacar que en l’edició 2004-2005 hi ha hagut una àmplia oferta de tallers de 
llengua, que són cursos monogràfics d’aspectes determinats de la llengua que en els cursos de 
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llengua general no es poden tractar a fons, com ara l’ortografia, la conversa o la redacció. 
Tenen una durada més breu (15 hores) i les persones que assisteixen com a mínim al 80% de 
les classes obtenen un certificat d’assistència. En total s’han fet 28 cursos i s’hi han inscrit 452 
alumnes, dels quals 264 (el 59%) han acabat el curs. 

2.3. L’assessorament lingüístic adreçat als òrgans judicials 
El Departament de Justícia té un servei lingüístic que atén un total de 499 òrgans judicials 
distribuïts en 49 partits judicials de Catalunya. Aquest Servei el componen 50 tècnics lingüístics 
(anteriorment denominats dinamitzadors lingüístics), que compleixen les funcions següents: 
 

 Dinamització lingüística en els òrgans judicials. 
 Traducció i correcció de documents judicials. 
 Elaboració de la versió catalana dels rètols i el material d’oficina. 
 Lliurament de material de consulta i assessorament divers (diccionaris, llibres de 

verbs, etc.).  
 Col·laboració amb la Secretaria de Política Lingüística en l’elaboració i correcció 

del certificat de llenguatge jurídic. 
 Publicació i difusió del Manual de llenguatge judicial. 
 Participació en l’elaboració dels lèxics que elabora el Gabinet Tècnic del 

Departament de Justícia. 
 Col·laboració en tasques d’edició de la Intranet de l’Administració de justícia. 
 Gestió i coordinació dels cursos de català que es fan als jutjats. 
 Elaboració de material de llenguatge jurídic i de llengua general per als cursos 

presencials i d’autoaprenentatge.  
 Elaboració d’un dossier de legislació lingüística per als jutges, secretaris i fiscals de 

nova incorporació que vénen a treballar a Catalunya. 

3. El coneixement del català i la disponibilitat lingüística a les oficines judicials 

3.1. El coneixement del català dels funcionaris i funcionàries judicials 
Per tal de determinar el nivell de competència lingüística del personal que treballa als jutjats de 
Catalunya, l’any 2005 el Departament de Justícia ha fet una enquesta personalitzada a tots els 
funcionaris i funcionàries en la qual havien d’indicar el certificat de català que podien acreditar 
(A, B, C o D).  
 

Taula 8. Nivell de coneixement de català acreditat pel personal que treballa als 
jutjats de Catalunya, segons els resultats de les enquestes 

efectuades pel Departament de Justícia 
 

A bàsic - nivell bàsic de català 23 0,33%
A elemental - nivell elemental de català 232 3,37%
B - nivell intermedi de català 1.413 20,54%
C - nivell de suficiència de català 3.314 48,17%
D - nivell superior de català 347 5,05%
No sap/no contesta 503 7,31%
No té cap certificat 1.048 15,23%
Total general 6.880 100,00%

 
 



VIII. EL MÓN DE DRET 

 6

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

No en tenim informació No té cap certif icat A1 A2 B C D
 

 
 
D’acord amb el resultat de les enquestes, el 73,76% dels funcionaris i funcionàries tenen els 
nivells B, C i D i, per tant, estan en condicions d’atendre oralment i per escrit els ciutadans i 
ciutadanes. Aquesta dada posa en relleu que aquest personal ha assolit, en general, un nivell 
de coneixements de català suficients per treballar en aquesta llengua.  
 
De tot el personal que pot acreditar coneixements de català, el 55% ha obtingut el certificat 
mitjançant la formació oferta pel mateix Departament de Justícia. 

3.2. El coneixement del català dels secretaris i secretàries judicials 
Per determinar el nivell de coneixement de català dels secretaris i secretàries judicials que 
exerceixen a Catalunya, el Departament de Justícia s’ha basat en l’observació que les 
tècniques i els tècnics lingüístics han fet d’aquest col·lectiu.  
 
D’acord, doncs, amb aquest estudi, només el 36% dels secretaris i secretàries tenen 
competència lingüística suficient per redactar un document judicial. Cal interpretar que aquesta 
dada no és certament positiva, ja que els secretaris i secretàries, com a caps de l’oficina 
judicial, són els 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 el fet que el coneixement del català no es valori com a mèrit en els concursos 
de trasllat o ascens de secretaris i secretàries judicials n’és una de les principals. 

3.3. El coneixement del català dels jutges i magistrats 
D’acord amb les dades obtingudes en data 31 de desembre de 2005, pel que fa als jutges i 
magistrats que treballen a Catalunya, 278 (el 39%) 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 utilitzar-lo en la documentació judicial, no justifica el poc ús 
que se’n fa. 
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Taula 9. Coneixement de català al·legat com a mèrit pels jutges i magistrats a Catalunya 

durant l’any 2005 
 
Jutges que han al·legat 
coneixements de català 

Jutges que no han al·legat 
coneixements de català 

Total de jutges i magistrats 
que exerceixen a Catalunya 

278 (39%) 432 (61%) 710 
 
 

Gràfic 1. Nivell de català dels jutges 
 
 

Nivell de català dels jutges
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Nivell B Cap certificat al·legat
 

 

3.4. L’ús del català als jutjats de Catalunya 
Pel que fa a les dades corresponents a la llengua en què el personal de les oficines judicials 
s’adreça als ciutadans i ciutadanes i sobre l’ús que es fa del català en la documentació escrita 
que es genera als jutjats, cal fer alguna puntualització. D’una banda, la dada corresponent a 
l’ús oral del català fa referència a la llengua que utilitza el funcionari o funcionària quan el 
ciutadà o ciutadana se li adreça en català. Atès que la inèrcia d’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, s’observa que només el 33% dels funcionaris i 
funcionàries responen sempre en català davant d’un ciutadà o ciutadana que ha utilitzat 
aquesta llengua; el 34% ho fa només a vegades i el 33% respon sempre en castellà, 
independentment de la llengua que utilitzi el ciutadà o ciutadana. 
 
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 principalment a les que estaven inscrites 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 
utilitza la llengua catalana de forma esporàdica, però la majoria no la utilitza mai. 
 
El mes de desembre de 2005, just després que finalitzés el Pla pilot de funcionament en català 
de les oficines judicials, hi havia 99 oficines que utilitzaven el català com a mínim en el 70% de 
la documentació generada, incloent-hi les sentències. D’acord amb el que s’ha fet constar en 
les estadístiques que els jutjats inscrits al Pla pilot proporcionaven cada mes al Departament de 
Justícia, es van dictar 38.013 sentències i 265.447 interlocutòries en català. 
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Taula 10. Llengua de les sentències emeses pels jutjats inscrits al Pla pilot 
 

Any 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 
2005 38.013 7.780 83 

 
 

Taula 11. Llengua de les interlocutòries emeses pels jutjats inscrits al Pla pilot 
 

Any 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 
2005 265.447 39.412 87 

 
Tal com es desprèn d’aquestes dades, es pot veure que, malgrat les noves condicions de 
participació en el Pla pilot –es requeria als jutjats una major autonomia a l’hora de redactar les 
sentències en català–, el nombre de resolucions en català es manté similar al de l’any 2004. 

4. El Pla pilot de funcionament de les oficines judicials 

El Pla pilot de funcionament en català de les oficines judicials va començar a l’octubre de l’any 
2000 i va finalitzar al novembre del 2005. El Pla pilot tenia com a objectiu que un nombre 
determinat d’oficines judicials de Catalunya emetessin tota la documentació en català. Les 
oficines que s’hi inscrivien s’havien de comprometre a emetre tota la documentació en català i a 
fer un estudi estadístic sobre l’ús del català a l’oficina judicial. Per compensar l’esforç fet en 
aquest estudi, el Departament de Justícia donava una gratificació econòmica, que era 
proporcional al nivell d’autonomia de les persones inscrites en el Pla. 
 
Després de més de tres anys d’execució del Pla pilot, l’any 2004 es va veure la necessitat de 
replantejar-ne alguns dels objectius i de les normes de funcionament, atès que, si bé era 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 lingüístic 
o dinamitzadora lingüística per tenir-ne la versió catalana sense fer l’esforç de redactar-la 
directament en català o d’assumir la tasca de postdatar (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 van introduir modificacions en les 
condicions de participació en el Pla pilot: periodització en l’adquisició d’autonomia i requeriment 
d’un cert nivell de competència. A més, s’hi va establir un termini, fins al 31 de maig de 2005, 
que després es va prorrogar fins al novembre del 2005, a fi que el Pla pilot no es veiés només 
com una subvenció a l’ús del català, sinó com un premi a l’esforç de començar-hi a treballar. 
 
Fruit d’aquest replantejament, que es va començar a aplicar en data 1 de juny de 2004, el 
nombre d’oficines judicials que treballaven en català de forma autònoma va augmentar 
considerablement. Es va aconseguir que, dels 99 jutjats que en data 3 de novembre de 2005 
participaven en el Pla pilot, 77 (el 78%) treballessin en català de forma autònoma i només 22 
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(el 22%) haguessin de recórrer al Servei Lingüístic. Així, es va aconseguir passar d’un 54% 
d’oficines autònomes el 31 de maig de 2004 a aquest 78% el 3 de novembre de 2005. 
 
De les 77 oficines autònomes que a data 3 de novembre participaven en el Pla, 53 ho feien 
perquè era el mateix jutge o jutgessa qui s’encarregava de fer la sentència en català sense 
haver-la de passar ni als tècnics lingüístics ni al personal de l’oficina, i 24 ho feien perquè els 
funcionaris o funcionàries s’encarregaven de fer la pluspetició de la sentència. 
 
En general, però, cal dir que els jutges i jutgesses que eren autònoms ho eren perquè tenien 
els coneixements de català suficients per redactar en català i, per tant, podien fer-ho. 
 
De les 22 oficines que no eren autònomes, n’hi havia 12 que no ho eren perquè feia menys de 
dos anys que hi participaven i encara havien de recórrer al Servei Lingüístic per obtenir la 
versió catalana, i 10 perquè el jutge o jutgessa feia menys de dos anys que estava a Catalunya. 
 
En resum, les dades sobre l’aplicació de les noves condicions de participació són les següents: 
 

Taula 12. Dades sobre l’aplicació de noves condicions de participació 
 
  31-05-

04 
  31-12-04   3-11-05   

    % 
sobre

  % 
sobre

  % 
sobre

Jutjats inscrits 114 el 
total 

109 el 
total 

99 el 
total 

Jutjats autònoms 61 54 83 76 77 78
* el jutge o jutgessa fa les 
sentències en català 

48 42 59 54 53 54

* els funcionaris o funcionàries 
postediten les sentències 

13 11 24 22 24 24

Jutjats no autònoms 53 46 26 24 22 22
* oficina inscrita al Pla fa menys 
de dos anys 

    18 17 12 12

* jutge o jutgessa amb menys de 
dos anys a Catalunya 

    8 7 10 10

 
 
Aquestes dades recollides des del 2004 apunten cap a les conclusions següents: 
 

1. Les noves condicions han servit perquè moltes oficines judicials comencin a treballar 
en català de forma autònoma. 

2. S’ha comprovat que, en general, hi ha força casos de funcionaris i funcionàries amb 
bona predisposició per assumir l’autonomia lingüística de l’oficina judicial.  

3. El Pla ha permès consolidar l’actitud lingüística positiva dels jutges i jutgesses que 
podien redactar en català i que hi tenien una certa predisposició.  

 
Convé destacar que el percentatge de traducció i pluspetició de les sentències emeses en 
català que han hagut d’assumir els tècnics lingüístics ha baixat considerablement. Així, si bé el 
primer semestre del 2004 el volum de traducció era del 60%, al final del 2005 aquest 
percentatge va passar a ser del 17%.  

4.1. Nova orientació del Pla de normalització lingüística de l’àmbit judicial  
A partir de l’1 de desembre de 2005, un cop finalitzat el Pla pilot, les actuacions per potenciar 
l’ús del català en els jutjats se centren a proporcionar als jutjats els instruments necessaris 
perquè estiguin en condicions de treballar en català. 
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S’ha constatat que hi ha 34 jutges i magistrats que, tot i que no formen part del Pla pilot, 
treballen o han treballat circumstancialment en català. D’acord amb això, cal entendre que hi ha 
un percentatge de jutges i magistrats amb bona predisposició per acomplir les tasques en 
català si disposen de les eines adequades i del suport necessari.  
D’entre les actuacions de normalització lingüística en l’àmbit judicial, cal destacar el Pla de 
formació especial per a jutges, secretaris i fiscals, que es va presentar al novembre del 2005. 
Té com a objectiu facilitar al màxim l’accés d’aquests col·lectius a la formació en català. D’acord 
amb aquest Pla, els jutges, secretaris i fiscals que ho sol·licitin poden fer cursos de català en la 
modalitat, l’horari i el lloc que més els convingui. Les principals novetats que presenta aquest 
Pla són les següents: 
 

 Es fan cursos presencials, de nivells A, B, C i J, només per a jutges, secretaris i fiscals, 
en grups molt reduïts i en l’horari que millor s’adapti a les seves disponibilitats.  

 Els jutges, secretaris i fiscals que prefereixin seguir un curs d’autoaprenentatge ho 
poden fer amb el suport d’un professor tutor o professora tutora, en l’horari i el  lloc i 
amb la periodicitat que sol·licitin. 

 Els jutges, secretaris i fiscals es poden inscriure a cursos de reforç d’ortografia, 
redacció i conversa o, si ho prefereixen, a cursos d’iniciació al català. 

 
Aquest esforç material i personal per formar el personal en llengua catalana persegueix dos 
objectius: 
 

 Garantir que el personal que forma part d’aquesta Administració estigui en condicions 
d’atendre en català els ciutadans o ciutadanes.  

 
 Dinamitzar l’ús del català en les actuacions orals i escrites dels òrgans judicials. 

 
Complementàriament a l’impuls de la formació en llengua catalana de jutges, secretaris i 
fiscals, el Departament de Justícia, per tal de remoure els obstacles que dificulten l’avenç del 
català en l’àmbit judicial, ha acomplert les actuacions següents: 
 

1. S’han dut a terme les gestions corresponents per posar a disposició dels òrgans 
judicials i dels ciutadans i ciutadanes tota la legislació existent en català, ja que s’ha 
constatat la manca de versió catalana de les lleis principals o de codis legislatius. Amb 
la publicació del BOE en català, de l’abril del 1998 ençà, s’han publicat normes amb 
rang de llei, però no les normes anteriors a aquesta data.  

2. S’ha facilitat a tots els òrgans judicials de Catalunya l’accés a un traductor automàtic 
entre català i castellà, al qual es poden enviar els documents que calgui traduir. A més, 
qui ho prefereixi també pot comptar amb el suport dels tècnics lingüístics per corregir 
les versions en català que el traductor hagi generat. 

3. S’ha posat en marxa la Intranet de l’Administració de justícia. Cal destacar aquesta 
eina perquè, d’una banda, facilita l’ús del català en els òrgans judicials i, de l’altra, 
permet que de forma ràpida tots els usuaris i usuàries accedeixin a tot un seguit d’eines 
lingüístiques que fins ara no tenien a l’abast, com ara diccionaris de llengua general i 
lèxics terminològics. 

4. Finalment, amb referència a la nova estructura de l’oficina judicial, està previst que, en 
la relació de llocs de treball de l’Administració de justícia que elabora el Departament, 
s’hi estableixi que, per ocupar determinats llocs, s’hagin de tenir coneixements 
específics de català, d’acord amb la naturalesa i les funcions de cada lloc.  

5. Noves eines en línia en l’àmbit de la justícia 

Durant l’any 2005, el Departament de Justícia ha posat a disposició dels ciutadans i ciutadanes 
les noves eines en línia següents:  
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5.1. Carta de drets lingüístics dels ciutadans i ciutadanes en l’àmbit de la justícia 
Al llarg del mes de març del 2005 es va distribuir per tots els jutjats de Catalunya la Carta 
de drets lingüístics dels ciutadans i ciutadanes en l’àmbit de l’Administració de Justícia, una 
iniciativa conjunta del Departament de Justícia (http://www.gencat.cat/justicia) i l’Associació 
de Juristes en Defensa de la Llengua Pròpia (http://www.juristesperlallengua.cat) que 
compta amb el ple suport de la presidència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. 
 
L’objectiu de la Carta és fer conèixer als ciutadans i ciutadanes el dret a utilitzar el català en 
l’àmbit de la justícia. Així mateix, constitueix un recull de les principals obligacions de les 
administracions per defensar i promoure el català. 
 
El ciutadà o ciutadana pot utilitzar el català amb tota normalitat i demanar que tot el procés 
es dugui a terme en català, sense que cap persona dependent de l’Administració pugui 
al·legar desconeixement de l’idioma. La carta es pot trobar a 
http://www.gencat.net/justicia/doc/doc_49060712_1.pdf  
  
 
 

 
 
 
Els sis punts de què consta la Carta dels drets lingüístics dels ciutadans i ciutadanes en 
l’àmbit de la justícia són els següents: 
 
 
 
 



VIII. EL MÓN DE DRET 

 12

• El ciutadà o ciutadana pot utilitzar el català als jutjats i tribunals situats a Catalunya, 
sense cap entrebanc i sense que li ho impedeixi ningú. 

• El ciutadà o ciutadana té el dret que tot el que digui davant d'un tribunal a Catalunya es 
faci constar en la seva llengua. 

• El ciutadà o ciutadana pot presentar documents en llengua catalana. Si el document ha 
de tenir efectes fora de l'àmbit lingüístic, els poders públics n'han de gestionar la 
traducció, sense retards injustificats. 

• El ciutadà o ciutadana, dins de Catalunya, pot demanar que el procés es dugui a terme 
completament en la seva llengua. 

• Cap organització prestadora de serveis públics ni cap persona dependent 
d'administracions que actuen a Catalunya no poden al·legar el desconeixement de la 
llengua catalana davant dels jutjats o tribunals. 

• Els poders públics han de promoure l'ús del català en l'àmbit judicial. 

 
Al final dels sis punts s’insisteix que, davant de l’Administració de justícia a Catalunya, els 
ciutadans i ciutadanes poden utilitzar el català amb tota normalitat i demanar que tot el 
procés es dugui a terme en català, sense que cap persona dependent de la mateixa 
Administració pugui al·legar desconeixement de l’idioma. Així mateix, se cita la normativa 
que regula els drets lingüístics en l’àmbit judicial, entre la qual cal destacar la Carta dels 
drets dels ciutadans davant la justícia 
(http://www.gencat.cat/justicia/justicia/administracio/cartes/dretsling/index.htm i 
http://www.gencat.cat/justicia/justicia/administracio/cartes/dretsciut/index.htm), aprovada 
pel Ple del Congrés dels Diputats el 16 d’abril de 2002  

 
La normativa que regula els drets lingüístics en l’àmbit judicial és la següent:  
 

1. Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística 

2. Llei orgànica 6/1985, d'1 de juliol, del poder judicial 

3. Carta europea de les llengües regionals o minoritàries, que va aprovar el Consell 
d'Europa el 5 de novembre de 1992 i va entrar en vigor a Espanya l'1 d'agost de 2001 

4. Carta dels drets dels ciutadans davant la justícia, aprovada pel Ple del Congrés dels 
Diputats el 16 d'abril de 2002. 

5.2. Curs renovat d’autoaprenentatge de llenguatge jurídic en línia 
El mes de desembre de 2005 es posa en línia, al web del Departament, el curs renovat 
Autoaprenentatge de llenguatge jurídic. El nou curs actualitza els continguts de la versió 
antiga del mateix curs i esdevé accessible via web: 
http://www.gencat.net/justicia/temes/entitats_juridiques/linguistic/formar/llengjur/index.html. 
 
Es tracta d’un curs totalment flexible, dividit en tres parts (teoria, exercicis i documents), en 
què l'usuari o usuària decideix què vol aprendre de llenguatge jurídic, quan ho vol aprendre 
i en quin ordre. Els exercicis constitueixen la part interactiva del curs: permeten a l’usuari o 
usuària entrenar-se, avaluar-se, comptabilitzar les respostes encertades i veure les 
solucions. En l'apartat de documents, s'ofereixen les estructures dels escrits jurídics més 
habituals, juntament amb exemples. 
 
Si bé s’adreça a tothom que vulgui adquirir coneixements de llenguatge jurídic català, està 
pensat sobretot per a personal de les oficines i els òrgans judicials, operadors jurídics en 
general, estudiants i professors de dret, traductors i correctors.  
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5.3. Diccionari de dret civil  
El mes de desembre de 2005 es va editar el Diccionari de dret civil  
(http://www.gencat.net/justicia/doc/doc_27871224_1.pdf), obra terminològica elaborada 
conjuntament entre el Centre de Terminologia TERMCAT (http://www.termcat.net) i el 
Departament de Justícia.  
 
Es tracta del primer diccionari en llengua catalana que recull els diversos termes de dret 
civil i les seves definicions, fruit de l’impuls que des del Departament de Justícia s’està 
donant al català perquè esdevingui llengua habitual de l’Administració de justícia. S’adreça 
a tot el personal de les oficines i els òrgans judicials, operadors jurídics, estudiants i 
professors universitaris, traductors i correctors i, en general, a tothom que estigui interessat 
en el dret civil. 
 
L’obra conté 1.160 termes catalans, amb la categoria gramatical, la definició i les 
equivalències en castellà de cadascun, i recull la terminologia de les cinc grans àrees 
clàssiques del dret civil: dret civil general, dret civil d’obligacions i contractes, drets reals, 
dret de família i dret de successions. A més, inclou les relacions de sinonímia entre les 
denominacions catalanes  i, quan s’ha considerat necessari, notes que completen la 
informació de les definicions. Un índex bilingüe castellà-català permet accedir a les 
denominacions catalanes a partir de les equivalents castellanes. 
 
El diccionari, però, no és tan sols un diccionari de dret civil català, perquè no es limita al 
dret civil dictat per la Generalitat i exclusivament vigent a Catalunya, sinó que pretén 
estendre’s a tot el dret civil aplicable a Catalunya. Per tant, sense abastar tot el dret civil 
espanyol, n’inclou alguns termes que corresponen a figures jurídiques que s’apliquen a 
Catalunya per dues vies: la general i directa i la supletòria. 
 
Aquest és el segon volum de la col·lecció Termes Jurídics, que aplega reculls terminològics 
de diferents àmbits del dret, el primer dels quals va ser el Vocabulari de dret penal i 
penitenciari, publicat l’any 2000. 
  
El diccionari és consultable en línia des del web del Departament de Justícia, a través del 
cercador Justiterm (http://www3.gencat.net:81/justicia/justiterm/index.htm), i des del web 
del Centre de Terminologia TERMCAT. 

6. Els registres i les notaries 

6.1. 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 del 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 s’obté de dades globals, 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 registres que serveixen de base a la mostra aporten les dades següents: 
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Taula 13. Documents en català en els registres de la propietat, 
en percentatges. 2002-2005 (*) 

 
Registre % documentació en català 
 2002 2003 2004 2005 
Barcelona 2 8,36 8,10 8,30 8,64
Barcelona 10 12,50 8,80 10,58 9,67
Barcelona 17 11,14 13,20 13,82 13,33
Berga 60,79 69,10 58,44 56,86
Girona 2 15,42 16,10 18,75 22,37
Igualada 1 20,74
Igualada 2 

10,14 14,70 15,71 
7,98

Lleida 1 4,57 6,70 6,15 7,19
Lleida 4  8,00
Manresa 1 22,33
Manresa 2 

20,82 20,00 21,10 
18,10

Mataró 2 10,70 10,10 10,37 11,48
Mercantil BCN 4,02 5,60 4,86 4,77
Reus 1 8,61
Reus 2 10,05
Reus 3 

5,52 6,20 7,24 

2,15
Roses 1 9,14 14,20 11,69 12,31
Tarragona 1 3,15 3,90 5,48 5,13
Terrassa 3 10,39 9,40 8,64 9,30
Tremp 8,33 7,40 11,83 11,17
Valls 5,10 8,50 13,86 17,24
Vilanova i la 
Geltrú 

4,38 4,00 3,08 3,44

 
(*) Mitjana anual obtinguda a partir de la mitjana aritmètica dels percentatges mensuals 
confeccionats pel Col·legi de Registradors. 
 
Pel que fa al Registre Civil, cal destacar que els tràmits parlamentaris iniciats el 2004 s’han 
concretat en l’aprovació i publicació de la  Llei de l’Estat 12/2005, de 22 de juny, per la qual es 
modifica l’article 23 de la Llei de 8 de juny de 1957, del Registre Civil (BOE 149, de l’endemà; 
suplement en llengua catalana núm. 13, d’1 de juliol). D’acord amb aquesta modificació, els 
assentaments s’han de fer en llengua castellana o en la llengua oficial pròpia de la comunitat 
autònoma en què radiqui l’oficina del Registre Civil, segons la llengua en què estigui redactat el 
document o en què es faci la manifestació i,  si el document és bilingüe, s’han de fer en la 
llengua indicada per qui els presenti al Registre. Així mateix, s’hi estableix que els fulls dels 
llibres del Registre Civil, els impresos, els segells i els sistemes informàtics s’han de distribuir 
en les dues llengües oficials. Tanmateix, la mateixa Llei supedita les disposicions lingüístiques 
esmentades a un desplegament reglamentari en el termini de tres mesos a partir de l’entrada 
en vigor de la Llei, cosa que no s’ha complert el 2005. Aquest incompliment de les disposicions 
de la mateixa Llei ha fet que, durant el 2005, no s’hagi pogut fer efectiva la presència de la 
llengua catalana en els assentaments i en els altres documents dels registres civils.  

6.2. Els registres de la Generalitat 
L’any 2005 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’un banda, i lliurats a les persones interessades, de l’altra, facilita sens dubte la 
presentació de la documentació en català.  

La distribució de la constitució de cooperatives durant l’any 2005 per unitats territorials i la 
distinció entre la documentació en català i castellà es recullen en la taula següent:  
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Taula 14. Distribució de la constitució de cooperatives 

         Total    Català           %   Castellà     % 
  
 Barcelona 135  103 76 32  24 
  Girona      10         10           100      0   0 
 Lleida 23  20 87 3  13 
 Tarragona 3  3 100 0  0 
 Terres de l’Ebre 12  11 92 1 8 
 
 Total 183  147 80 36 20 
  
Font: Servei de Foment; Direcció General d’Economia Cooperativa, Social i d’Autoocupació. 
Departament de Treball i Indústria. 
Les societats laborals que han presentat els estatuts i altra documentació notarial per constituir-
se durant l’any 2005 han estat 392, de les quals 309 (79%) han presentat els estatuts en 
castellà i 83 (21%) els han presentat en català (font: Servei d’Ordenació Jurídica i Registre; 
Direcció General d’Economia Cooperativa, Social i d’Autoocupació). 

6.3. Les notaries 
Per segona vegada les dades sobre l’ús de la llengua en els documents notarials autoritzats a 
Catalunya es presenta prenent com a base la informació obtinguda per mitjà de les aplicacions 
de l’Índex únic informatitzat, del qual és responsable el Consell General del Notariat. Aquestes 
aplicacions permeten d’obtenir les dades en relació amb els actes jurídics que contenen els 
instruments i també en relació amb els instruments autoritzats. El Col·legi de Notaris de 
Catalunya, per mantenir la unitat de les sèries informatives obtingudes des del 1998, aporta 
aquesta segona informació, que és la que es correspon amb el nombre d’escriptures. 

L’Índex únic té en compte el Decret 204/1998, de manera que, per a cada document, els notaris 
i notàries indiquen en quina llengua està redactat: castellà, català/valencià, gallec, basc o altres 
llengües. Per ara, només a Catalunya, per manament del Decret esmentat, es divulguen les 
informacions sobre la llengua dels documents.  

L’any 2005 s’han redactat en català un total de 138.534 instruments notarials protocol·litzats, 
8.266 més que l’any anterior, en què van ser 130.268, cosa que representa un increment, en 
xifres absolutes, del 6,3%, degut sobretot a l’alça de gairebé nou punts de les comarques de 
Barcelona.  Sobre el total d’1.379.520 instruments autoritzats a Catalunya, el percentatge dels 
redactats en llengua catalana és del 10,04%, quinze centèsimes per sobre de l’any anterior, 
però encara inferior al percentatge del 2003. 

La taula següent mostra l’evolució de la documentació notarial en català incorporada als 
protocols els darrers anys, prenent com a base l’estadística comunicada pel Col·legi a la 
Generalitat cada any.  
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Taula 15. Documents notarials en català (nombre i percentatge) 1998 – 2005 
 
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 6,0 110.24

7 
9,8 

2002 68.642 7,8 26.404 22,7 5.832 10,
1 

6.656 6,5 107.53
4 

9,2 

2003 84.068 8,9 31.087 25,2 7.845 12,
4 

7.705 5,9 130.70
5 

10,3 

2004 82.226 8,4 31.681 24,4 8.629 12,
6 

7.732 5,4 130.26
8 

9,9 

2005 89.396 8,8 32.694 23,2 9.432 12,
6 

7.012 4,6 138.53
4 

10,0 

 
Es mantenen les diferències entre territoris i entre comarques manifestades en anys anteriors, 
però és significatiu l’increment del percentatge d’instruments en català a la ciutat de Barcelona i 
les comarques barcelonines i la disminució a les de Girona i Tarragona.  
 
Durant l’any 2005 es consolida la tendència a la homogeneïtzació progressiva en l’ús del català 
a les diferents comarques, per bé que es manté el predomini del català (per sobre del 50%) al 
Berguedà, Osona, el Ripollès, la Cerdanya, l’Alt Urgell, el Solsonès i la Garrotxa, mentre que 
l’Urgell, el Pla i la Segarra queden, en conjunt,  en el 49,4%. 

 

Al Gironès es redacten en català el 34,3% dels documents; a l’Alt Camp, el 19,9%; al Bages, el 
19,5%; a l’Alt Penedès, el 17,5%; al Maresme, el 14,3%; a l’Alt Empordà, el 12,3%; al Baix 
Empordà, el 9,8%; a la Noguera, el 8,5%; a la Selva, el 8%, a la ciutat de Barcelona, el 7,7%; al 
Vallès Occidental, el 7,6%, i al Baix Camp, el 6,6%. La resta de comarques i el Barcelonès 
exclosa Barcelona queden per sota del 5%. Destaquen el creixement de la ciutat de Barcelona, 
que passa del 6,8% al 7,7% i representa l’increment més remarcable de Catalunya al llarg de 
l’any; la continuïtat per sota del 5% de Lleida i Tarragona, i l’anomalia que representa que en 
les quatre comarques de les Terres de l’Ebre, en conjunt, es redacti en  català només l’1,2% 
dels documents, inferior a l’1,9% del Barcelonès sense Barcelona, i que en les dels dos Pallars 
i l’Alta Ribagorça, també en conjunt, se’n redacti en català el 2,4%, percentatge inferior al del 
Baix Llobregat, que és del 2,9%.  

Taula 16. Evolució de l’ús del català en els documents notarials a les comarques 
capdavanteres en aquest ús (en percentatge) 1999-2005 

 
Comarca 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Osona 55,6 59,7 63,6 69,3 67,4 64,8 66,5 
Garrotxa 51,1 55,7 55,8 62,8 61,2 53,0 51,9 
Cerdanya i Ripollès 63,2 71,1 65,0 62,6 67,9 65,4 65,7 
Alt Urgell i Solsonès 40,9 42,0 45,4 50,4 49,0 50,5 49,9 
Berguedà * 40,3 43,5 54,2 51,2 51,2 57,9 
Urgell, Pla  i Segarra   * * 32,3 48,5 49,1 45,7 49,4 
Gironès  * 28,3 30,9 43,8 47,2 35,2 34,3 
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IX. EL MÓN DE LA SALUT 

1. Pla estratègic de política lingüística als centres sanitaris 

El Pla estratègic de política lingüística als centres sanitaris va néixer, l’any 2004, de la voluntat i 
del compromís del Govern per incrementar l’ús social de la llengua catalana en l’àmbit sanitari, 
conscient de la importància de la xarxa sanitària tant per la incidència que té en la població 
(nombre de visites, ingressos, receptes), com per l’exemple multiplicador en àmbits de 
producció de valor afegit (serveis logístics, investigació, noves tecnologies). 
 
Aquest Pla té com a antecedent el conveni marc que van signar l’any 2003 els departaments de 
Sanitat i Seguretat Social (ara Salut) i de Cultura (les competències en política lingüística ara 
les té el Departament de la Presidència), el Consorci Sanitari de Barcelona i el Consorci per a 
la Normalització Lingüística, amb l’objectiu d’aconseguir la plena normalitat de l’ús del català en 
l’àmbit de la sanitat a Barcelona. Posteriorment el Govern va decidir estendre l’abast d’aquest 
conveni a tot Catalunya. Aquest conveni ja preveia la implantació del Pla estratègic de política 
lingüística als centres sanitaris.  
  
El Pla estratègic de política lingüística, concebut com a marc general de partida, té com a 
objectiu general aconseguir que el català sigui la llengua d’ús habitual en les situacions 
comunicatives que es produeixen en els centres, serveis i establiments sanitaris de la xarxa 
sanitària catalana.  
 
Aquest objectiu general es desplega en diversos objectius específics:  

 
• Incrementar la presència de la llengua catalana en la retolació, els elements d’imatge 

corporativa, la documentació i les comunicacions internes i externes, tant orals com escrites, 
dels centres. 

 
• Contribuir a adequar els coneixements de català del personal de cada institució o centre al 

lloc de treball que ocupa. 
 
• Contribuir a augmentar l’ús del català en els serveis i productes que s’ofereixen a partir de 

procediments de contractació, convenis, concerts o subvencions. 
 
• Fer del català la llengua vehicular habitual entre els professionals de la sanitat. 
 
• Desenvolupar, implantar i difondre la terminologia específica de les ciències de la salut. 
 
Els organismes implicats en el Pla estratègic de política lingüística als centres sanitaris són els 
següents:  

• Departament de Salut 

• Secretaria de Política Lingüística 

• Consorci Sanitari de Barcelona 

• Consorci per a la Normalització Lingüística 

En la primera fase del Pla estratègic (any 2004),  es va fer el diagnòstic de la situació dels usos 
lingüístics dins l’àmbit sanitari. Concretament es van dur a terme tres estudis sociolingüístics: 
 
1. Enquesta sobre normes, actituds i usos lingüístics als centres sanitaris del Consorci Sanitari 

de Barcelona. 

2. Enquesta sobre normes, actituds i usos lingüístics a una mostra de centres hospitalaris de la 
Xarxa Hospitalària d’Utilització Pública  de Catalunya (de fora de Barcelona). 

3. Estudi d’observació sociolingüística sobre documentació clínica a partir d’una anàlisi d’una 
mostra d’històries clíniques de centres del Consorci Sanitari de Barcelona. 
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Després del treball de camp, l’Institut de Sociolingüística Catalana (ara Servei d’Informació, 
Difusió i Estudis) va dur a terme un tractament estadístic específic per a cada centre sanitari, 
amb la finalitat de conèixer els usos lingüístics i institucionals i poder elaborar plans operatius 
adequats a cada un dels centres sanitaris. 
 
La segona fase del Pla se centra en l’elaboració de plans operatius de centre. Per dur a terme 
un pla d’aquest tipus, s’analitzen les necessitats de cada centre per tal de prioritzar  les accions 
que s’hi han d’aplicar. Després el centre, amb el suport de tècnics i tècniques de planificació 
lingüística, redacta un pla anual d’actuacions, en què fixa uns determinats objectius, amb el 
compromís de dur-los a la pràctica, fer-ne el seguiment i avaluar-los. 

1.1. Actuacions del Pla estratègic de política lingüística als centres sanitaris durant l’any 2005 
En el marc del Pla estratègic de política lingüística als centres sanitaris, s’han dut a terme les 
actuacions següents: 
 
• Presentació oficial del Pla estratègic de política lingüística als centres sanitaris, per mitjà 

d’una roda de premsa, el 8 de setembre de 2005. Hi van assistir el conseller primer de la 
Generalitat, Josep Bargalló, i la consellera de Salut, Marina Geli.  

 
• Creació del Web de serveis lingüístics per a l’àmbit sanitari dins el web del Departament de 

Salut i actualització periòdica. S’hi recullen tots els serveis, informacions i recursos  
específics dels serveis lingüístics de l’àmbit sanitari. 
 

• Elaboració del model de pla operatiu de normalització lingüística d’un centre sanitari.  
 

Un cop es van dur a terme els estudis dels usos lingüístics a cada un dels hospitals en què es 
van iniciar els processos d’implementació de plans operatius, els òrgans directius, amb la 
col.laboració i amb una forta implicació dels professionals de cada un dels centres, van 
redactar el pla anual d’actuacions per a l’any 2005 als hospitals següents:  
 
• Hospital Universitari Arnau de Vilanova (Lleida) 

• Hospital del Mar (Barcelona) 

• Hospital Clínic (Barcelona) 

1.1.1. Hospital Universitari Arnau de Vilanova 
En aquest hospital, d’acord amb els resultats obtinguts de l’estudi dels usos lingüístics s’ha 
incidit en els aspectes següents: 
 

Criteris d’usos lingüístics 

Elaborar i difondre un protocol d’usos lingüístics per donar resposta a les necessitats dels 
professionals i de la ciutadania, amb la finalitat de millorar les condicions de comunicació en 
aquest àmbit i, alhora, garantir els drets lingüístics individuals. 

 

Productes i serveis 

Garantir que els protocols de documents del consentiment informat, destinats a la ciutadania, 
esdevinguin una eina de comunicació en què el català sigui sempre present. 
 

Formació 

Promoure la formació en llengua catalana del personal sanitari i no sanitari, i potenciar la 
formació en línia. 

 

Comunicacions escrites internes 

Vetllar perquè la documentació interna, especialment els protocols de praxi sanitària dels 
diversos serveis, esdevinguin una eina de difusió del català tècnic i científic. 
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1.1.2. Hospital del Mar 
Segons els resultats obtinguts de l’estudi dels usos lingüístics a l’Hospital del Mar, s’ha incidit 
en els aspectes següents: 
 

Criteris d’usos lingüístics 

Elaborar i difondre un protocol lingüístic sobre l’ús del català com a llengua vehicular habitual. 

 

Formació 

Adaptar la formació a les necessitats específiques dels llocs de treball i oferir formació 
lingüística individualitzada per mitjà de les noves tecnologies. 

 

Selecció del personal 

Establir com a requisit de selecció i promoció del personal el coneixement de la llengua 
catalana, segons el perfil del lloc de treball. 
 
1.1.3. Hospital Clínic  
Segons els resultats obtinguts de l’estudi dels usos lingüístics a l’Hospital Clínic, aquest centre 
sanitari ha impulsat, l’any 2005, les línies de treball següents: 
 
Criteris d’usos lingüístics i perfils lingüístics 

Elaborar un model orientatiu de criteris d’usos lingüístics i una llista orientativa de perfils 
lingüístics, amb definició dels diferents llocs de treball d’una organització. 

 

Compromís de la Direcció 

Informar els membres del Consell d’Administració de l’inici d’una nova etapa per impulsar el 
català a l’organització d’una manera consensuada i planificada. 

Presentar un pla de treball en què s’especifiquen les estratègies i els objectius per dur a terme 
aquest impuls del català a l’organització. 

 

Formació especial adreçada als metges interns residents (MIR)  

Organitzar un curs semipresencial de nivell bàsic, segons el conveni signat el 14 d‘octubre de 
2004. El Centre de Normalització Lingüística de Barcelona i els responsables de formació de 
l’Hospital Clínic han dut a terme  una actuació formativa adaptada a les necessitats immediates 
de formació lingüística dels MIR d’incorporació recent a un entorn de parla catalana.  

2. Convenis signats pel CPNL durant l’any 2005 en l’àmbit sanitari 

Des de l’any 1997, en què es va signar un conveni entre els departaments de Cultura i Sanitat i 
Seguretat Social (ara Salut), PIMEC, l’Associació Catalana d’Establiments Sanitaris (ACES) i el 
Consorci per a la Normalització Lingüística  (CPNL), el CPNL ha signat nombrosos convenis 
amb centres sanitaris de tot el territori de Catalunya per fomentar l’ús del català en aquest 
sector. 
 
La finalitat d’aquests convenis és garantir que el català sigui present en tota l’activitat que 
despleguen els centres sanitaris, 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. 
 
Concretament, l’any 2005 el CPNL ha signat 24 convenis amb institucions de l’àmbit de la 
sanitat, entre les quals destaquem les següents: 
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• Fundació Hospital de l’Esperit Sant (Santa Coloma de Gramenet) 
 
• Hospital Municipal de Badalona, SA 
 
• Consorci Sanitari Integral, per a la realització dels cursos de català als centres de treball de 

Barcelona (ABS Gaudí, ABS Sagrada Família i Serveis Compartits) i l’Hospitalet de 
Llobregat (ABS Collblanc, ABS La Torrassa i Serveis Compartits) 

 
• Mútua General de Catalunya de Previsió Social, Grup Mútua General de Catalunya de 

Gestió Corporativa AIE i Mutual Expansió, SL (Barcelona)  
 
• Hospital Sant Rafael (Barcelona) 
 
• Consorci Hospitalari de Terrassa 
 
• Institut d’Assistència Sanitària (Girona) 
 
D’altra banda, cal destacar les actuacions que el CPNL ha dut a terme en el marc del Pla 
estratègic de política lingüística als centres sanitaris, conjuntament amb el Departament de 
Salut, la Secretaria de Política Lingüística i el Consorci Sanitari de Barcelona. Concretament, 
s’ha intervingut a l’Hospital del Mar (Barcelona), a l’Hospital Clínic (Barcelona) i a l’Hospital 
Joan XXIII (Tarragona). 

3. Actuacions impulsades pel Departament de Salut durant l’any 2005 en l’àmbit de la 
terminologia sanitària en català 

• El 29 de març de 2005 es va presentar la Terminologia d’obstetrícia i ginecologia a 
l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i de Balears. Conté 1.012 termes catalans, 
amb equivalències en castellà i en anglès. L’ha editada la Societat Catalana d’Obstetrícia i 
Ginecologia/Nexus Mèdica, amb el suport del Departament de Salut, la col·laboració de la 
Secretaria de Política Lingüística i l’assessorament del TERMCAT. 

 
• El 14 de juny de 2005, a l’Hospital Clínic de Barcelona, es va presentar el Diccionari 

d’immunologia. Conté 1.632 termes catalans que recullen la terminologia bàsica actual de la 
immunologia, amb la definició i les equivalències en castellà, francès i anglès. L’ha editat el 
TERMCAT/Masson, amb el suport del Departament de Salut, el patrocini de Fundació 
Privada Bayer, SA, i la col·laboració de la Societat Catalana d’Immunologia de l’Acadèmia 
de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears. 

 
• Finalment, el 2 de desembre de 2005 es va presentar, a la seu central del Departament de 

Salut, la Terminologia de la sida. Conté 522 termes catalans d’ús comú en l’àmbit 
assistencial, amb la definició i les equivalències en castellà, francès i anglès, i indicacions de 
les relacions de sinonímia entre els termes. L’ha editada el TERMCAT/Masson, amb el 
suport del Departament de Salut i el Ministeri d’Afers Exteriors, Cultura i Cooperació del 
Govern d’Andorra. 
 

D’altra banda, s’han impulsat les següents actuacions conjuntes amb el TERMCAT: 
 

• Signatura d’un conveni de col·laboració entre el Departament de Salut i el TERMCAT per 
impulsar l’elaboració i l’edició de la Terminologia de la infermeria. 

 
• Signatura d’un protocol entre el Departament de Salut i el TERMCAT, pel qual es cedeixen 

en format PDF les dades terminològiques del Diccionari d’oftalmologia, el Diccionari 
d’otorinolaringologia, el Diccionari d’immunologia i el Diccionari de veterinària i ramaderia, 
perquè puguin ser difoses a través del web corporatiu del Departament de Salut. 

 
Cal destacar, finalment, que s’han iniciat les gestions oportunes amb diferents organismes per 
a la creació d’un corrector ortogràfic de terminologia de ciències de la Salut per a tractament de 
textos. 
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1. Els mitjans audiovisuals i la Llei de política lingüística 

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. 
 
La presència de la llengua catalana als mitjans de radiodifusió i de televisió de concessió està 
igualment regulada a la Llei de política lingüística, que estableix quotes de presència de la llengua i 
de la cultura catalanes en la seva programació, en els termes següents: 
 
Article 26 
Els mitjans de radiodifusió i televisió de concessió 
 

1. Sens perjudici de l’aplicació de la Llei 8/1996, del 5 de juliol, de regulació de la programació 
audiovisual distribuïda per cable, les entitats a què fa referència la Llei esmentada han de 
garantir que com a mínim el cinquanta per cent del temps d’emissió de programes de 
producció pròpia de qualsevol mena i dels altres teleserveis que ofereixin sigui en llengua 
catalana. 

2. El que disposa l’apartat 1 s’aplica també als concessionaris de televisions de gestió privada 
d’àmbit territorial de Catalunya. 

3. Les emissores de radiodifusió de concessió atorgada per la Generalitat han de garantir que 
com a mínim el cinquanta per cent del temps d’emissió sigui en llengua catalana, bé que el 
Govern de la Generalitat, atenent les característiques de llur audiència, pot modificar per 
reglament aquest percentatge. 

4. El Govern de la Generalitat ha d’incloure l’ús de la llengua catalana en percentatges superiors 
als mínims establerts com un dels criteris en l’adjudicació de concessions d’emissores de 
televisió per ones terrestres, de canals de televisió distribuïda per cable i de les emissores de 
radiodifusió. 

5. Les emissores de radiodifusió i de televisió han de garantir que en la programació de música 
cantada hi hagi una presència adequada de cançons produïdes per artistes catalans i que 
com a mínim el vint-i-cinc per cent siguin cançons interpretades en llengua catalana o en 
aranès. 

6. Les emissores a què fa referència aquest article que emeten o distribueixen per a la Vall 
d’Aran han de garantir una presència significativa de l’aranès en llur programació. 

1.1. La tecnologia digital als mitjans de coumunicació i a les concessions de la Generalitat: una porta 
oberta a la presència del català a les televisions locals 
Les emissions digitals van començar l’any 2002 per totes les cadenes estatals, que des d’aleshores 
transmeten simultàniament en digital i analògic. A Catalunya, Televisió de Catalunya emet continguts 
digitals en proves des del 1998 i, d’una manera regular, des del maig del 2002.  
 
Des de finals de novembre del 2005, s'han iniciat noves emissions exclusivament en digital: 18 canals 
a nivell estatal i 5 canals catalans.  
 
La implantació de la TDT comportarà una multiplicació notable de l’oferta televisiva de forma 
generalitzada, la qual cosa implicarà un augment de la presència del català en els mitjans 
audiovisuals. Amb vuit canals públics d’àmbit nacional de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió, 
quatre de privats també d’àmbit nacional i un mínim de quatre de locals per demarcació, —96 a tot 
Catalunya— hi haurà lleugeres millores en l’actual desequilibri lingüístic. A més, els canals digitals 
estatals estaran obligats a emetre pel·lícules i retransmissions esportives en català per mitjà del 
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sistema dual. En l’horitzó es troba també la posada en marxa del Canal Euroregió, que aplegarà les 
televisions públiques dels territoris de parla catalana. 
 
Cal fer esment del fet que el trànsit al sistema digital ha permès que, per primer cop, el Govern tingui 
la possibilitat d’ordenar l’espectre radioelèctric i per tant, de vertebrar un sistema audiovisual en català 
en el qual les televisions locals siguin els agents catalitzadors d’una major presència de la llengua en 
els mitjans de comunicació. És en aquesta línia que el Govern, en una acció de política lingüística 
decidida, ha ajustat al màxim les obligacions dels concessionaris pel que fa a la llengua i la música 
catalanes. Així, per exemple, ha inclòs a les bases que regeixen els processos de concessió de 
canals de TDT, requeriments específics per a garantir la presència del català a la televisió de 
proximitat. 
 
Així, en compliment del que marca la Llei de política lingüística, les emissores públiques hauran 
d'emprar normalment la llengua catalana i doblar o subtitular en català les pel·lícules, sèries 
televisives o documentals.  
 
En el cas de les empreses privades, les bases del concurs atorguen una major puntuació a aquells 
operadors que millorin l’obligació de garantir un mínim del 50% d’emissions en llengua catalana. 
Aquest augment de la puntuació és proporcional en funció del percentatge de millora que proposin i 
de la franja horària en què es comprometin a emetre en català. 
 
Es pot concloure, doncs, que la TDT pot ser una eina útil per reforçar el paper que tradicionalment ha 
jugat Televisió de Catalunya com a impulsora de la normalització lingüística, i potencia la contribució 
que, també des de fa anys, han ofert les televisions locals d’arreu del país en el mateix sentit. 

1.2. La presència del català als canals d’àmbit general  
Durant la temporada del 2005 els canals d’àmbit general han emès a Catalunya un total de 1.176 
hores setmanals de programació, de les quals 354,26 (un 30,12%) eren en català. Es tracta d’un 
percentatge molt similar al de l’any 2004 en què el total va ser de 353,28 amb la qual cosa ja es pot 
pensar que la tendència a programar en català no ha augmentat d’un any per l’altre. Així doncs, i tal i 
com es desprèn de la següent taula, les quotes de programació en català s’han mantingut en la 
tendència a la baixa de l’any anterior.  
 
 

Taula 1. Hores de programació de televisió en català de les cadenes terrestres 
generals que es reben a Catalunya 2001-2005 

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

Any 200
1 

200
2 

200
3 

200
4 

200
5 

200
1 

200
2 

200
3 

200
4 

200
5 

200
1 

200
2 

200
3 

200
4 

200
5 

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

K3/33 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 100 100 100 100 100 

3/24 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 100 100 100 100 100 

La 2 168 168 168 168 168 23 10,9 16,5 14,1
5 

14,2
3 

13,7 6,5 9,8 8,42 8,47 

TVE-1 168 168 168 168 168 3,5 3,7 3,5 3,13 4,03 2,1 2,2 2,1 1,86 2,39 

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

Antena 
3 

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

Canal 
Plus 

168 168 168 168 168 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 1.17
6 

1.176 1.176 1.176 1.176 371,5 354,2
5 

359,1
2 

353,2
8 

354,2
6 

31,6 30,1 30,5 30,04 30,12 
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Això vol dir que, un any més, i sense comptar la programació de les emissores de la Corporació 
Catalana de Ràdio i Televisió, totes les emissores d’àmbit general de gestió privada continuen sense 
emetre cap hora de la seva programació en catala, i que la televisió pública generalista manté una 
quota similar a la de 2004, amb un lleuger augment de la programació de TV1. Aquest fet resulta 
especialment significatiu en parlar de la televisió pública espanyola: TVE-1 emet un 2,39% en català 
del total setmanal de programació i La 2, un 8,47%, que representen entre totes dues un 10,86% de 
la programació total en català. 
 
Pel que fa al tipus de programacions emeses per aquestes dues cadenes de titularitat pública i 
d’àmbit generalista es corresponen a informatius i programes esportius. 

1.3. Els canals de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió de la Generalitat 
El 2005, els tres canals de televisió de la CCRTV (TV3, K3/33 i 3/24) han emès un total de 26.285 
hores en català, de les quals 18.063 hores (el 68,71%) corresponen a producció pròpia, i 8.221 hores 
(el 31,27%) a producció aliena. (Les 1.020 hores restants corresponen a publicitat).  
 
Pel que fa a la televisió via satèl·lit, TVC Internacional ha emès 8.757 hores. 
 
L’audiència acumulada de les dues principals cadenes de la CCRTV (TV3 i K3/33) va ser del 24,9%.  
 

Taula 2. Mitjana anual d’audiència. 2004-2005 
 

Mitjana anual d’audiència 2004 2005 
TV3 19,9 19,6 

K3/33 6,3 5,3 
TVE-1 17,1 15,1 
La 2 5,5 4,7 

Antena 3 19,1 20,2 
Tele-5 20,9 20,8 

Canal Plus 2,1 1,6 
Altres 5,1 2,8 
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Taula 3. Programes de no-ficció més vistos a Catalunya, per mesos. 2005 
 

Mes Cadena Programa Espectadors/dores 

Gener TV3 Futbol: Sevilla-FC Barcelona 1.421.000 

Febrer TVE 1 Futbol: FC Barcelona-Chelsea 1.675.000 

Març TV3 Futbol: FC Barcelona-Espanyol 1.676.000 

Abril TV3 Futbol: R. Madrid—Vila-reial 987.000 

Maig TV3 Futbol: Llevant-FC Barcelona 1.395.000 

Juny TL5 Futbol: Betis-Osasuna 902.000 

Juliol TL5 Operación Triunfo 740.000 

Agost TV3 Futbol: FC Barcelona-Betis 983.000 

Setembre TVE 1 Futbol: W.Bremen-FC Barcelona 1.178.000 

Octubre A3 Futbol: Sant Marino-Espanya 1.203.000 

Novembre TVE 1 Futbol: FC Barcelona-W.Bremen 1.316.000 

Desembre TV3 Futbol: Cadis-FC Barcelona 1.128.000 

 
La ficció, l’humor i els programes de nous formats aporten a TV3 les audiències més importants 
després de les retransmissions esportives. El programa més vist el 2004 ha estat el partit de la lliga 
estatal de futbol entre el FC Barcelona i l’Espanyol, seguit del capítol d’El cor de la ciutat emès el 20 
de març, que va ser seguit per 1.203.000 espectadors. El tercer lloc l’ocupa el Caçador de bolets 
emès el 28 de novembre (999.000) i el quart correspon al partit de Supercopa entre el FC Barcelona i 
el Betis. El cinqué lloc és per al programa Alguna pregunta més? Especial Madrid-Barça, emès l’11 
d’abril (970.000); el sisè és el Trilita del 24 de gener (956.000); el setè ha estat el capítol de 
Ventdelplà emès el 19 de desembre (922.000), mentres que el vuitè correspon al programa de 
reportatges 30 minuts (919.000); el novè és per a l’especial d’El Club dedicat a El cor de la ciutat, “El 
Club del cor” (906.000), i el desè a Efecte mirall (903.000). 
 
Altres xifres d’audiència que col·loquen TV3 entre els llocs prioritaris del rànquing del 2005 són les de 
l’especial El mètode Larson amb Miquel Calçada (900.000); el capítol de Jet Lag emès l’11 de gener 
(880.000); el programa Mares (838.000); l’especial La nit d’El cor de la ciutat (823.000); el capítol de 
L’un per l’altre emès el 17 de març (820.000), i el programa Històries de Catalunya (801.000). 
 
Pel que fa al doblatge, el 2005 la CCRTV va doblar al català 2.200 hores, distribuïdes d’acord amb la 
taula següent: 
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Taula 4. Hores de doblatge 

 
 2004 2005 
Cinema 23,18% (505 hores doblades) 20,4% (449 hores doblades) 
Sèries 22,08% (481 hores doblades) 28,4% (624 hors doblades) 
Animació 31,54% (687 hores doblades) 20,2% (444 hores doblades) 
Documentals 23,18% (505 hores doblades) 31% (683 hores doblades) 
TOTAL 2.178 hores doblades  2.200 hores doblades 

 
El cost d’aquests doblatges és de 7.726.000 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. 
 
Trobareu més informació en relació amb el doblatge al català de cinema realitzat per Televisió de 
Catalunya al capítol XII (cinema), a l’apartat 2.4, dedicat al Servei Català de Doblatge. 
 
Finalment, cal destacar la importància que actualment té ja el servei de subtitulació a través del 
teletext, que permet accedir a la programació de la CCRTV a persones amb disminució d’oïda. Es va 
iniciar amb l’emissió d’una pel·lícula, coincidint amb la posada en marxa del teletext el 10 de setembre 
de 1990. A finals de 1991 va començar l’emissió diària d’un informatiu, el Telenotícies vespre. Des 
d’aleshores, la programació subtitulada ha anat augmentant progressivament, de manera que l’any 
2000 es van subtitular 1.670 hores de programació. El 2001 es va incorporar a la subtitulació el 
Telenotícies migdia i l’Info-k i, per altra banda, va augmentar molt la programació infantil subtitulada, 
amb la creació del K3, arribant a les 3.200 hores. L’any 2003 ja van ser 4.721 les hores d’emissió 
subtitulada, més d’una quarta part de la programació total de TVC. L’any 2005, aquesta xifra ha 
augmentat fins a les 6.080 hores, la qual cosa suposa que més d’un terç de la programació total 
emesa per TVC (concretament, un 37,5%) ja és subtitulada. 

Aquest servei permet a les persones amb sordesa accedir a programes que s’emeten en diferit, com 
és el cas de Cuines, El cor de la ciutat, Ventdelplà, Afers exteriors, Lo Cartanyà, Porca misèria, 
Tarasca, Thalassa, Jutjant l’Amy, El guardià, Nip Tuck, Embruixada, Els diaris del caçador de 
cocodrils, dibuixos animats diversos i documentals del 33, pel·lícules i un llarg etcètera. 
  
També es subtitulen els informatius Telenotícies migdia (de dilluns a diumenge), el Telenotícies 
vespre (de dilluns a diumenge), Info-K (de dilluns a divendres), l’Entre línies i el “30 minuts”. 
 
L’agilitat i la qualitat del servei de subtitulació de la TVC permet que també programes emesos en 
directe es subtitulin amb la transcripció literal de les intervencions: és el cas de debats electorals, les 
transmissions de sessions al Parlament, entrevistes, i, actualment, també el programa Àgora. 
 

La valoració del servei de subtitulació de la CCRTV és altament positiva no solament pel fet que 
possibilita l’accés de persones amb diferents graus de disminució d’oïda a la informació i als 
continguts de la programació de tota mena emesa per TVC, sinó també pel que suposa d’aproximació 
de la llengua escrita a sectors socials que no hi podrien accedir amb tanta facilitat a través de la 
literatura, la subtitulació en obert, etc. Es tracta, doncs, d’un valor afegit del servei de subtitulació 
inicialment pensat per a les persones sordes, que ha suposat que un determinat segment de la 
població, molt especialment gent gran, s’hagi apropat a la llengua catalana escrita i s’hagi habituat a 
la seva lectura amb normalitat. 

1.4. Les emissores d’abast estatal a Catalunya 
Actualment la presència del català en les emissores estatals es troba estancada en la situació 
negativa de l’any 2004. 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 van mantenir la programació en català van ser les de RTVE, i al 2005 
aquesta situació s’ha mantingut igual.  
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Durant el 2005, TVE-1 va fer una emissió de 4,03 hores a la setmana de programes en desconnexió 
amb la resta de l’Estat i en català. Aquests programes estan relacionats, principalment, amb espais 
esportius i informatius. D’altra banda, La 2 emet un total de 14,23 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 continuen 
emetent programes en català, si bé hem de fer notar que la quantitat d’hores és molt similar, amb un 
petit augment en les hores emeses per part de TVE1, segurament provocat pel fet de que el F.C. 
Barcelona jugués tota la Champions League i arribés a la final, partits que varen ser emesos per 
aquesta cadena. 
 
Pel que fa a la resta de cadenes d’àmbit estatal i de gestió privada, continuen sense dedicar cap 
espai de la seva programació al català.  
 
Un any més veiem com la presència del català no ha millorat pel que fa a les cadenes d’àmbit 
generalista, tant privades com públiques. Està clara, doncs, la necessitat de posar en marxa 
iniciatives i accions més contundents que potenciïn la presència de la llengua catalana en aquestes 
cadenes per tal d’aconseguir que tinguin interès en l’emissió de programes en català, per la qual cosa 
és d’especial interès la implicació de les cadenes de RTVE, ja que, tractant-se de les cadenes 
públiques de l’Estat, haurien de mostrar més clarament la seva realitat plurilingüe. 

1.5. 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 estableix 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. 
 
En l’apartat 1.1 d’aquest mateix capítol s’ha explicat la importància de la TDT de proximitat per a 
l’extensió de l’ús social del català. Cal dir que, a més, la implantació de la TDT de proximitat (no s’ha 
d’entendre el terme local en sentit estricte, ja que la seva àrea de cobertura abasta un àmbit 
supralocal) aportarà una major qualitat de les emissions i una major diversificació dels productes 
televisius a oferir als ciutadans, més enllà de l’oferta televisiva convencional. 
 
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 (programes); a Catalunya n’hi 
corresponen 24. Per a cada demarcació es donarà una zona multiplex (que es correspon a 4 
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.  
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A Catalunya és previst que les televisions públiques arribin a ser 37, i les restants 59 tindrien el 
caràcter de privades. Això vol dir que 37 televisions tindrien el català com a llengua normalment 
emprada i les altres 59, de concessió privada, estaran obligades a tenir com a mínim el 50% de la 
seva programació de producció pròpia en català. El nombre mínim d’hores de programació pròpia que 
un operador ha de realitzar és de 4 de diàries, o 32 de setmanals. 
 
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, amb la voluntat 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 el 2005, una xifra igual a la que ja va concedir l’any 2004. 

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 
L’audiència mitjana de les cadenes de ràdio convencional o generalista a Catalunya l’any 2005 de 
dilluns a divendres ha estat de 1.812.000 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: 
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Taula 5. Audiència mitjana de ràdio a Catalunya (dies laborables). 2004-2005 
 

Emissora 2004 2005 

Catalunya Ràdio 598.000 598.000 

SER 524.000 503.000 
Onda Cero  273.000 176.000 
COPE 159.000 191.000 
RAC1 158.000 216.000 
COMRàdio  86.000 66.000 
Ona Catalana  38.000  
Catalunya Cultura  8.000 7.000 

RNE  133.000 

Punto Radio  137.000 

Total convencional  1.804.000  
1.812.000 

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 2005) és la que 
reflecteix la taula següent.  
 

Taula 6. Audiència acumulada absoluta dels programes de les principals emissores 
de ràdio generalista. Setembre-novembre del 2005, de dilluns a divendres 

 
Emissora Audiència acumulada absoluta 

en milers 
Quota total d’audiència 
absoluta de la selecció 

Catalunya Ràdio 1535 27,60% 
SER 1451 26,09% 
Onda Cero 440 7,91% 
RNE R1 377 6,78 
RAC1 697 12,53% 
COPE 622 11,18% 
COMRàdio 145 2,60% 
Ona Catalana ND ND 
Catalunya Música 85 1,52% 
Catalunya Cultura 24 0,43% 
Catalunya Informació 184 3,30% 
Audiència total acumulada 5560 100% 
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Taula7. Audiència acumulada absoluta dels programes en català 
de les principals emissores de ràdio generalista a Catalunya.  

Setembre-novembre del 2005, 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 1535 0 53,16% 
SER 136 1315 4,71% 
Onda Cero 68 372 2,35% 
RAC1 697 0 24,14% 
COPE 13 609 0,45% 
COMRàdio 145 0 5,02% 
Ona Catalana ND 0  
Catalunya Música 85 0 2,94% 
Catalunya Cultura 24 0 0,83% 
Catalunya Informació 184 0 6,37% 
Audiència total 
acumulada absoluta 

2887 2296 100% 

 
Quant als percentatges d’audiència en les ràdios generalistes al llarg del 2005, la cadena líder 
d’audiència va ser al llarg del 2005 Catalunya ràdio amb un 27,60%, per sobre d’altres cadenes 
estatals com la Cadena Ser, que ha vist disminuïda la seva audiència, i s’ha situat en el 26,09%, 
seguida per RAC1 amb un 12,53% de l’audiència i la COPE, amb un 11,18%. 
 
Pel que fa a l’audiència dels programes en català, el lideratge se l’emporta Catalunya Ràdio, amb el 
53,16%, seguida per RAC1, amb el 24,14%. Així, Catalunya Ràdio concentra més de la meitat dels 
oients de programació radiofònica en català.  

2.3. Les quatre emissores de Catalunya Ràdio 
L’any 2005 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 755.000 oients diaris. L’audiència 
ha disminuït en relació amb l’any 2004, tal com resulta de la taula següent: 
 

Taula 8. Audiència mitjana de les emissores de Catalunya Ràdio. 2004-2005 
 
Emissora Audiència 2004 Audiència 2005 
Catalunya Ràdio 598.000 598.000 
Catalunya Informació 128.000 121.000 
Catalunya Música 25.000 29.000 
Catalunya Cultura 8.000 7.000 

Total 759.000 755.000 

Font: EGM.  
 
Catalunya Ràdio, per onzè any consecutiu, és l’emissora més escoltada de Catalunya, amb 598.000 
oients. 
 
Les dades d’audiència de l’Estudi General de Mitjans confirmen també El matí de Catalunya Ràdio 
com el programa més escoltat de Catalunya, amb una audiència en augment de 465.000 a la tercera 
onada del 2005 (una audiència que progressa en augment des dels 348.000 oients l’any 2003 i els 
407.000 de l’any 2004). Catalunya Ràdio és líder d’audiència des de les set del matí fins a les cinc de 
la tarda. 
 
Pel que fa als informatius, L’Informatiu del migdia i el Catalunya vespre, són líders en les seves 
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ranges horàries. El programa Catalunya matí competeix directament amb els grans magazins 
matinals i el nou programa El cafè de la República és tercer. 
 
Les dades de la tercera onada de l’EGM de l’any 2005 donen 581.000 oients a Catalunya Ràdio 
103.000 oients a Catalunya Informació, 27.000 oients a Catalunya Música i 7.000 oients a Catalunya 
Cultura. 

2.4. Les emissores municipals 
A finals de l’any 2004 hi havia comptabilitzades 236 emissores municipals, 20 més que l’any 2003. La 
comptabilització de les hores d’emissió en llengua catalana es feia per declaració de les pròpies 
emissores a la Direcció General de Mitjans Audiovisuals. L’any 2004, solament se’n van rebre 108, i 
per tant, no es disposava de dades declarades de més de la meitat de les emissores municipals. 
 

Aquestes dades resultants de la declaració de 108 emissores municipals apuntaven que, el 75% 
emetien només en llengua catalana i la resta, el 25%, emetien en català entre el 51% i el 99% de la 
seva programació. Així doncs, d’acord amb aquestes dades, el català és la llengua d’ús habitual de 
les emissores locals. 

 

La taula següent mostra l’evolució en l’ús del català a les emissores municipals existents a Catalunya 
a partir de la seva pròpia declaració.  

 
Taula 9. 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 

(*) La redacció d'aquest Informe no ha pogut obtenir les dades corresponents a 2005. 

L’any 2005 és el Consell Audiovisual de Catalunya l’òrgan encarregat del control de la presència del 
català a les emissores municipals. Aquest control introdueix un element de supervisió d’aquest òrgan 
a la declaració, segons s’explica en l’apartat següent. 

3. El Consell Audiovisual de Catalunya i el control de la presència de la llengua en els mitjans 
de radiodifusió i televisió públics i de concessió 

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 l’objectiu 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 la Vall d’Aran. 
3. Els mitjans de radiodifusió televisiva dependents de les corporacions locals que emeten a la Vall 
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 la Vall 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 la Vall 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. 
b) Garantir la promoció de les expressions culturals de Catalunya, especialment les que es 
produeixen en llengua catalana. 
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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 la Vall d’Aran. 
3. Els mitjans de radiodifusió sonora dependents de les corporacions locals que emeten a la Vall 
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 la Vall d’Aran han de 
garantir una presència significativa de l’aranès. 
 
Aquesta instrucció, aprovada en el Ple del Consell del 17 de novembre del 2004, i publicada al DOGC 
núm. 4281 de 16 de desembre del 2004, desenvolupa 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 de programació en els mitjans de comunicació audiovisuals. 
 
Durant el 2005, aquesta instrucció es va començar a aplicar. Els operadors estan obligats a trametre 
al CAC amb periodicitat trimestral una declaració sobre la presència de la llengua i cultura catalana i 
de l’aranès en les seves emissions.  
 
En aquest marc, es van obrir i incoar 76 expedients sancionadors a diversos mitjans per 
l’incompliment de trametre informació al Consell. 
 
Complementàriament, el CAC va supervisar, de manera directa, per períodes trimestrals, l'activitat de 
set canals de televisió i sis emissores de ràdio, triades aleatòriament. 

4. La premsa a Catalunya 

El sector de la premsa en català s’enfronta amb un mercat de dimensions reduïdes, amb una forta 
presència i competència del castellà, però que encara està molt per sota del seu potencial, si tenim en 
compte la creixent capacitat lectora de la població en aquesta llengua.  

Ajudar a trencar les inèrcies del lector i a fer més competitiva la premsa en català és feina de dos 
departaments de la Generalitat:  

 
• El Departament de Cultura, a través de l’Àrea d’Edició i Premsa de l’Institut Català de les 

Indústries Culturals, en l’àmbit de la premsa escrita. 
 
• El Departament de la Presidència, a través de la Secretaria General de Comunicació, amb 

competències en tots els mitjans (premsa escrita, digital, ràdio i televisió).  

4.1. Les característiques del sector  
 
a) Atomització i manca d’estructures empresarials fortes 
La premsa en català es caracteritza per una atomització empresarial, una manca d’estructures 
industrials sòlides i una encara deficient professionalització, sense un gran grup de comunicació com 
en el cas del castellà (tot i que alguns dels més importants estan radicats a Catalunya: Grup Godó i 
Grup Zeta). 
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Això implica que, tot i gaudint d’un índex de producció considerable —sobretot tenint en compte la 
vitalitat de la premsa associativa i de la premsa comarcal— la presència general de la premsa en 
català en termes de difusió sigui molt baixa, especialment en el cas dels diaris i les revistes nacionals: 
els costos que implica mantenir una publicació periòdica d’aquestes característiques, per a un mercat 
reduït com el català, és difícilment assumible per una sola empresa. D’altra banda, pel que fa al 
nombre d’editores, el perfil “tipus” que predomina en el panorama català és el d’una revista d’abast 
local editada per una entitat. 
 

En els darrers anys, algunes iniciatives han mirat de compensar aquest dèficit, com ara la creació de 
COMIT, que aplega diverses editores de premsa comarcal amb l’objectiu de sumar sinèrgies i 
d’impulsar projectes comuns, com el cas d’El 9 Esportiu l’any 2002. Una altra iniciativa en aquest 
sentit és la creació del Grup Cultura 03, cooperativa que inclou diverses empreses relacionades amb 
el món de la comunicació i l’edició, i que l’any 2006 passarà a gestionar també les revistes de Grup 
62. 

 
L’ICIC ha recolzat alguns d’aquests projectes, com l’anomenat G10, que aplega diverses revistes 
catalanes amb l’objectiu de potenciar la seva presència en els punts de venda. 
 
b) Dispersió i escassetat de dades sistematitzades  
Un altre element a tenir en compte, possiblement a conseqüència d’aquesta atomització i poca 
professionalització, és la dispersió i escassetat de dades sistematitzades sobre el sector, que dificulta 
analitzar la posició de la premsa en català respecte del castellà. No existeix un cens d’empreses ni de 
publicacions, ni tampoc un informe anual, com en el cas de l’informe Precisa del Gremi d’Editors per 
al sector del llibre, que pugui establir evolucions i comparatives amb la premsa en castellà. Es 
disposa de l’Informe de la Comunicació a Catalunya, elaborat per l’INCOM, d’informació valuosa però 
amb més vocació d’anàlisi en profunditat que de recull sistemàtic de dades, i de periodicitat biennal 
(l’informe té el suport de l’ICIC i del Departament de la Presidència). 
 
D’altra banda, la Guia de Mitjans de Comunicació en Català, editada per l’Associació de Publicacions 
Periòdiques en Català amb el suport de l’ICIC, serveix de cens i és útil per a les dades de contacte, 
però no permet fer anàlisis.  
 
c) Importància de les associacions de premsa  
Una característica definitòria del panorama català respecte d’altres comunitats de l’Estat és el paper 
rellevant i dinamitzador de les associacions de premsa catalanes, la majoria de llarga trajectòria. 
 

Taula 10. Nombre de capçaleres 
 

Nombre de capçaleres de les associacions de premsa a Catalunya  
2002-2005* 
  200

2 
200

3 
200

4 
200

5 
Associació de Publicacions Periòdiques en Català (APPEC) 115 122 130 133

Associació Catalana de la Premsa Comarcal (ACPC) 127 125 126 125

Associació Catalana de Premsa Gratuïta (ACPG)  36 39 42 47

Associació Catalana d'Editors de Diaris (ACED) 19 19 19 17

Total capçaleres/editores associades 297 305 317 322
* Un nombre reduït de capçaleres té doble filiació   
Font: associacions de premsa   
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Si tenim en compte que a la Guia de Mitjans 2005 es ressenyen 620 capçaleres, veurem que la 
majoria de capçaleres estan associades. De les que no ho estan, la major part correspon a premsa 
gratuïta no associada a l’ACPG. 
 
Per potenciar aquesta funció de les associacions, el 2005 l’ICIC converteix l’ajut de concurrència a les 
activitats d’entitats en convenis estables amb les associacions per a l’activitat ordinària de prestació 
de serveis, formació, difusió i extensió de les publicacions i foment de la lectura.  
 
A més, les iniciatives conjuntes dutes a terme aquest any (concretament, per part de l’APPEC, 
l’ACPC i l’ACPG) han rebut l’ajut econòmic de l’ICIC: la participació al I Congreso de Publicaciones 
Periódicas, celebrat a Salamanca, i la participació al I Saló del Llibre de Barcelona. 

4.2 El Baròmetre de la Comunicació 
Pel que fa a les dades de difusió i lectura de la premsa, es disposa de l’Oficina de Justificació de la 
Difusió (OJD) i de l’Estudi General de Mitjans (EGM), però amb la dificultat que aquests instruments, 
pensats en clau estatal, no aconsegueixen radiografiar amb precisió la realitat catalana, amb la seva 
particularitat quant a llengua i quant a distribució local/comarcal. A més, els preus que han de pagar 
les editores per a obtenir aquest tipus de control fa que no els resulti a compte en el cas de les més 
petites. El problema és que aquesta manca de dades va en detriment de les publicacions a l’hora de 
negociar la publicitat amb les centrals de compres (especialment en el cas de la premsa comarcal, 
amb un índex de lectura molt considerable).  
 
Per solucionar aquest fet, l’any 2005 la Fundació Audiències de la Comunicació i la Cultura 
(FUNDACC), el Departament de la Presidència i l’ICIC van signar un conveni per a la creació del 
Baròmetre de la Comunicació, amb l’objectiu de fer una fotografia a mida de les audiències dels 
mitjans en els territoris de parla catalana.  
 
El Baròmetre de la Comunicació i la Cultura es concep, doncs, com l’instrument de mesura i anàlisi de 
les audiències i consums culturals dels territoris de parla catalana. Amb aquesta finalitat, es 
realitzaran 39.154 entrevistes en 41 unitats territorials de Catalunya, 7 del País Valencià i 3 de les 
Illes Balears. L'estudi s'ampliarà a la Franja de Ponent, Andorra i la Catalunya Nord, amb 2.533 
entrevistes secundàries que es realitzaran cada dos anys. Així, la indústria de la comunicació i la 
cultura, independentment de la llengua en la qual desenvolupi la seva activitat, podrà disposar de la 
informació bàsica sobre un mercat de més de 12 milions de persones. 

La informació que facilitarà el Baròmetre serà de gran utilitat per als mitjans de comunicació i la 
indústria cultural catalanes, ampliant i complementant la informació que aporten els instruments 
de mesura existents actualment, ja que permetrà conèixer les audiències dels mitjans de comunicació 
a escala comarcal. A més, aportarà informació sobre el perfil de l'audiència o les motivacions del 
consum, ja que a més de mesurar quanta audiència té un mitjà, l’estudi informarà també de qui el 
consumeix, com i quan el consumeix, i per què el tria entre d'altres. El Baròmetre també 
proporcionarà informació valuosa a les centrals de planificació de mitjans per a la òptima gestió de les 
inversions publicitàries dels anunciants 

Aquesta informació serà especialment rellevant a l’hora d'establir les estratègies empresarials i de 
posicionament dels mitjans de comunicació, per definir públics objectius, per dissenyar estratègies 
publicitàries i comercials, per concretar les estratègies territorials i lingüístiques, per fixar continguts i 
programacions, i per detectar punts febles i noves oportunitats de mercat. 

Per al seva banda, les administracions públiques podran obtenir a través del Baròmetre dades 
valuoses per a la definició de polítiques públiques de comunicació i cultura, per a la definició de 
criteris d’atorgament de subvencions i per a la racionalització d’estudis i fonts estadístiques de 
referència.  

Per tot l’exposat, la Generalitat de Catalunya ha donat suport a la posada en funcionament del 
Baròmetre com una eina necessària per al desenvolupament de la indústria de la comunicació i de la 
cultura del país. Així, el passat mes de juny el Consell Executiu va aprovar una subvenció de 2,8 
milions d’euros per al període 2005-2008 aportats pel Departament de la Presidència, a través de la 
Secretaria de Comunicació i de la Secretaria de Política Lingüística, als quals cal afegir l’aportació de 
675.000 € per part de l’Institut Català de les Indústries Culturals (ICIC). 
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És previst que, a partir del treball de camp iniciat l’any 2005, el Baròmetre ofereixi a primers del 2007 
les primeres onades oficials de mesura i anàlisi de les audiències i els consums culturals als territoris 
de parla catalana. A partir d'aquest moment, cada any s’emetran tres onades corresponents als tres 
quadrimestres i l'informe anual final. 

4.3 El suport de l’ICIC a les actuacions del sector 
’ICIC ha esmerçat un total d’1.501.021,22 € en subvencions excloses de concurrència, que han 
beneficiat les actuacions esmentades, entre d’altres. A aquesta xifra s’hi ha de sumar també el 
conveni de l’ICIC amb les caixes d’estalvi catalanes, gràcies al qual s’ha atorgat 50.000 € a la 
realització del programa televisiu Estar al dia, de foment de la lectura de premsa. 

Taula 11. Subvencions excloses de concurrència 2004-2005 

Línia d'actuació  2004 2005 % variació 2004-2005

Convenis i ajuts a associacions 160.000,00 386.077,72 141,29%

Altres ajuts* 1.296.250,00 1.109.458,50 -14,41%

Altres actuacions - 3.480,00 -

TOTAL 1.458.254,00 1.501.021,22 2,93%

  
*S’hi inclouen els 675.000 € concedits al Baròmetre de la Comunicació (pagament en tres anualitats, 
225.000 € corresponents al 2005). 

5. L’oferta de premsa en català i l’ajut automàtic per raó lingüística  

5.1. El sentit de l’ajut lingüístic 
L’ajut públic a la premsa ha estat i continua sent controvertit. Com a exemple, l’Estat espanyol va 
eliminar els ajuts a la premsa l’any 1990, excepte els adreçats a publicacions culturals. Només les 
comunitats autònomes tenen ajuts a la premsa i els donen per raó lingüística, és a dir, per protegir i 
promoure la llengua, en aquest cas catalana, com a llengua de coneixement i informació, en 
definitiva, com a llengua de cultura. Al mateix temps, es vol ajudar a compensar el desavantatge que 
suposa la dimensió reduïda del mercat per a les empreses i entitat editores. 

 
L’ajut corrector de mercat posat en marxa pel Departament de Cultura el 1983, amb algunes 
modificacions i actualitzacions al llarg del temps, és l’Ajut a l’edició i comercialització de la premsa en 
català o aranès. De caràcter automàtic, pretén enfortir el teixit productiu i territorial de la premsa en 
català, prenent com a paràmetre de càlcul la producció i tenint en compte la periodicitat, la cobertura 
territorial i la naturalesa jurídica de l’editora.  
 
Aquesta és la principal línia d’ajut a aquest sector, i per a l’any 2005 compta amb una dotació de 
3.565.000 €, que representa un increment d’un 17% respecte del 2004, per tal d’acomplir una 
actualització pressupostària que es completarà l’any següent. L’import total executat ha estat de 
3.355.244,00 €, un 10% més que l’any 2004.  
 
La normativa del 2005 potencia les empreses, les publicacions d’abast nacional i millora sensiblement 
les aportacions a les publicacions d’abast local, que suposen un actiu cultural, social i territorial.  
 
El 39% de les empreses beneficiàries són empreses, amb un import del 87% sobre el total 
subvencionat. Les entitats continuen representant el gruix dels editors de premsa que reben 
subvenció (61,4%), amb el 13% del total subvencionat.  
 
També és destacable la distinció efectuada entre una quota d’ajut fix i una altra de variable en funció 
d’actuacions executades relatives a problemes estructurals (comercialització, punt de venda, 
promocions, etc.) per a publicacions no diàries d’abast nacional, i que correspon a la voluntat d’incidir 
cada cop més en la promoció i comercialització, a més de la producció. 
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La novetat més rellevant el 2005 és la incorporació dels ajuts a la premsa gratuïta, amb paràmetres 
basats en el contingut redaccional, l’ús del català i el control de la difusió.  
Quant a les sol·licituds, s’han incrementat en un 20% respecte del 2004, amb un 13% més de 
subvencions atorgades. 
 

Taula 12. Ajut automàtic 2005. Per tipus de distribució 
 
  Concedides %/total concedides Import concedit %/import total 

concedit 
Inadmeses + 
traspassos 

Pagament 283 92,18% 3.301.469,00 € 98,40% 19
Gratuïtes 24 7,82% 53.775,00 € 1,60% 21
Total 307 100,00% 3.355.244,00 € 100,00% 40
Total sol·licituds presentades 347    
 
Donada la informació disponible, es fa difícil valorar la incidència de l’ajut en el total de la premsa que 
es comercialitza a Catalunya (tot i que es pot ajustar força pel coneixement de les capçaleres 
associades). A continuació es relaciona l’estat del sector, dividit en quatre grups, amb els ajuts 
automàtics a l’edició i comercialització el 2005. 

5.2. Els diaris 
 
Sector 
 
L’estructura de la premsa diària el 2005 és la següent:  
 
• 20 Diaris de pagament: 
 

 14 editats a Catalunya: 
 

 5 en català: Avui, El Punt, Regió 7, Diari de Girona i El 9 Esportiu de Catalunya.  
 2 tenen doble versió en castellà i en català: El Periódico i Segre. 
 7 són en castellà, tot i que els comarcals empren de manera ocasional la llengua 

catalana: La Vanguardia, Diari de Sabadell, Diario de Terrassa, Diari de Tarragona, 
La Mañana, i els esportius Mundo Deportivo i Sport 

 
 8 diaris d’abast espanyol amb edició especial per a Catalunya: ABC, El Mundo del Siglo 

XXI, El País, As, Marca, Expansión, Cinco Días i La Gaceta de los Negocios, tots en 
castellà (El País i El Mundo amb una estructura de redacció considerable a Catalunya). 

 
• 5 de distribució gratuïta, editats a Catalunya: 
 

 3 d’informació general en català i castellà, d’àmbit local-metropolità: Metro Directe, 20 
minutos (tots dos amb un 30-40% de català) i Què, de nova aparició, pràcticament tot 
en castellà. 
(Catalonia Today, en anglès, passa de diari a setmanari i de gratuït, a pagament el 
2005) 

 1 d’informació general en català d’àmbit comarcal: Més Tarragona. 
 1 d’esports en castellà: El Crack 10. 

 
Si es té en compte la difusió de les capçaleres de pagament (de moment, les que disposen de prou 
dades per fer comparatives), s’observa la gran diferència entre la difusió en castellà i en català. En el 
següent quadre, elaborat a partir de les dades de l’OJD, s’observa com el primer diari més venut en 
català, El Periódico de Catalunya té menys de la meitat de difusió que el primer diari més venut, La 
Vanguardia, que és en castellà. En total, la difusió del català és un 19% de la difusió total en el cas de 
tots els diaris i representa poc més de la quarta part dels diaris d’informació general. 
 
Aquesta diferència no correspon a la capacitat lectora en català de la població. La causa no es 
trobaria tant en la poca visibilitat de la premsa en català, menys greu en cas de la premsa diària, si no 
per la inèrcia en els hàbits dels lectors de la població pel que fa a la premsa.  
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Un altre problema seria la manca d’un gran diari de referència en català i l’envergadura econòmica de 
les dobles versions, com en el cas d’El Periódico o el Segre.  
 
En el 2005 l’Avui, amb el suport de l’ICIC, Presidència i l’Institut Català de Finances, ha pogut realitzar 
el seu procés de liquidació i venda i ha passat a formar part de l’empresa Corporació Catalana de 
Comunicació, SL, participada a parts iguals pel Grup Godó i el Grup Planeta. Tot i que encara és aviat 
per fer-ne una valoració, la difusió del 2005 canvia la tendència descendent dels darrers anys. 
 

Taula 13. Rànquing de difusió dels diaris de pagament a Catalunya 2005 
 
TOTS ELS DIARIS  DIARIS D'INFORMACIÓ GENERAL 

Posició Capçalera 2005 %/total  Posici
ó 

Capçalera 2005 %/total 

1 La Vanguardia 184.107 25,00%  1 La Vanguardia 184.107 33,00% 
2 El Periódico de 

Catalunya-castellà 
90.381 12,30%  2 El Periódico de 

Catalunya-castellà 
90.381 16,20% 

3 El Periódico de 
Catalunya-català  

69.557 9,40%  3 El Periódico de 
Catalunya-català  

69.557 12,50% 

4 Sport 61.413 8,30%  4 El País  55.867 10,00% 
5 El País  55.867 7,60%  5 Avui 26.305 4,70% 
6 Mundo Deportivo 52.092 7,10%  6 El Punt  25.970 4,70% 

7 Avui 26.305 3,60%  7 El Mundo  19.467 3,50% 
8 El Punt  25.970 3,50%  8 La Razón 15.062 2,70% 
9 Marca  24.725 3,40%  9 Diari de 

Tarragona 
14.033 2,50% 

10 As 23.591 3,20%  10 Abc  11.410 2,00% 
11 El Mundo  19.467 2,60%  11 Regió 7 8.420 1,50% 
12 La Razón 15.062 2,00%  12 Diari de Girona 7.903 1,40% 
13 Diari de Tarragona 14.033 1,90%  13 Segre-castellà 6.711 1,20% 
14 Abc  11.410 1,50%  14 Segre-català 6.584 1,20% 
15 Expansión 9.374 1,30%  15 Diario de Terrassa 5.547 1,00% 
16 Regió 7 8.420 1,10%  16 Diari de Sabadell 5.354 1,00% 
17 Diari de Girona 7.903 1,10%  17 La Mañana 4.883 0,90% 
18 Segre-castellà 6.711 0,90%  Català  144.739 26,00% 
19 Segre-català 6.584 0,90%  TOTAL 557.561 100,00

% 
20 La Gaceta de los 

negocios 
5.599 0,80%      

21 Diario de Terrassa 5.547 0,80%      
22 Diari de Sabadell 5.354 0,70%      
23 La Mañana 4.883 0,70%      
24 Cinco días 3.119 0,40%      
Català   144.739 19,60%      
TOTAL    737.474 100,00%      
 
 
Pel que fa a l’evolució de la premsa en català, des del 2001 el percentatge de difusió ha augmentat 
lleugerament, un 2,9%, i es manté fregant el 20% de la difusió total i una mica més d’una quarta part 
de la informació general. 
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Gràfic 1. Difusió dels diaris a Catalunya 2001-2005. Per llengua 
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Edició i comercialització 

Els 6 diaris amb difusió controlada per l’OJD, més El 9 Esportiu de Catalunya, han rebut subvenció de 
l’ajut a l’edició i comercialització. Tots els diaris estan editats per empreses. 

 

Taula 14. Ajut automàtic 2005. Diaris 

 

Diaris Import concedit 
El Periódico 816.045,78 €
El Punt 424.804,38 €
Avui 385.502,37 €
Regió 7 158.536,62 €
El 9 Esportiu 91.727,50 €
Diari de Girona 123.249,39 €
Segre 93.860,91 €
Total 2.093.726,95 €

5.3 Revistes d’abast nacional 

 
El sector 
 
En el cas de les revistes, el lector es troba amb un àmplia oferta de premsa en castellà i molt poca 
oferta de català, moltes vegades existent però invisible, per les dificultats de distribució i 
comercialització, la qual cosa, a la vegada, en dificulta la viabilitat. Per trencar aquest cercle, l’ICIC, a 
més de seguir ajudant a la producció, posa l’accent cada vegada més en la promoció i la 
comercialització. 
 
Tot i que algunes revistes tenen una difusió gens menyspreable, com Sàpiens, en el rànquing de 
difusió cal comptar fins al número 30 de capçaleres per trobar la primera en català.  
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Taula 15. Rànquing de les 59 revistes de més difusió a Catalunya el 2005 

 
 
 
       
Posició Capçalera Difusió  Posició  Capçalera Difusió 

1 PRONTO 170.982  31 SUPER POP 20.806 
2 LECTURAS 100.892  32 VIVE 20.476 
3 HOLA 76.281  33 CASA DIEZ 20.152 
4 CLARA 60.906  34 VOGUE 20.129 
5 MUY INTERESANTE 43.975  35 MUJER VITAL 20.127 
6 GLAMOUR 43.359  36 WOMAN 19.939 
7 MIA 42.380  37 MARIE CLAIRE 19.454 
8 NATIONAL 

GEOGRAPHIC 
37.624  38 NUEVO VALE 19.394 

9 COSMOPOLITAN 37.286  39 HISTORIA Y VIDA 18.672 
10 MENTE SANA 34.509  40 DESCOBRIR 

CUINA* 
18.559 

11 DIEZ MINUTOS 33.405  41 LECTURAS - 
COCINA FÁCIL 

18.523 

12 ELLE 33.080  42 QUO 18.484 

13 QUÉ ME DICES 31.609  43 MUJER VITAL 18.340 
14 FHM 30.127  44 LOKA MAGAZINE 18.187 
15 SABER VIVIR MUY 

SALUDABLE 
29.758  45 AR LA REVISTA DE 

ANA ROSA 
18.103 

16 TELEPROGRAMA 28.586  46 COMER BIEN CADA 
DÍA 

16.992 

17 PSYCHOLOGIES 28.128  47 ÚNICA 16.773 

18 BRAVO POR TI 28.015  48 LA REVISTA DELS 
SÚPERS 

16.644 

19 EL MUEBLE 27.514  49 DESCOBRIR 
CATALUNYA* 

16.605 

20 INTERIORES, IDEAS 
Y TENDENCIAS 

26.155  50 RAGAZZA 16.453 

21 SEMANA 24.680  51 TELENOVELA 15.362 

22 SORPRESA 24.119  52 MICASA 15.287 
23 FOTOGRAMAS 23.433  53 HABITANIA 14.613 
24 TELVA 23282  54 AUTOMÓVIL 14296 
25 CUERPOMENTE 23.200  55 LABORES DEL 

HOGAR 
13.970 

26 CITIZEN K 22.825  56 LOS LUNNIS 13.630 
27 COSAS DE CASA 22.369  57 MAXI TUNING 13.475 
28 HISTORIA NATIONAL 

GEOGRAPHIC 
21.501  58 CASA AL DIA 12.983 

29 IN STYLE 21.341  59 CAVALL FORT 12.957 

30 SÀPIENS* 20.808     
* Darreres dades disponibles: 2005   

 
El tiratge mensual del centenar de revistes especialitzades en català, moltes d’elles sense control de 
difusió, s’estima en 800.000 exemplars i una audiència de 2,5 milions de lectors. Tracten un ventall 
molt ampli d’especialitats. La majoria d’elles estan associades a l’APPEC, que realitza projectes 
interessants com el SupermerCAT de Revistes, quiosc itinerant de revistes en català, o el G10, ja 
esmentat. 
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D’altra banda, l’any 2005 també ha estat l’any de l’aparició de Nat, de Sàpiens Publicacions, amb una 
bona venda, tot i no disposar de l’OJD que ho corrobori, gràcies, en part, a una bona campanya 
publicitària que ha rebut el suport de l’ICIC. 
 
A més de les revistes, hi ha cinc setmanaris d’abast nacional: Catalunya Cristiana, Dossier Econòmic, 
El Temps, El Triangle i Actual. 

Edició i comercialització 
 

Taula 16. Ajut automàtic 2005. Revistes d'abast nacional 
 

Tipus d'editora Nombre de 
publicacions 

Import concedit 

Editades per empresa  44 418.574,18 € 
Editades per entitat 60 200.675,71 € 
Total 104 619.249,89 € 

 
Potenciar aquestes capçaleres serà l’objectiu de les properes actualitzacions de la normativa de l’ajut 
automàtic, per tal com actuen de punta de llança del sector. La importància d’una bona promoció en 
aquest tipus de premsa fa que estigui en el punt de mira d’aquest ajut i en general dels ajuts de l’Àrea 
d’Edició i Premsa. 

5.4. Premsa comarcal 

 
Sector 
La primera característica rellevant de la premsa comarcal és la utilització majoritària del català, ja des 
dels orígens. El seu paper de cohesionador social i de normalització i foment de la llengua ha estat 
cabdal. El quadre següent, elaborat a partir de les dades de l’OJD, compara la difusió dels diaris per 
llengua i per àmbit de difusió. La presència del català en l’àmbit comarcal supera el 50 per cent i 
guanya en difusió respecte els diaris en castellà en els darrers cinc anys, tot i que en perd 
lleugerament en el darrer any. La difusió dels diaris en català en l’àmbit nacional també presenta una 
evolució positiva, mentre que és negativa per al castellà. 
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Taula 17. Diaris editats a Catalunya. Comparativa català-castellà segons l’àmbit 
 
  2001 2002 2003 2004 2005 Variació 

2001-
2005 

Variació 
2004-
2005 

NACIONAL               

              

64.834 66.337 67.067 66.655 69.557 7,3% 4,4% 

Català 
 
El Periódico de Catalunya-català  
 
Avui 29.565 27.353 27.273 25.960 26.305 -11,0% 1,3% 

Total  94.399 93.690 94.340 92.615 95.862 1,5% 3,5% 

Percentatge català/total nacional 19,0% 18,9% 19,3% 18,9% 19,8% 4,5% 4,5% 

Castellà               

185.584 189.957 183.688 180.685 184.107 -0,8% 1,9% 

95.009 93.268 95.156 94.847 90.381 -4,9% -4,7% 

65.833 62.128 63.148 67.094 61.413 -6,7% -8,5% 

 
La Vanguardia 
  
El Periódico de Catalunya-castellà  
  
Sport 
  
Mundo Deportivo  

57.272 55.467 52.252 53.493 52.092 -9,0% -2,6% 

Total  403.698 400.820 394.244 396.119 387.993 -3,9% -2,1% 

% castellà/nacional 81,0% 81,1% 80,7% 81,1% 80,2% -1,1% -1,1% 

TOTAL NACIONAL 498.097 494.510 488.584 488.734 483.855 -2,9% -1,0% 

                  
LOCAL I COMARCAL           

Català               

  
El Punt  

25.461 25.311 26.236 27.642 25.970 2,0% -6,0% 

  
Regió 7 

8.928 8.488 8.728 8.458 8.420 -5,7% -0,4% 

  
Diari de Girona 

7.834 7.705 8.105 8.151 7.903 0,9% -3,0% 

  
Segre-català 

5.813 5.519 6.308 6.475 6.584 13,3% 1,7% 

Total  48.036 47.023 49.377 50.726 48.877 1,8% -3,6% 

% català/total local i comarcal 55,6% 55,8% 56,2% 57,3% 56,4% 1,5% -1,6% 

Castellà               

  
Diari de Tarragona 

14.251 14.447 14.920 14.931 14.033 -1,5% -6,0% 

  
Segre-castellà 

7.366 6.713 7.145 6.855 6.711 -8,9% -2,1% 

  
Diario de Terrassa 

5.449 5.323 5.582 5.498 5.547 1,8% 0,9% 

  
Diari de Sabadell 

5.920 5.815 5.651 5.466 5.354 -9,6% -2,0% 

  
La Mañana 

5.418 4.922 5.262 5.006 4.883 -9,9% -2,5% 

Total  38.404 37.220 38.560 37.756 36.528 -4,9% -3,3% 
% castellà/total local i comarcal 44,4% 44,2% 43,8% 42,7% 42,2% -5,1% -1,2% 

TOTAL LOCAL I COMARCAL 86.440 84.243 87.937 88.482 86.633 0,2% -2,1% 

             
TOTAL DIARIS  584.537 578.753 576.521 577.216 570.488 -2,4% -1,2% 
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Quant a setmanaris, n’hi ha una trentena, pràcticament tots escrits en català, que tenen una difusió total d’uns 
80.000 exemplars per setmana. El tiratge conjunt és de 275.000 exemplars i l’audiència, de 700.000 lectors, 
segons l’ACPC. 
 
La taula següent mostra l’evolució de la difusió en els darrers anys dels setmanaris amb control de l’OJD: 
 

Taula 18. Rànquing de difusió dels setmanaris i bisetmanaris amb control de l’OJD 
a Catalunya 2001-2005 

 
 

Capçalera 2001 2002 2003 2004 2005 Variació 
2001-2005 

Variació 
2004-2005 

El 9 Nou - Osona i Ripollès 9.002 9.001 9.060 9.181 9.203 2,2% 0,2% 

El 9 Nou - Vallès Oriental 4.357 4.389 4.405 4.409 9.192 111,0% 108,5% 

Diari de Vilanova  6.244 6.231 6.530 6.627 6.662 6,7% 0,5% 

El 3 de Vuit  5.954 5.505 5.312 5.064 4.891 -17,9% -3,4% 

L’Alt Empordà  3.578 3.546 3.901 4.094 4.418 23,5% 7,9% 

La Veu de l’Anoia 5.309 4.858 4.301 4.239 4.307 -18,9% 1,6% 

La Comarca d’Olot 3.499 3.370 3.402 3.430 3.450 -1,4% 0,6% 

Osona comarca - - - - 2.457 - - 

Hora Nova 2.274 2.231 2.582 2.582 2.106 -7,4% -18,4% 

L’Eco de Sitges  1.989 2.006 2.002 2.920 1.961 -1,4% -32,8% 

El Ripollès - - - - 1.290 - - 

Nova Tàrrega*  1.350 1.230 1.230 1230 1.230 -8,9% 0,0% 

Àncora  1.319 1.239 1.280 1.193 1.169 -11,4% -2,0% 

Forja 1.093 1.072 1.000 1.087 1.024 -6,3% -5,8% 

Montbui* 917 891 877 877 877 -4,4% 0,0% 

Difusió total 46.885 45.569 45.882 46.027 54.237 15,7% 17,8% 

 
Completen el panorama de la premsa comarcal catalana unes 250 publicacions més, algunes 
setmanals sense control de l’OJD, i la majoria amb una periodicitat que va de quinzenal a trimestral, 
escrites majoritàriament en català. 
 
Cal esmentar el fenomen de la integració de la premsa comarcal en grups de comunicació de fora de 
Catalunya, com és el cas, el 2005, del Setmanari de l’Alt Empordà dins de Prensa Ibérica, que ja tenia 
el Diari de Girona. Aquesta pertinença, que perment acomplir projectes més ambiciosos per part de 
les capçaleres, significa també desplaçar el centre de decisió fora de Catalunya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

*No es disposa de les dades dels darrers anys. Es pren com a referència la darrera dada de difusió. 
Sense comptar la difusió estimada d'aquestes capçaleres, el total de difusions es de 44.652 el 2003,
43.920 el 2004 i 52.130 el 2005. 
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Edició i comercialització 
 

Taula 19. Ajut automàtic 2005. Premsa comarcal 
 

 

Publicacions Import subvencionat Periodicitat 

Nombre %/ total pagament € %/total pagament 

Diaris 4 1,4% 800.451,30 € 24,2% 

Setmanaris 28 9,9% 225.750,19 € 6,8% 

Revistes 138 48,8% 234.548,77 € 7,1% 

Total 170 60,1% 1.262.755,26 € 38,2% 

Total pagament 283 100,0% 3.301.469,00 € 100,0% 

 
La taula permet observar el pes de la premsa comarcal quant al nombre de publicacions, la qual cosa 
certifica la bona cobertura de la premsa comarcal en el territori. 

5.5. La premsa gratuïta  

Sector 
A Catalunya hi ha més de 300 publicacions gratuïtes, que formen un grup heterogeni en format, 
periodictat i temàtica. Té un tiratge conjunt d’1,6 milions d’exemplars i una audiència de 4 milions de 
persones. 
 
Segons l’ACPG, el perfil majoritari de l’associat és el d’una publicació setmanal, d’informació local i 
comarcal i de format reduït, editada per una petita o mitjana empresa i que compta amb una excel·lent 
salut publicitària. Es podria afirmar que aquest és el model de la premsa gratuïta a Catalunya, una 
premsa que s’ha professionalitzat i que ha assolit bons nivells de qualitat. De fet, cuidar la qualitat per 
damunt de la quantitat és un dels reptes que es comença a plantejar a aquesta premsa en constant 
expansió. 
 
L’associació ha creat dues marques per als seus associats:  
 
ACPG: Associació Catalana de Premsa Gratuïta: inclou publicacions amb control de difusió, un mínim 
de 25 % de contingut redaccional i majoritàriament en català. 
 
PGC: Publicacions Gratuïtes Catalanes: un 15 % mínim de contingut redaccional, amb independència 
de la llengua. 
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Taula 19. Publicacions de l’ACPG 
 

20 MINUTOS 
AQUÍ 
BON DIA LLEIDA 
CAPGRÒS MATARÓ I MARESME 
DIARI DE VIC 
EL PREGÓ DEL VALLÈS 
EL PREGÓ SABADELL 
EL PREGÓ TERRASSA 
EL SAC COMERCIAL 
EL T4OT GRANOLLERS I VALLÈS ORIENTAL 
EL TOT MATARÓ I MARESME 
ELS COLORS DEL PLA DE L'ESTANY 
FREQÜÈNCIA 
GUIA FLASH - HABITATGE 
L'ENLLAÇ DELS ANOIENCS 
L'EXTRA COMARCAL 
L'HAM 
L'HIPERBÒLIC 
L'INDEPENDENT DE GRÀCIA 
LA FURA 
MATARÓ REPORT  

MÉS LA MARXA 
MÉS TARRAGONA 
MÉS OSONA 
METRO 
MOU-TE 
PÀNXING TOT BERGUEDÀ 
PÀNXING TOT CERDANYA 
PÀNXING TOT SELVA I ALT MARESME 
PUNT DE VENDA ALT I BAIX EMPORDÀ / GARROTXA 
RECLAM LA CERDANYA - L'ALT URGELL 
SECUNDÈRIA 
SETDIES 
TEATRE BCN 
TERRASSA SOCIETAT 
TOT CERDANYOLA 
TOT SANT CUGAT 
TRIBUNA MARESME 
TRIBUNA REVISTA DEL BAIX LLOBREGAT 
VIU L'HOSPITALET 
VIURE ALS PIRINEUS 
ZONA ALTA DE BARCELONA  

 
Edició i comercialització 
 
D’acord amb el seu caràcter de sector emergent, l’ajut automàtic s’ha obert a les gratuïtes. L’any 2005 
només s’obre a les empreses i el 2006 ho farà també a les entitats. Un dels requisits és un mínim de 
70% de català, per tal d’estimular l’increment del català en les publicacions, com per exemple el cas 
de les metropolitanes 20 Minutos o Metro, que es mouen entre un 30-40% de català. 
 
L’altre requisit és el contingut redaccional, amb un tram entre el 25% i el 60% de contingut i un de 
superior al 60%, per tal d’incidir en la millora de l’aspecte informatiu, un aspecte que es considera 
d’interès social i cultural. 
 

Taula 20. Ajut automàtic 2005. Premsa gratuïta 
 

Ajut automàtic 2005. Premsa gratuïta 
Periodicitat Nombre de 

publicacions 
Import concedit 

Diaris 1 10.150,00 € 
Setmanaris 10 28.950,00 € 
Revistes 13 14.675,00 € 
Total  24 53.775,00 € 
     
Contingut redaccional Nombre de 

publicacions 
Import concedit 

>60% 12 32.870,00 € 
<=60% 12 20.905,00 € 
Total  24 53.775,00 € 
Àmbit Nombre de 

publicacions 
Import concedit 

Nacional 2 2.000,00 € 
Local 22 51.775,00 € 
Total  24 53.775,00 € 
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6. La promoció de la premsa i l’ajut a projectes 

De l’anàlisi anterior es desprèn clarament que la premsa en català necessita estratègies de promoció 
per fer arribar la seva producció, considerable, al seu públic potencial. 
 
Aquest és l’objectiu directe de l’altra línia d’ajut de concurrència de l’Àrea d’Edició i Premsa: l’Ajut a 
projectes per a la consolidació d’empreses periodístiques i entitats editores de premsa i per a 
l’extensió de la premsa en català o en aranès.  

Per potenciar encara més aquesta línia, que l’any 2004 era un annex de l’ajut automàtic, l’any 2005 
s’ha convertit en una convocatòria pròpia, de manera que els ajuts a projectes ja no han de dependre 
del sobrant de l’ajut automàtic i poden executar-se al llarg de l’any. 

 
L’objectiu és donar suport a accions de posicionament empresarial, com ara campanyes de promoció, 
fidelització de lectors o ampliació de la cobertura territorial. També inclou l’edició de noves 
publicacions. 
 
D’acord amb el seu paper dinamitzador del sector, la convocatòria també ha doblat en el 2005 el 
pressupost del 2004 fins a arribar a 1.000.000,00 €, al qual s’ha efectuat, a més, un traspàs de 
200.000,00 € amb la dotació restant d’Edició i Comercialització (import executat, doncs, de 1.200.000 
€). Percentualment, des del 2002 el pressupost de la convocatòria ha crescut un 728% (un 597% des 
del 2003).  
 
A més, s’ha coordinat per primer cop amb la convocatòria de Presidència, la qual ha concedit 56 
subvencions sobre 92 sol·licituds, per un import de 5.536.335 €. 

 
Taula 21. Nombre de sol·licituds tramitades l’any 2005 

 
Tipus de resolució Nombre d’expedients %  
Concessió  59 71,08% 
Denegació 14 16,87% 
Inadmissió 4 4,82% 
Desistiment 6 7,23% 
Total presentades 83 100,00% 

 
 
Els ajuts s’atorguen segons dos conceptes bàsics: edició d’una nova publicació i accions de 
promoció. El concepte majoritari pel que fa al nombre de subvencions i quantitat atorgada és el de 
promoció, que s’emporta el 80% de la dotació pressupostària. Tot i això, els ajuts per nova publicació 
augmenten considerablement des de les 2 publicacions de l’any 2002 fins a les 11 del 2005, la qual 
cosa és un indicador del dinamisme del sector. D’altra banda, des del 2002 el nombre de sol·licituds 
ha augmentat un 73%.  
 

Taula 22. Imports concedits 
 

Concepte Nombre Import concedit 

Nova publicació 11 186.000,10 
Promoció 48 1.013.999,90 
TOTAL 59 1.200.000,00 

 
 
 
A diferència de l’automàtic, l’ajut a projectes no exclou altres llengües (excepte si es tracta d’edició de 
nova publicació). En qualsevol cas, el català -amb l’aranès- sempre és objecte de discriminació 
positiva. 
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Taula 23. Projectes subvencionats per edició de nova publicació 
 

Beneficiari Objecte Import concedit 

     

Alcyon Editions 
Colors Catalunya 8.000,00 

Associació Cultural Gombau de Besora El 852 750,00 

Associació Professional d'Il·lustradors de 
Catalunya 

Giz 4.200,00 

Comunicació Efectiva Costa Daurada, SL Més Costa Daurada 10.150,00 

Comunicació Efectiva Reus, SL Més Reus 10.150,00 

DeBarris, SCCL L'Independent de Barberà 24.000,00 

Edicions La Terra, SL L'Eixam 2.400,00 

El Gínjol, SL Viu L'Hospitalet 10.320,00 

Promotora Mediterránea de Informaciones y 
Comunicaciones, SA 

Diari de Reus 24.000,00 

Revista per a Nois i Noies Cavall Fort, SL El Tatano 80.000,00 

Societat Catalana de Música i Cultura Pop, SL 33RPM 12.030,10 

   
 
Cal destacar l’aparició de la revista infantil El Tatano, de l’editora Cavall Fort, adreçada a nens de 4 a 
8 anys, un segment de públic poc tractat per la premsa. 
 
Els 48 projectes restants inclouen actuacions de promoció de publicacions com El Temps, L’Avenç, 
Enderrock, el Diari de Girona o la nova publicació Nat.  

7. Conclusió i reptes de futur 

Davant la situació de la premsa en català a Catalunya, l’objectiu és doble: d’una banda, ajudar a 
completar i reforçar el ventall temàtic, la cobertura territorial i els públics infantil i juvenil de l’oferta. 
 
De l’altra, seguir treballant especialment per estimular la demanda, a través dels diversos ajuts de 
l’Àrea. En aquest sentit, es planteja la possibilitat d’una nova convocatòria de subvencions adreçada 
tant a llibre com a premsa, per a actuacions de promoció de gèneres i públics estratègics. Els gèneres 
serien els de difícil comercialització (pensament, cultura, ciència, etc.), i els públics, l’infantil i juvenil, 
ja que és important que l’hàbit de lectura s’implanti al més aviat possible, tenint en compte, a més, els 
nous hàbits d’aquest segment de la població en relació amb les noves tecnologies. 
 
A més, es continuarà donant suport a projectes que, com el Baròmetre de la Comunicació, 
contribueixin al coneixement del sector i facin avançar l’espai de comunicació català. L’ajut a les 
associacions també és fonamental i també ho és el seguiment de les dades i tendències de la premsa 
a Catalunya, per tal de donar-hi resposta, des de l’administració, de la manera més adient. 
 



XI. EL LLIBRE, LA CULTURA I LES ARTS 

1. La indústria del llibre a Catalunya  

El llibre és un dels principals actius industrials i culturals de Catalunya. Té, com en el cas de la 
premsa, la llengua com a vehicle principal i comparteix amb aquesta algunes de les  problemàtiques 
del sector. L’any 2005, en el marc de la reestructuració del Departament de Cultura, l’Institut Català 
de les Indústries Culturals (ICIC) ha assumit les competències en matèria de llibre, que se sumen a 
les que ja tenia de premsa. Així, es treballa la indústria de l’edició en conjunt, amb estratègies de 
suport comunes al llibre i a la premsa, a més de les específiques per a cada sector. 

En un context de lideratge de la indústria editorial catalana en l’àmbit estatal, l’edició en català 
continua requerint que l’Administració la reforci perquè pugui compensar les limitacions del seu 
mercat reduït: tiratges més baixos, increment dels costos de producció i, consegüentment, una 
situació de desavantatge a l’hora de competir amb el castellà. A més, s’ha de comptar amb una 
sobreproducció i saturació de títols que afecta el món editorial en general, amb molta rotació de títols 
nous i poc moviment del fons editorial. 
 
1.1. Estructura empresarial 
El 2004, darrer any del qual es tenen dades, es comptabilitzen 249 editorials privades associades al 
Gremi d’Editors de Catalunya (editorials radicades a Catalunya amb independència de la llengua de 
publicació) i 87 a l’Associació d’Editors en Llengua Catalana (les que publiquen en català, 
exclusivament o amb altres llengües). Moltes empreses, doncs, editen en castellà i tenen com a 
mercat l’Estat espanyol i Amèrica Llatina. 
  
D’altra banda, el fenomen internacional de la concentració editorial també és present: el 27,5% 
empreses formen part d’un grup empresarial, moltes vegades multinacional. 

Pel que fa a l’edició en català, les principals editorials es poden classificar en els grups següents: 

 Editorials grans (per la facturació i l’ampli catàleg de títols, a més d’una trajectòria històrica 
reconeguda pel que fa a l’edició en català): Grup Enciclopèdia Catalana i Grup 62, i també 
Grup Planeta, pels segells Columna i  Destino. 

 Editorials de referència (tot i considerar-se mitjanes o petites pel que fa al pes empresarial, 
tenen una gran importància pel seu prestigi, per la descoberta d’autors, etc.): Quaderns 
Crema, Edicions de 1984 i Edicions La Campana. 

 Editorials destacables, sia pel seu prestigi o especialització (Publicacions de l’Abadia de 
Montserrat) sia per formar part d’un grup estatal important (Random House Mondadori, RBA 
Libros). 

 
1.2. La producció editorial 
 
Les dades de l’Informe de comercio interior en Catalunya 2004 (les darreres que s’han fet públiques), 
elaborat pel Gremi d’Editors de Catalunya, mostren la situació del català respecte del castellà 
(bàsicament, tot i que no és l’única altra llengua d’edició), en termes de producció: 
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L’anàlisi de les dades dóna com a resultat el següent: 
 

 L’any 2004 l’edició del llibre en català és el 27,40% del conjunt del sector editorial de 
Catalunya, cosa que representa un descens d’un 10% respecte a l’exercici anterior. Aquesta 
dada indica un trencament de la tendència ascendent de la producció dels darrers anys, que 
es manté, però, per a l’edició total (per tant, en castellà). Una de les causes del descens és 
probablement una contenció en la producció, com havien anunciat alguns editors, per evitar la 
saturació del mercat abans esmentada. 

 
 Per contra, el nombre d’exemplars en català, que representa el 15,2% del total, ha pujat el 

2,9% respecte a l’any 2003 (el total, el 21,7%). La tirada mitjana dels títols en català és de 
2.944 (la total, 5.309). Ha augmentat el 7,6%, la qual cosa també indica un canvi de tendència 
(l’any 2003 s’havia reduït respecte al 2002).  

 
1.3. La venda i la lectura 
La facturació de les editorials privades i agremiades de Catalunya l’any 2004, a preu de tapa i IVA 
inclòs, és de 1.555,70 milions d’euros, la qual cosa suposa una disminució de l’1,8% respecte a 
l’exercici anterior. En català, la xifra és de 235,12 milions d’euros, amb una disminució del 12,4% 
respecte a l’any anterior. D’altra banda, la facturació en català representa el 15% de la facturació total 
a Catalunya. Si comparem aquesta dada amb la de producció, quasi un 30% respecte al total, veurem 
que queda força per sota del que li correspondria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 1. Evolució de la producció editorial a Catalunya. 2000–2004 
 

  2000 2001 2002 2003 2004 % variació 
2004-2000 

% variació 
2004-2003 

Títols 
editats 

Catalunya 

25.467 25.628 26.214 27.788 29.259 14,89 5,29% 

Títols 
editats en 

català 

7.795 8.015 8.183 8.386 8.016 2,84 -4,41% 

% editat 
en català/ 
total editat 

30,60 31,30 31,20 30,20 27,40 -10,47 -9,28% 

Exemplar
s editats 

117.608.62
8 

107.934.63
8 

113.338.96
8 

127.599.029 155.338.44
1 

32,08 21,74% 

Exemplar
s editats 
en català 

22.282.438 23.143.154 24.225.730 22.937.314 23.597.484 5,90 2,88% 

% 
exemplars 
en català / 

total 

18,90 21,40 21,40 18,00 15,19 -19,62 -15,61% 
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Taula 2. Evolució de la facturació. 2000-2004 
 

  2000 2001 2002 2003 2004 % 
variació 
2004-
2000 

% 
variació 
2004-
2003 

Facturació 
Catalunya 
(*) 

1.450,96 1.445,67 1.426,22 1.583,66 1.555,70 7 -2 

Facturació 
en català 
(*) 

205,61 216,76 228,01 268,37 235,12 14 -12 

% català / 
total 
Catalunya 

14,20 15 16 17 15 6 -11 

(*) milions d’euros. 

 

Com en el cas de la producció, la facturació per temàtica mostra les particularitats de l’edició en 
català, analitzada a partir de les dades del llibre infantil i juvenil, que mostren el seu pes en el mercat.  

 

1. Facturació de llibres infantils i juvenils editats a Catalunya el 2004: 
 

 140,62 milions d’euros, el 9% del total.  
 Ocupa el tercer lloc en facturació per gèneres, després de la literatura i el llibre de text no 

universitari. 
 Baixa el 0,9% respecte al 2003 en nombres absoluts, però augmenta el 0,1% respecte a 

les altres matèries. 
 

2. Facturació de llibres infantils i juvenils editats a Catalunya en català el 2004: 
 

 42,55 milions d’euros (18,1%).  
 Ocupa el segon lloc en facturació per gèneres, després del llibre de text no universitari.  
 Baixa el 5,6% respecte al 2003 en nombres absoluts i augmenta l’1,3% respecte a les 

altres matèries. 
 

 
Tanmateix, com mostren els darrers estudis d’hàbits de lectura (Hàbits de lectura dels infants i joves 
de Catalunya, del Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil), s’observa una caiguda de l’hàbit lector en 
el pas de la infància a l’adolescència.  
 
En aquest sentit, l’ICIC posarà en marxa una nova convocatòria per al 2006 de promoció de públics 
estratègics (infantil i juvenil) i també de gèneres de difícil comercialització (ciència, pensament, 
assaig, etc.), amb l’objectiu de completar els ajuts a la producció.  
 
D’altra banda, els principals canals de venda de llibres en general són les llibreries (amb el 28% de la 
facturació), seguides de la venda a crèdit (19,8%), les cadenes de llibreries (14,9%), els hipermercats 
(8,6%) i altres. En català, l’ordre és el següent: llibreries (43%), empreses i institucions (16,4%), 
cadenes de llibreries (14,2%), venda a crèdit (10%) i altres.  
 
 
1.4. El comerç exterior i la internacionalització del sector 
L’import total de les exportacions de les empreses catalanes ha estat el 2004 de 116.146 milers 
d’euros, segons la memòria Comerç Exterior 2004, de la Cambra del Llibre de Catalunya. Una altra 
dada que demostra el pes que les editorials catalanes tenen en aquest àmbit és que un 40% de les 
exportacions espanyoles corresponen a empreses catalanes. En el cas d’Iberoamèrica, primera 
destinació de les exportacions catalanes i espanyoles, aquest percentatge és d’un 61%.  
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Per matèries, a Iberoamèrica s’exporten sobretot llibres de temàtica general; a Portugal, el Regne 
Unit i Itàlia, d’enginyeria; a Alemanya, de ciències naturals, i a França, de literatura.  
 
Cal tenir en compte que aquest mercat és bàsicament per al llibre en castellà. Per afavorir la 
internacionalització del llibre en català, l’ICIC treballa des de les seves àrees d’Edició i Premsa i de 
Promoció Internacional amb les associacions d’editors i llibreters en un pla per engrandir i millorar la 
presència i la imatge col·lectiva de l’edició catalana en fires rellevants. 
 
En aquest sentit, l’any 2005 s’ha concedit, com ha fet el Departament de Cultura des del 1982, una 
subvenció a l’Associació d’Editors en Llengua Catalana per a la participació col·lectiva dels seus 
associats en les fires de Frankfurt i Bolonya, per un import de 181.894,59 euros. 
 
D’altra banda, s’ha ajudat la indústria catalana, amb 460.000 euros, a participar en altres fires 
internacionals del llibre. A més, s’ha produït material promocional i s’han fet prospeccions de mercat 
per mitjà de la xarxa d’oficines de l’ICIC a Europa. 
 
Amb motiu de la invitació de la cultura catalana a Frankfurt 2007, l’any 2005 s’ha començat a treballar 
en el programa d’activitats i en diverses línies relacionades amb la internacionalització del sector que 
es concretaran el 2006.  

2.  El suport de la Generalitat a l’edició en català 

En el context descrit en els apartats anteriors, l’ajut automàtic a la producció es continua valorant des 
de la Generalitat com a imprescindible per poder millorar la competitivitat dels llibres en català. 
Tanmateix, es fa necessari replantejar el suport a l’edició en català que la Generalitat prestava 
tradicionalment, l’anomenat suport genèric, per les raons que s’expliquen en els apartats següents.  
 
2.1. Antecedents i nou context del Programa de suport a l’edició en català 
El suport genèric va estructurar-se al març del 1983 i va ser operatiu fins al 31 de desembre de 2004. 
El suport genèric es materialitzava en la compra per part del Departament de Cultura d’entre 150 i 
300 exemplars de cada títol publicat en català, amb un 50% de descompte sobre el preu de venda al 
públic. Aquests exemplars eren posteriorment distribuïts, entre altres destinataris, a les biblioteques 
del Sistema de Lectura Pública.  
 
La inflació de títols que va generar el suport genèric és contrària a les dinàmiques de normalitat i 
qualitat culturals. L’especificitat de l’edició en català, deguda al mercat reduït a què es dirigeix, 
reclamava un suport del Govern en la doble direcció d’ajut  a la indústria i d’increment del nombre de 
lectors i lectores en aquesta llengua. A partir d’aquesta anàlisi, el Departament de Cultura s’ha 
replantejat el suport a l’edició de llibres en català i ha decidit tancar-ne el programa i distribuir les 
existències de llibres acumulades per la compra sistemàtica d’exemplars que aquest suport 
comportava. Així, des de juliol del 2004 fins al 31 de desembre de 2005, s’han distribuït 250.200 
llibres i se n’han descatalogat 69.800. Els exemplars s’han distribuït entre: 
 

 biblioteques públiques 
 biblioteques universitàries   
 biblioteques escolars 
 biblioteques d’escoles oficials d’idiomes  
 biblioteques d’hospitals 
 biblioteques de presons  
 biblioteques de diversos departaments de la Generalitat 
 Centre de Préstec i Serveis Especials (central de préstec interbibliotecari)  

 
En tots els casos es tracta de biblioteques amb criteris de col·lecció.  
 
En data 30 de desembre de 2004 es va publicar en el DOGC l’Ordre CLT/463/2004, de 20 de 
desembre, de derogació de l'Ordre de 5 de desembre de 1994, de bases del Suport Genèric. 
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2.2. El nou Programa de suport a l’edició en català 
 
La transformació del suport genèric per part del Departament de Cultura, consensuada amb 
l’Associació d’Editors en Llengua Catalana, consisteix a convertir-lo en dues línies d’ajut, que en 
potencien els dos vessants: l’ajut a la indústria i l’ajut a la lectura pública.  
 
Es parteix de la base que la promoció del llibre i de la lectura en català són dos objectius que 
comparteixen, entre altres agents, el Departament de Cultura, les biblioteques públiques i el sector 
editorial d’obres en català. Igualment, es parteix d’un doble objectiu: d’una banda, l’ajut al sector 
editorial català, atesa la seva situació d’excepcionalitat, i, de l’altra, un segon objectiu al qual el 
programa de suport genèric anterior no havia servit prou bé: incrementar la lectura en català. 
 
D’acord amb aquest doble objectiu, el suport del Departament de Cultura a l’edició en català 
s’estructura des de l’any 2005 en dues noves línies d’ajuts: 
 

 La primera, gestionada per l’ICIC, és l’ajut a la producció editorial. Manté el seu caràcter d’ajut 
automàtic per raó lingüística i els objectius de reforçar la capacitat operativa de les editorials i 
d’actuar com a corrector de mercat. La novetat és que es converteix en una subvenció a les 
empreses, amb una voluntat clara d’inserció comercial: prioritza el canal llibreria i aplica 
extorns per a llibres amb determinats resultats comercials, per fomentar l’accessibilitat del 
llibre en català en els punts de venda.  

 La segona la gestiona l’Àrea de Biblioteques de la Direcció General de Cooperació Cultural, 
per mitjà d’una línia estratègica de treball que té com a objectiu donar suport a l’edició en 
català i aranès mitjançant el foment de la lectura i una major presència de les novetats 
editorials a les biblioteques públiques de Catalunya. Aquesta nova línia d’ajuts s’organitza a 
través del Sistema d’Adquisició Bibliotecària (SAB) i es basa en un procediment centralitzat 
d’adquisicions d’obres bàsiques en català destinat a cooperar en el desenvolupament de les 
col·leccions de les biblioteques d’acord amb les necessitats específiques del camp de la 
lectura pública. 

 
Ambdues línies d’ajut es complementen i, per tant, ambdós ajuts són compatibles. 
 
A més de l’avantatge que comporta tractar indústria i lectura pública segons la seva especificitat, en 
conjunt el pressupost pràcticament s’ha doblat respecte del 2004.  

 
 

a) Convocatòria per a la concessió d’ajuts a la producció editorial en català i en aranès i per a l’edició 
de partitures de compositors/es catalans/es (ICIC) 
La dotació de l’ajut a la producció editorial  per al 2005 ha estat d’1.700.000 euros,  corresponents a 
1.368 sol·licituds concedides. Les sol·licituds presentades han disminuït un 10% respecte al 2004, la 
qual cosa ha implicat també una reducció de les concedides: de 1.569 a 1.368. La proporció de 
sol·licituds atorgades sobre el total de presentades el 2005 és del 88,3% (1.549). 156 sol·licituds han 
estat denegades (10,1% sobre el total); 25, renunciades (1,6%), i cap, revocada.  
 

Taula  3 . Comparació de sol·licituds rebudes 
  

Sol·licituds   2004 % 2005 % 

Concedides   1.569 91,10 1.368 88,30 
Inadmeses   139 8,10 156 10,10 
Renunciades   5 0,30 25 1,60 
Revocades   10 0,60 0 0,00 
Total  1.723 100 1.549 100 

 
La major part de sol·licituds correspon a llibres amb un tiratge de 1.001 a 1.500 exemplars. S’hi 
observa molt poca variació respecte al 2004.  
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Taula 4. Comparació de tiratges d’exemplars 
 

 2004 2005 
Tiratges Sol·licituds % Sol·licituds % 
Fins a 1.000 ex. 167 9,69 136 8,78 
De 1.001 a 1.500 ex. 736 42,72 637 41,12 
De 1.501 a 2.000 ex. 395 22,93 384 24,79 
De 2.001 a 2.500 ex. 140 8,13 110 7,10 
De 2.501 a 3.000 ex. 177 10,27 190 12,27 
De 3.001 a 3.500 ex. 98 5,69 91 5,87 
Més de 3.501 ex. 10 0,58 1 0,06 
Total 1.723 100 1.549 100 

 
Quant al preu de venda, el 33,18% de sol·licituds correspon a publicacions amb un preu de venda de 
12,03 a 18,03 euros. En segon lloc ve el grup dels llibres de menys de 9,02 euros. Aquest darrer grup 
presenta un lleuger descens del 2004 al 2005. 
 

Taula 5. Comparació de preus 
 

 2004 2005 
Preus Sol·licituds % Sol·licituds % 
Fins a 9,02 euros 523 30,35 442 28,53 
De 9,03 a 12,02 euros 431 25,01 358 23,11 
De 12,03 a 18,03 euros 590 34,24 516 33,31 
De 18,04 a 30,05 euros 179 10,39 233 15,04 
Total 1.723 100 1.549 100 

Dels títols subvencionats, 1.240 són llibres, subvencionats amb 1.552.770,08 euros (el 91,34% del 
total), i 128 són partitures, amb 147.229,81 euros (8,66%).  

 
Taula 6. Distribució per matèries 

Matèries Sol·licituds %
Art 11 0,71
Assaig 251 16,22
Biografies/Memòries 33 2,13
Còmic 1 0,06
Cultura popular 15 0,97
Diccionaris 6 0,39
Divulgació científica 9 0,58
Filosofia 6 0,39
Gastronomia. Cuina 31 2,00
Geografia. Toponímia 1 0,06
Infantil 597 38,46
Música 4 0,26
Narrativa 279 18,03
Oci 40 2,59
Partitures 133 8,60
Poesia 78 5,04
Religió 34 2,20
Teatre 20 1,29
Total 1.549 100
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Si comptem que s’exclouen els llibres amb un tiratge menor de 1.100 exemplars i major de 3.500, per 
assegurar un mínim de comercialització i evitar ajudar els que ja són rendibles, i si tenim en compte 
les matèries que no inclou la convocatòria (llibres de text, universitaris, enciclopèdies), el resultat és 
que l’ajut ha arribat a pràcticament el 50% de la producció editorial. 
 

La taula següent analitza l’evolució de la producció de les editorials catalanes  els anys 2003-2004 
(les darreres dades de què es disposa) i compara la totalitat dels títols editats i els títols editats en 
català. 
 

Taula 7. Títols d’editorials catalanes i distribució per matèries  
en percentatge sobre el total. 2003–2004 

       

Total En català  

2003 2004 variació 
2003-2004

2003 2004 Variació 
2003-
2004 

Nombre total 27.788 29.259 5,3% 8.386 8.016 -4,4% 

Literatura 25,7% 27,4% 6,6% 9,4% 12,8% 36,2% 

Infantil i juvenil 15,2% 14,5% -4,6% 33,0% 26,4% -20,0% 

Text no 
universitari 

23,3% 25,8% 10,7% 43,4% 43,2% -0,5% 

Universitari, 
tècnic i científic 

11,2% 5,0% -55,4% 3,0% 3,5% 16,7% 

Ciències 
socials 

7,4% 10,0% 35,1% 3,8% 4,8% 26,3% 

Llibres pràctics 4,6% 5,4% 17,4% 1,8% 3,1% 72,2% 

Divulgació 
general 

6,6% 5,2% -21,2% 2,3% 2,6% 13,0% 

Diccionaris i 
enciclopèdies 

2,1% 1,3% -38,1% 1,6% 1,9% 18,8% 

Còmics 1,7% 3,3% 94,1% 0,1% 0,7% 600,0% 

Altres 2,4% 1,4% -41,7% 1,6% 1,1% -31,3% 

 

 

D’acord amb la taula precedent, el percentatge més alt de producció editorial pel que fa al total dels 
llibres correspon a la literatura, seguit del llibre de text no universitari i del gènere infantil i juvenil.  
 
En canvi, si s’analitza només la producció en català, en primer lloc apareix el llibre de text no 
universitari, seguit a força distància de l’infantil i juvenil i la literatura. El fet que el català sigui la 
llengua d’aprenentatge en el sistema educatiu impulsa l’edició de quasi la meitat dels llibres editats en 
català el 2004 i d’una quarta part sobre el volum total de títols en catàleg. L’edició de llibres de text en 
català per disseny curricular afecta també l’extensió de la capacitat lectora en català entre la població, 
la qual cosa afavoreix alhora l’augment de l’edició en català (ambdues variables es relacionen 
clarament). 



XI. LA CULTURA I LES ARTS 
 

 
 

8

 
Uns altres elements rellevants són el dèficit en els apartats de llibre universitari, tècnic i científic, 
pràctic i de divulgació general i la sobredimensió relativa en llibre infantil i juvenil.  

b) Sistema d’Adquisició Bibliotecària 
El Sistema d’Adquisició Bibliotecària (SAB) introdueix un seguit de novetats rellevants en la 
cooperació entre el sector editorial i el camp de la biblioteca pública. La relació institucional entre 
editorials i biblioteques s’articulava fins ara per mitjà de fórmules diverses que no partien d’un esforç 
compartit. A partir d’ara, aquesta col·laboració institucional es concreta en un espai de diàleg i de 
treball compartit entre els editors i les biblioteques, i s’expressa per mitjà de diversos canals de 
comunicació, tant presencials com virtuals. L’Ordre CLT/437/2005, d’11 de novembre, per la qual 
s’aproven les bases que han de regir el programa d’ajuts a la producció editorial en català i al foment 
de la lectura pública en català, i se’n regula la tramitació telemàtica (DOGC núm. 4513, de 18 de 
novembre de 2005), en regula el marc de funcionament. 
 
 
El SAB és l’eina operativa per mitjà de la qual l’Àrea de Biblioteques gestiona la seva línia d’ajuts i 
coopera en el desenvolupament de les col·leccions de les més de 300 biblioteques públiques del 
Sistema de Lectura Pública de Catalunya.  
 
Amb la finalitat d’aconseguir la màxima agilitat i operativitat en els procediments de selecció, 
adquisició i distribució dels llibres, el SAB s’estructura en dues comissions i un grup de treball. La 
Comissió de Valoració fa el seguiment del funcionament del Sistema, l’avalua i proposa mesures 
correctores. La Comissió d’Adquisició Bibliotecària (CAB) aprova les adquisicions, a partir de les 
propostes que fan les cinc centrals territorials. El Grup de Selecció Bibliogràfica (GSB) valora i tria les 
propostes que els editors i editores presenten i que les centrals territorials podran adquirir. 
 
El funcionament del Sistema s’ordena d’acord amb el procediment següent: el Grup de Selecció 
Bibliogràfica valora i tria cada mes les propostes que els editors i editores presenten per mitjà d’un 
canal de comunicació virtual. La tria dels llibres es dóna a conèixer a les centrals territorials, que 
s’encarreguen de fer les propostes de comandes. La Comissió d’Adquisició Bibliotecària resol 
mensualment l’adquisició d’aquestes propostes, a partir del pressupost assignat, i ordena els tràmits 
de compra, distribució i facturació dels exemplars destinats a les centrals. La Comissió de Valoració 
es reuneix cada tres mesos per valorar el funcionament del Sistema, avaluar els resultats obtinguts i 
acordar les millores més adequades per complir els objectius del programa.  

D’acord amb aquest esquema de funcionament, el SAB articula el programa d’ajuts a partir de les 
necessitats específiques del camp de la biblioteca pública, d’acord amb la política de 
desenvolupament de la col·lecció dels diferents serveis bibliotecaris. Aquest model de col·lecció del 
SAB dóna prioritat a la tria d’obres bàsiques en català dels diferents camps del coneixement d’interès 
cultural i de caràcter general. La selecció s’orienta sobretot a les categories d’obres següents: obres 
de referència, manuals, autors i títols clàssics, assaigs amb una gran demanda i premis literaris.  
 
La tria de les propostes de lectura es fa en funció de dos eixos bàsics: a) l’adequació dels projectes a 
la demanda i als hàbits de lectura en l’espai de les biblioteques públiques; i b) l’impuls de projectes 
editorials que incorporen nous camps, tractaments o visions en el panorama del llibre català.  
 
El model de col·lecció i els elements que orienten la selecció es concreten en els criteris de valoració 
que s’especifiquen en l’Ordre que regula el programa d’ajuts:  
 
a) Obres d’interès general. 
b) Obres bàsiques o canòniques de la tradició cultural. 
c) Adequació a la demanda i als hàbits lectors de les biblioteques públiques. 
d) Interès cultural de l’obra que té en compte la diversitat i canvia la visió marcada pels models 
patriarcals. 
e) Valoració i impuls de projectes editorials nous d’interès cultural, especialment els relacionats amb 
camps temàtics amb una producció molt deficitària. 
f) Atenció especial a les categories d’obres següents: títols bàsics dels diferents camps del 
coneixement, obres que abordin la visibilitat de la cultura femenina i la incorporació de la mirada de 
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les dones en la difusió cultural, obres de referència, manuals, autors i títols clàssics, premis literaris 
d’interès general. 
g) Qualitat formal de l’edició. 
h) La disponibilitat en el mercat d’altres edicions d’un mateix títol. 
i)  Obres d’autoria femenina. 
 
Un altre element a destacar és el fet que l’eina bàsica de treball del SAB és una aplicació virtual feta a 
mida per facilitar i automatitzar la selecció, la compra, la distribució i la gestió de tots els procediments 
del Sistema.  El fet de ser un procediment automatitzat i telemàtic permet optimar recursos i tenir la 
informació permanentment actualitzada, ja que tots els usuaris implicats en el projecte tenen fàcil 
accés a la informació des de qualsevol punt del territori. La utilització d’una base de dades 
centralitzada permet una gestió eficient dels processos: les validacions es fan en la mateixa aplicació, 
no hi ha endarreriments en la transmissió d’informació i se simplifiquen els procediments 
administratius.  
 

Durant l’any 2005 s’han presentat 1.724 propostes, corresponents a 98 editorials, tant de Catalunya 
com del País Valencià, les Illes i altres comunitats de l’Estat. Cal afegir a aquestes dades l’ajut 
específic de l’Àrea de Biblioteques a la col·lecció Vull Saber de l’Editorial UOC. L’ajut es concreta en 
l’adquisició de 705 exemplars de cada un dels títols apareguts durant l’any 2005, amb una despesa 
total de 60.000 euros. 
 

Taula 8. Editorials i propostes per territori 
 

Territori Editorials Propostes % 

Barcelona          70      1.311 76,04 
Girona 2 13  0,75 
Lleida 1 75 4,35 
Tarragona 5 84 4,87 
País Valencià          13         181 10,50 
Illes Balears 5 45 2,61 
Madrid 1   6 0,35 
Galícia 1   9 0,52 
Total 98 1.724 100 
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Gràfic 1.  Distribució de les propostes per territori 
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La taula següent permet constatar la incidència del funcionament del Sistema en el territori a partir del 
percentatge de propostes triades amb relació a la seu social dels editors.    

 

Taula 9. Propostes editorials per territori 
 

Territori Propostes Triades % de propostes 
triades 

Barcelona 1.311 597 45,5 
Girona 13 4 30,8 
Lleida 75 16 21,3 
Tarragona 84 24 28,6 
País Valencià 181 61 33,7 
Illes Balears 45 8 17,8 
Madrid 6 2 33,3 
Galícia 9 5 55,6 
Total 1.724 717 41,6 

 
 
Pel que fa a les matèries, la taula següent informa del percentatge de propostes triades i no triades:  
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Taula 10. Distribució per matèries de les propostes 
 

Matèria Propostes Triades % No triades % 
0 Obres generals 11 7 63,6 4 36,4 
1 Filosofia 61 27 44,3 34 55,7 
2 Religió 32 10 31,3 22 68,8 
3 Ciències socials 123 42 34,1 81 65,9 
5 Ciències pures 24 17 70,8 7 29,2 
6 Ciències aplicades 65 32 49,2 33 50,8 
7 Belles arts. Esports 94 49 52,1 45 47,9 
80 Lingüística 61 31 50,8 30 49,2 
82 Literatura 28 12 42,9 16 57,1 
8N Narrativa. Prosa 316 116 36,7 200 63,3 
8P Poesia 107 33 30,8 74 69,2 
8T Teatre 39 9 23,1 30 76,9 
9 Geografia, biografia i història  138 46 33,3 92 66,7 
IC Llibres infantils de coneixements 148 88 59,5 60 40,5 
II Llibres infantils i juvenils d'imaginació 477 198 41,5 279 58,5 
Total 1.724 717 41,6 1.007 58,4 

 

 

Més de la meitat dels títols presentats corresponen a obres de ficció (narrativa, poesia, teatre i llibres 
infantils i juvenils d’imaginació): 939 propostes, és a dir, el 54,5 % del total. La tria en el camp de les 
obres de ficció es resumeix en una oferta  de 356 propostes, que signifiquen el 49,6% dels títols triats. 
Els camps temàtics amb la proporció més gran de propostes triades són: ciències pures i naturals 
(70,8%), obres generals (63,6%), llibres infantils de coneixements (59,5%), belles arts i esports 
(52,1%) i lingüística (50,8%). Els camps temàtics amb la proporció més petita de propostes triades 
són: teatre (23,1%), poesia (30,8%) i religió (31,3%).  
 
La relació entre la tria proposada pel Grup de Selecció Bibliogràfica i la demanda de les biblioteques 
queda recollida en la taula següent:  
 

Taula 11. Oferta i demanda de la col·lecció 

Matèria Títols 
oferts 

%  
oferta 

Exemplars 
adquirits 

% 
demanda

0 Obres generals 7 1,0 555 0,6 
1 Filosofia 27 3,8 3.535 4,1 
2 Religió 10 1,4 1.116 1,3 
3 Ciències socials 42 5,9 4.141 4,8 
5 Ciències pures 17 2,4 2.322 2,7 
6 Ciències aplicades 32 4,5 3.416 4,0 
7 Belles arts. Esports 49 6,8 6.949 8,1 
80 Lingüística 31 4,3 5.695 6,6 
82 Literatura 12 1,7 1.382 1,6 
8N Narrativa. Prosa 116 16,2 11.032 12,8 
8P Poesia 33 4,6 2.543 3,0 
8T Teatre 9 1,3 918 1,1 
9 Geografia, biografia i història  46 6,4 5.429 6,3 
IC Llibres infantils de coneixements 88 12,3 14.490 16,8 
II Llibres infantils i juvenils d'imaginació 198 27,6 22.658 26,3 
Total 717 100 86.181 100 
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Els camps temàtics amb una demanda mitjana d’exemplars per títols més alta són: lingüística, amb 
una demanda molt gran de llibres de lectura fàcil i de les lectures graduades de català; llibres infantils 
de coneixements; belles arts i esports, amb una demanda molt gran de llibres d’excursionisme; 
ciències pures, i filosofia, especialment el camp de la psicologia i de la realització personal. Els camps 
temàtics amb la mitjana d’exemplars demanats per títol més baixa són: poesia, obres generals, 
narrativa, ciències socials i teatre. Aquestes dades s’han de llegir tenint al costat la llista de títols més 
i menys demanats, per tal de ponderar amb més detall les matèries que generen un interès més gran.       

 
El pressupost assignat el 2005 per als diferents territoris es va distribuir en funció de la mitjana de tres 
percentatges, calculats sobre la població, sobre el nombre total de biblioteques i sobre el nombre total 
de documents de la renovació anual. Tenint en compte aquesta distribució, la previsió del pressupost 
per centrals de biblioteques va ser la següent: 

 

Taula 12. Previsió del pressupost per centrals de biblioteques 
 
Territori Barcelona Girona Lleida Tarragona Terres de l’Ebre Total 

 

Despesa (€) 

 
841.920 

 
132.720 

 
94.920 

 
88.920 

 
41.520 

 
1.200.000  

 
 
La despesa final s’ha materialitzat en la següent distribució territorial d’exemplars:  

 

Taula 13. Distribució territorial d’exemplars 

 
Territori Barcelona Girona Lleida Tarragona Terres de l’Ebre Total 

 

Exemplars 

 
59.306 

 
8.833 

 
7.883 

 
6.674 

 
3.485 

 
86.181 

 

Per a l’any 2006 es preveu millorar la fórmula de repartiment del pressupost, de manera que es 
distribueixi atenent un pressupost mínim i un de màxim a partir dels quals es faci una gradació tenint 
en compte la tipologia per mòduls de biblioteca. La fórmula per establir els mòduls de biblioteca es 
calcula en funció tant de la població del territori com de la superfície de les biblioteques. 
 
A tall de conclusió, i malgrat la poca perspectiva que es té encara per fer una avaluació general del 
funcionament d’aquest sistema, el Departament de Cultura i el sector implicat han fet un balanç força 
positiu dels resultats obtinguts fins ara, per bé que coincideixen a assenyalar que caldria millorar-ne 
alguns aspectes, com ara que els editors i editores presentessin cada vegada més projectes, en lloc 
de títols ja editats, i que s’unifiquessin i ampliessin els canals de comunicació amb les biblioteques.  
 
Cal destacar, entre els aspectes positius d’aquesta experiència, que el SAB ha obert unes 
expectatives interessants en la definició d’un espai de cooperació entre el sector editorial i el camp de 
la lectura pública, que pot ser un bon punt de partida per compartir esforços per assolir un repte: la 
promoció del llibre i de la lectura. En aquest sentit, el SAB es pot convertir en una eina imprescindible 
tant per al sector editorial en català com per al desenvolupament de les col·leccions de les 
biblioteques públiques de Catalunya.  
 
 
 



XI. LA CULTURA I LES ARTS 
 

 
 

13

2.3. Ajut a la producció editorial d’especial interès cultural en català o aranès 
 
La convocatòria ha tingut un augment pressupostari significatiu el 2005, amb un total de 200.000 
euros davant els 150.000 dels darrers anys, la qual cosa ha permès ajudar gairebé la meitat dels 
projectes que complien els requisits. 
 

Gràfic 2. Evolució del pressupost 2002-2005 
 

2002 2003 2004 2005 % ∆ 
150.000 € 150.000 € 150.000 € 200.000 € 33 
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100.000 €

150.000 €

200.000 €

250.000 €

2002 2003 2004 2005

 
El 2005 s’han presentat 119 sol·licituds, el doble que el 2004. D’aquestes, 47 han estat concedides, 
50 denegades i 22 inadmeses. Si es compara amb el 2002, en què el nombre de sol·licituds era de 76 
i el de concessions de 49, s’observa un increment important en el nombre de sol·licituds, per bé que 
el de concessions es manté pràcticament estable. 
 
 
 
 
 

Gràfic 3. Nombre de sol·licituds tramitades l’any 2005 
 

Tipus de resolució Nombre d’expedients %  
Concessió  47 39,50 
Desestimació 50 42,00 
Inadmissió 22 18,50 
Total presentades 119 100,00 
 
 
Per potenciar els llibres de caràcter científic i tècnic, una de les millores que l’any 2005 l’ICIC ha 
introduït  en la seva  convocatòria de subvencions ha estat explicitar en l’objecte que l’ajut té en 
compte totes les disciplines del coneixement, incloses la ciència i la tècnica, la qual cosa ha afavorit la 
presentació de llibres d’aquest àmbit. A més, s’ha acordat amb la Institució de les Lletres Catalanes 
un canvi de model per al 2006 que permetrà reforçar els llibres d’aquest gènere. 
 
D'altra banda, cal tenir en compte que el Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la 
Informació també ha atorgat ajuts per a l'edició de manuals i llibres de text de temàtica universitària 
en català (vegeu l'apartat 5.3 del capítol V). 
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2.4. Altres actuacions de suport de l’ICIC al llibre en català 
 
I Saló del Llibre de Barcelona 
 
Organitzat pel Gremi d’Editors de Catalunya, per mitjà de la Fundació El Llibre, té com a objectiu 
fomentar la lectura i donar resposta a les necessitats de la indústria del llibre. Substitueix l’antiga Fira 
del Llibre de Barcelona i està basat en el model dels salons de París, Torí, Brussel·les i Ginebra.  
 
L’ICIC, per mitjà de l’Àrea d’Edició i Premsa, ha participat en la comissió organitzadora i ha donat 
suport a la primera edició del Saló, celebrada del 8 al 13 de novembre, amb les actuacions següents: 

 Subvenció de 200.000 euros. 
 Presència institucional: estand de 300 m2 cedit a l’Àrea de Biblioteques. 
 Mostra Iberoamericana de Drets Audiovisuals (MIDA): impulsada pel Centre de 

Desenvolupament Audiovisual de l’ICIC, es tracta d’una trobada entre productors 
audiovisuals, d’una banda, i autors, editors i agents literaris, de l’altra, per facilitar la venda de 
drets. 

 
El balanç positiu d’aquesta primera edició ha permès garantir la continuïtat del projecte. 
 
Altres actuacions 
 
La 23a Setmana del Llibre en Català, el 23è Saló Internacional del Còmic i la 54a Fira del Llibre 
d’Ocasió Antic i Modern són algunes de les altres fires subvencionades per l’ICIC. El total esmerçat 
en concepte de subvencions excloses de concurrència, que inclou bàsicament ajuts a l’organització 
de fires i convenis amb associacions, ha estat de 681.049,59 euros. 

3. La producció literària i 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 en la 
primera Institució de les Lletres Catalanes, que va funcionar des de l’entrada de la tardor del 1937, tot 
i les dificultats que suposava la Guerra Civil.  
 
Els òrgans rectors de la Institució són la Junta de Govern i el Consell Assessor. En la Junta hi ha 
representants de l’Administració i de la societat civil (Centre Català del PEN Club, Associació 
d’Escriptors en Llengua Catalana, Associació Col·legial d’Escriptors de Catalunya i Associació 
d’Editors en Llengua Catalana). Pel que fa a l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana, hi són 
representades tant la seva secció de Catalunya com les del País Valencià i les Illes Balears, a més de 
la secció de traducció. 
 
Les entitats representants de la societat civil, com 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, també formen part del Consell Assessor. En aquest 
Consell s’hi integren igualment personalitats com premis d’honor de les lletres catalanes, exdegans 
de la Institució de les Lletres Catalanes i representants dels mitjans de comunicació.  
 
La Institució té com a objectiu fonamental vetllar per la promoció de la creació literària en llengua 
catalana i difondre les obres dels autors i autores que s’expressen en català dins i fora del domini 
lingüístic. Amb aquest fi, atorga subvencions a creadors literaris, traductors i estudiosos. També 
programa campanyes de promoció dels escriptors i escriptores 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 en fires de llibres i manté contactes amb editors, agents literaris i centres d’escriptors i 
traductors. A més, la Institució elabora i manté la base de dades d’escriptores i escriptors catalans 
actuals “Qui és qui”. 
 
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 el públic lector. Per dur-lo a la pràctica, la 
Institució es fa càrrec de posar en contacte les persones responsables dels equipaments culturals del 
país amb els autors i autores sol·licitats, als quals paga les minutes. Els actes de la campanya es fan 
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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 del 2005 per a aquesta 
campanya ha estat de 60.000 euros. Durant aquest any, 113 autors han visitat 86 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, a partir de textos treballats prèviament a classe. 
Es tracta, doncs, d’un intercanvi estimulant a l’entorn de la creació i la lectura. El 2005 s’han fet 210 
col·loquis a 113 poblacions, amb un pressupost de 60.000 euros. 
 
La base de dades “Qui és qui a les lletres catalanes” es va presentar l’any 1991 en format de llibre i, 
del 2000 ençà, es pot consultar per Internet. Conté actualment 1.500 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. Es distribueix en els àmbits territorials del domini lingüístic català, la 
resta de l’Estat espanyol i 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, promoció i difusió de la literatura catalana; el 
1993, traducció al català (ajuts directes a traductors i 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. 
 
L’objectiu dels ajuts a persones físiques és potenciar la creació, la traducció i la recerca. Durant el 
2005 s’han concedit els ajuts següents:  24 ajuts a la creació per un total de 166.500 euros, 18 a 
traductors i traductores per a la traducció d’obres d’altres llengües al català per un total de 31.365 
euros i 12 per a recerca sobre literatura catalana per un total de 29.775 euros. 
 
El pressupost i el nombre d’entitats ajudades per a activitats de promoció i difusió de la literatura 
catalana s’han incrementat notablement des del 1988, en què es van concedir 6 ajuts per un total de 
8 milions de pessetes, fins al 2005, en què s’han atorgat 38 ajuts per un total de 287.150 euros. Amb 
aquestes subvencions s’ha prestat ajut a les activitats de les associacions d’escriptors i escriptores i a 
les d’entitats com Aula de Poesia, Fundació Joan Brossa o K poetika: eskamot kultural. 
 
Es van concedir 6 ajuts per un total de 28.210 euros per a la creació de pàgines web, ajuts que poden 
demanar tant persones físiques com entitats sense finalitat de lucre 
 
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. Aquests ajuts 
ara els 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 fins als 60.372,82 euros del 2005, amb els quals s’han atorgat 46 ajuts a 12 editorials. 
 
4. L’ICIC i el suport a la llengua catalana en els diferents àmbits de la cultura i les arts 
 
L’objectiu primer de l’ICIC és la consolidació d’un sistema empresarial per al sector cultural, en tots 
els seus àmbits d’actuació (editorial, audiovisual, escènic, musical i visual) i en les diferents 
interseccions que podem trobar entre aquests sectors. 
 
L’ICIC promou programes d’actuació sobre activitats, infraestructures i dissenys empresarials i 
logístics privats sobre els quals no té capacitat directa d’intervenció. 
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El marc general d’actuació de l’ICIC dóna una importància especial a la consolidació de la cadena de 
valor de l’activitat cultural: producció, distribució i comercialització. 
 
Totes les decisions de l’ICIC es prenen en el seu Consell d’Administració, en el qual participen 
diferents membres del Govern (entre d’altres, el secretari general de Política Lingüística) i 
representats del sector cultural (gremis i patronals). 
 
Les actuacions en el terreny del suport a la llengua catalana es basen en un doble criteri: 
 

1. Compliment del marc normatiu existent i impuls de la producció cultural en llengua 
catalana de manera prioritària. 

2. Suports genèrics atenent els dèficits objectius del mercat en català. 
 
D’acord amb els criteris anteriors, l’ICIC convoca anualment diverses línies de subvencions en què és 
present el català. En un altre apartat d’aquest mateix capítol s’expliquen les subvencions de l’ICIC a 
l’edició de llibres en català. Els ajuts al cinema en català de l’ICIC es tracten en el capítol 
corresponent d’aquest Informe (vegeu el capítol XII). Pel que fa al suport econòmic de l’ICIC a la 
premsa en català, aquest Informe hi dedica un apartat en el capítol que fa referència als mitjans de 
comunicació (vegeu el capítol X). 
 
Tot seguit es fa referència a la resta d’ajuts i subvencions que l’ICIC atorga a expressions culturals i 
artístiques i en els quals la convocatòria preveu un suport especial a l’ús de la llengua catalana. 
 
4.1. El suport al teatre i al circ en català 
L’ICIC té oberta una línia de subvencions mitjançant convenis triennals (2005-2007) de col·laboració 
amb companyies de teatre i de circ, empreses de producció teatral i de circ i empreses gestores de 
sala amb producció pròpia, amb una dotació global per als tres anys de 2.667.500 euros, dels quals 
574.500 corresponen al 2005,  943.000 al 2006 i la resta, és a dir, 1.150.000 es lliuraran al llarg del 
2007. 
 
Per obtenir aquests ajuts, les empreses de producció teatral i les gestores de sala amb producció 
pròpia han de preveure una producció o una programació, segons el cas, amb almenys el 50% 
d’espectacles en llengua catalana. 
 
Durant el 2005, l’ICIC també ha atorgat subvencions pluriennals (2005-2007) excloses de 
concurrència pública mitjançant convenis a empreses de producció teatral i gestores de sales amb 
producció pròpia amb una producció o una programació amb el 50% d’espectacles en llengua 
catalana. La dotació econòmica per a aquestes subvencions per al període 2005-2007 és de  
4.397.000 euros. 

 
Finalment, cal destacar en aquest apartat la línia de subvencions de l’ICIC a sales privades de teatre 
amb programació estable, que per al 2005 està dotada amb  89.000 euros. L’objecte de la subvenció 
és afavorir les sales dedicades a oferir amb regularitat una programació teatral estable. Per a ser-ne 
beneficiari cal acreditar que almenys el 50% de la programació és en català. 
 
4.2. El suport a la música en català 
L’ICIC té oberta una línia de subvencions per a l’edició i promoció de fonogrames, que per al 2005 té 
una dotació de 460.000 euros. 
 
Aquesta subvenció incorpora un criteri de discriminació positiva per a l’edició en llengua catalana, 
atesa la seva feblesa en les condicions de mercat, de manera que els projectes d’edició o de 
promoció de fonogrames editats en català reben un plus econòmic de 1.000 euros respecte de la 
resta d’edicions. En total, la quantitat de l’ajut per a l’edició o promoció de fonogrames en català és de 
3.500 euros. 



 

XII EL CATALÀ EN EL SECTOR DEL CINEMA A CATALUNYA 

1. L’evolució del mercat cinematogràfic 

1.1. Dades sobre l’evolució del cimena en versió original catalana i doblat al català  
Tal com es pot comprovar, l’exhibició de cinema català i en català (en versió original catalana o versió doblada al 
català) ha crescut considerablement en els últims anys, passant de 25 llargmetratges exhibits l’any 2002 a 34 
llargmetratges l’any 2005 (13 en versió original catalana i 21 en versió doblada en català), fet que representa un 
increment durant aquest període del 36%. 
 
Aquest increment en l’oferta de cinema català i en català ve acompanyat alhora per un increment del nombre 
d’espectadors, que ha augmentat fins al 42% des de l’any 2002, i que passa de 145.385 a 206.284 espectadors. 
Respecte a la recaptació, aquesta també creix, fins al 20% des de l’any 2002, i se situa per sobre del milió 
d’euros. 
 
Els llargmetratges exhibits en català l’any 2005 són el 49% del total de llargmetratges catalans exhibits a 
Catalunya (34 en català sobre 69 en total). En relació amb les estrenes, es pot observar una tendència encara 
més positiva, atès l’increment global de la producció, que se situa en 27 llargmetratges estrenats en català sobre 
un total de 36 estrenats, és a dir, el 75% de les estrenes de llargmetratges catalans durant l’any 2005 han tingut 
estrena en la seva versió catalana. En aquest sentit, cal dir també que els llargmetratges estrenats l’any 2005 
conformen el gruix de recaptació i espectadors sobre el total de llargmetratges exhibits en el mateix període. 
 
Les gràfiques següents il·lustren l’evolució de les entrenes de llargmetratges en català, i d’espectadors de 
llargmetratges en català, des de l’any 2002 fins al 2005. 
 

Gràfic 1. Espectadors d’estrenes de llargmetratges en català 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gràfic 2. Llargmetratges catalans exhibits en català 
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Pel que fa als llargmetratges que han tingut un major èxit de públic i de recaptació entre els que s’han 
estrenat l’any 2005 en versió original en català, o en versió doblada al català, la taula següent conté la 
informació referida als els 5 títols que encapçalen una categoria i l’altra:  
 

Taula 1. Èxit de públic 
 
Títol Estrena Espectadors Recaptació Versió 
Amor idiota 11/02/05 33.113 177.658,22 Original 
Joves 27/12/04 20.901 110.026,70 Original 
Centenari, un film d'Antoni Ribas 3/06/05 20.457 115.882,50 Original 
El viatge de la llum. Segon viatge 8/07/05 14.247 79.511,40 Original 
La Casita Blanca, La Ciutat Oculta 29/11/02 5.685 20.852,40 Original 
 TOTALS 94.403 503.931,22  

    
El misteri del Nil 4/03/05 39.316 281.301,95 Doblada 
Tapas 13/05/05 21.832 116.666,79 Doblada 
Hot Milk 8/04/05 10.881 62.709,20 Doblada 
Vida secreta de las palabras 21/10/05 10.013 53.124,20 Doblada 
Pasos 17/06/05 8.357 42.975,91 Doblada 
 TOTALS 90.399 556.778,05  

1.2. Dades sobre l’evolució dels espectadors de cinema a Catalunya 
El nombre total d’espectadors dels cinemes de Catalunya l’any 2005 va ser de 25.869.951, una xifra 
que representa un 10,9% menys que l’any anterior, en què van ser 29.034.898. La recaptació, va 
arribar a 140.259.016,29 € milions d’euros, inferior a la de l’any 2004, en què es van recaptar 
151.341.368 €. 
 
El nombre d’espectadors de pel·lícules exhibides en català l’any 2005 va ser de 832.028. Aquesta 
xifra conté el total d’espectadors de pel·lícules exhibides durant el 2005, independentment de l’any 
d’estrena. Això representa un increment de l’1% respecte del 2004, que en va tenir 823.064. 
Per tant, ens trobem que mentre que el cinema exhibit a Catalunya perd un 10,9% d’espectadors l’any 
2005, el cinema exhibit en llengua catalana no solament no perd espectadors, sinó que experimenta 
un lleuger augment, de l’1%. 
 
Pel que fa a l’oferta de títols exhibits en català, s’ha incrementat en 7, ja que dels 89 de l’any 2004 
s’ha passat als 96 de l’any 2005, dels quals 14 s’han projectat en versió original en català, 81 en 
versió doblada i 1 en versió subtitulada. 
 
D’aquests 96 títols, 50 van ser d’estrena, dels quals 10 en versió original catalana i 40 en versió 
doblada. De les pel·lícules doblades, 22 són d’origen estranger, 17 de producció catalana i una de 
producció espanyola. 
 
En gran format s’han estrenat 3 curtmetratges, un dels quals és de producció catalana en versió 
original castellana i dos són d’origen estranger doblats al català. 
 
El total d’espectadors en català es distribueix de la manera següent: 108.067 corresponen a la versió 
original en català, 723.763 corresponen a la versió doblada i 198 a la versió subtitulada. 
 
L’assistència de públic a les versions originals catalanes ha augmentat un 106,3% ja que s’ha passat 
de 52.376 l’any 2004 a 108.067. Pel que fa a pel·lícules doblades al català hi ha hagut una disminució 
del 5,2%, atès que dels 763.846 de l’any 2004 s’ha passat a 723.763. El nombre d’espectadors de les 
versions subtitulades ha sofert una disminució d’un 97,1%: ha passat de 6.842 a 198 espectadors. 
Aquesta davallada s’explica per la manca d’estrenes en versió original subtitulada en català durant el 
2005. 
 
La pel·lícula més vista en català va ser Doraemon i els déus del vent  amb 79.771 espectadors, 
seguida de Madagascar, amb 59.093 espectadors i Harry Potter i el calze del foc, amb 41.538. De les 
pel·lícules produïdes a Catalunya, les més vistes en català van ser El misteri del Nil, amb 39.316 
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espectadors, Amor idiota, amb 33.113 espectadors, seguida per Tapas, amb 21.832 espectadors, i 
Joves (estrenada al 2004) amb 20.901. 

2. Les línies bàsiques de l’actuació del Govern 

Atès que el cinema és un sector clau en la normalització de l’ús del català, un dels objectius de la Llei 
de política lingüística i del Pla d’acció de la Secretaria de Política Lingüística 2004-2006 és afavorir, 
estimular i fomentar el doblatge i la subtitulació en català de pel·lícules d’expressió original no 
catalana, la distribució, en qualsevol format, i l’exhibició d’aquests productes. També es vol garantir 
que els doblatges fets per al cinema s’incorporin de manera automàtica als formats domèstics, DVD. 

2.1. El suport al cinema en català 
La Secretaria de Política Lingüística fa una selecció de les pel·lícules a les quals destinarà recursos 
perquè es doblin al català, previ acord amb les empreses distribuïdores, atenent criteris de 
comercialitat i de qualitat. Les pel·lícules adreçades al públic infantil predominen en el conjunt de títols 
doblats al català, atès que aquestes presenten una major rendibilitat i per la disponibilitat d’aquest 
públic a veure les pel·lícules en català. Una altra actuació és el doblatge de grans produccions, 
especialment les adreçades als més joves. 
 
Per fomentar aquestes iniciatives la Secretaria destina una bona part de recursos econòmics a 
promocionar el cinema doblat al català. 
 
2.1.a) El suport al doblatge al català 
L’any 2005 s’han estrenat 22 pel·lícules doblades d’origen estranger. Això suposa un augment del 
15,7% respecte al 2004 (es van doblar 19 títols més un de subtitulat) i una disminució del 13,6% 
respecte al 2003 (21 títols doblats i 4 subtitulats). En gran format es van estrenar dues pel·lícules 
d’origen estranger doblades al català: SOS Planeta i Forces de la natura. 
 
D’aquests 22 títols, 14 pertanyen a empreses multinacionals associades a FEDICINE: 6 de United 
International Pictures, 3 d’Hispano Foxfilms SAE, 1 de Sony Pictures Realising de Espanya, SA, 2 de 
Warner Sogefilms i 2 de Buena Vista International Spain, SA. Altres empreses independents, algunes 
de les quals han participat en les convocatòries en edicions anteriors, han estrenat un total de 7 
pel·lícules: Alta Classics SL 1, Baditri 1, Filmax (Sogedasa) 1, Luk Internacional SA 1, DeAPlaneta 
Distribución 3. Finalment, l’entitat Associació Cultural Cavall Fort-Drac Màgic-Rialles ha estrenat 1 
pel·lícula doblada al català. 
 
De les 22 pel·lícules estrenades, 13 són per al públic infantil i les 9 restants van adreçades 
especialment al públic juvenil. 
 
L’aportació del Govern per al doblatge, copiatge i promoció mitjançant subvencions a empreses 
distribuïdores ha passat de 1.813.388,80 € l’any 2004 a 2.024.302 € l’any 2005, és a dir, ha 
augmentat un 11,63%. També s’ha fet una inversió de 99.901,67 € en subvencions a entitats de 
cinema. 
  
D’acord amb els convenis de col·laboració existents entre la Generalitat i el Govern de les Illes 
Balears, 13 de les pel·lícules doblades al català s’han exhibit a les Illes (vegeu l'apartat 2.1 del capítol 
XV). El Govern de les Illes Balears es fa càrrec de les despeses de la còpia corresponent. 
 



XII EL CATALÀ EN EL SECTOR DEL CINEMA A CATALUNYA 

 
 

4

 
Taula 2. Estrenes de pel·lícules d’origen estranger doblades en català. 2005 

Títol de la pel·lícula Distribuïdora Data d’estrena Nombre 
d’especta- 
dors/dores 

El capità dent de sabre  ACCFDR 06.01.05 897 
Bob esponja: la pel·lícula UIP 28.01.05 11.761 
Robots Hispano Foxfilms, 

SAE
18.03.05 30.699 

Team America: La policia del món UIP 23.03.05 3.564 
Star Wars. Episodi III: La venjança 
dels Sith 

Hispano Foxfilms, 
SAE 

19.05.05 37.496 

Madagascar UIP 17.06.05 59.093 
La guerra dels mons UIP 29.06.05 27.526 
El somni d’una nit de San Joan BVI 01.07.05 5.848 
Els quatre fantàstics Hispano Foxfilms, 

SAE
15.07.05 19.085 

SOS Planeta* Teatromax, SA 11.11.06 7.090 
Forces de la Natura* Teatromax, SA 14.07.05 10.223 
Rolo i el secret del pèsol DeA Planeta  22.07.05 3.765 
Charlie i la fàbrica de xocolata Warner Bros 12.08.05 40.657 
Doraemon i els déus del vent Luk International, SA 02.09.05 79.771 
El secret dels Germans Grimm DeA Planeta 09.09.05 15.724 
Wallace and Gromit. La maledicció 
de les verdures 

UIP 07.10.05 27.995 

La llegenda del Zorro Sony Pictures 28.10.05 9.132 
Chicken Little  BVI 18.11.05 41.937 
Harry Potter i el calze del foc Warner Sogefilms, AIE 25.11.05 41.538 
Oliver Twist Filmax (Sogedasa) 02.12.05 14.240 
King Kong UIP 14.12.05 13.262 
Opopomoz els pastorets DeA Planeta 

Distribución 
23.12.05 1.601 

La profecia de les granotes Baditri 23.12.05 1.948 
Kiriku i les bèsties salvatges Alta Classics, SL 23.12.05 3.173 

* Pel·lícula de gran format 
 
En tot cas, cal destacar, més enllà de les xifres, la presència a les pantalles de Catalunya de gairebé 
totes les pel·lícules infantils importants de l’any en versió doblada al català. Els títols més remarcables 
són Charlie i la fàbrica de xocolata, Chicken Little, Doraemon i els déus del vent, Madagascar, Robots 
i Wallace & Gromit: la maledicció de les verdures. Amb aquests doblatges es garanteix, en gairebé 
tots els casos, la posterior comercialització en DVD. 
 
També cal destacar l’oferta de títols dirigits al públic juvenil com Harry Potter i calze del foc, King 
Kong, La guerra dels mons i Star Wars. Episodi III: la venjança dels Sith. 
 
2.1.b) El suport a la subtitulació en català 
Quant al foment de la subtitulació al català, la Secretaria de Política Lingüística ha col·laborat en la 
subtitulació de llargmetratges o curtmetratges de festivals de cinema. En concret ha donat suport al III 
Festival de Cinema i Drets Humans, a la 3a edició del Festival Europeu de Telefilms i Mostra de 
Cinema Zoom Igualada, a la 31a edició del Festival Internacional de Filmets de Badalona, a la 10a 
edició de la Mostra de Cinema Gai i Lèsbic i al Festival Internacional de Cinema de Catalunya (Sitges, 
78a edició). La Secretaria ha donat suport al projecte CinemaNet Europe (CNE) un projecte iniciat al 
2003 des de l’Institut de Cinematografia Holandès. Consisteix en una xarxa digital de cinema europeu 
constituïda per 8 països (Alemanya, Anglaterra, Àustria, Eslovàquia, Espanya, Holanda, Portugal i 
Irlanda). Té com a objectiu la difusió del cinema independent, documentals i cinema especialitzat 
europeu. 
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Parallel40 és l’empresa que gestiona el CNE al territori espanyol. A Catalunya s’han projectat durant 
el 2005 els documentals a Barcelona, Banyoles, Canet de Mar, Esparreguera, Manresa, Sant Boi de 
Llobregat, Sant Just Desvern i Vilanova i la Geltrú. A Barcelona s’han exhibit a la Filmoteca de 
Catalunya, en l’espai El documental del mes. També durant el mes de desembre es va celebrar la 
Mostra El documental del mes al Verdi Park, en la qual es van projectar 7 dels 11 documentals que es 
van exhibir al llarg del 2005. Atès el bon acolliment per part del públic català l’any 2006 el Verdi Park 
té previst projectar un cop al més un dels documentals de Parallel40. 
 

Taula 3. Festivals o Mostres de cinema subtitulat al català que han rebut el suport de la 
Secretaria de Política Lingüística. 2005 

Nom del festival  Empresa o entitat Data de celebració 

Mostra El documental del mes Parallel 40 febr.05 – des.05 

III Festival Internacional de Cinema i 
Drets Humans. 

Gandhiji Cultural 17.10.05 – 
27.10.05 

III Festival Europeu de Telefilms i 
Mostra de Cinema Zoom Igualada 

Ateneu Igualadí 11.11.05 – 
13.11.05 

Festival Internacional de Filmets de 
Badalona (31ª edició) 

Associació Filmets de 
Badalona 

18.11.05 – 
26.11.05 

Mostra de Cinema Gai i Lèsbic (10ª 
edició) 

Casal Lambda 8.07.05 – 15.07.05 

Festival Internacional de Cinema de 
Catalunya (Sitges, 78a edició). 

Sitges Esdeveniments, 
SL 

9.10.05 – 18.10.05 

 
2.1.c) El suport a la promoció i la difusió del cinema en català 
La Secretaria de Política Lingüística ha donat suport a la difusió de les versions catalanes de 
pel·lícules d’origen estranger mitjançant la convocatòria de subvencions per a les estrenes doblades o 
subtitulades al català, la qual inclou l’edició de materials promocionals de la versió catalana. A més, 
s’han dut a terme campanyes publicitàries de televisió, ràdio, premsa i Internet de cadascuna de les 
pel·lícules subvencionades. També s’han fet campanyes a la televisió de les versions catalanes de les 
pel·lícules de gran format. 
 
Aquestes campanyes de difusió de les pel·lícules d’estrena en català incideixen també en la difusió de  
les sales de projecció en versió catalana, ja que l’espot de promoció inclou les sales on s’hi exhibeix. 
 
Aquesta promoció de les estrenes de cinema en català s’ha emmarcat durant l’any 2005 en la 
campanya “Dóna corda al català” impulsada per la Secretaria de Política Lingüística, una campanya 
genèrica que té com a objectiu impulsar l’ús del català a tots els àmbits, entre els quals, el del cinema.  
Així, a partir de juliol de 2005, a tots els espots de les pel·lícules d’origen estranger doblades al català 
s’ha inclòs una cua al final dels espots amb la imatge de la Queta (la imatge representativa de la 
campanya) i la locució Dóna corda al cinema en català. Aquesta també s’ha emès a totes les falques 
publicitàries de les pel·lícules doblades. 
 
Una de les actuacions de promoció d’estrenes en català més destacades de l’any 2005 va ser 
l’organització per part de la Secretaria de Política Lingüística, amb la col·laboració de Catalunya 
Ràdio, de la preestrena de King Kong el 13 de desembre del 2005 al cinema Comèdia de Barcelona 
amb un fort impacte mediàtic, ja que va comptar amb la presència de personatges del món de 
l’espectacle i d’autoritats polítiques. 
 
Per al seva banda, la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió ha continuat emetent un microespai 
diari de 30 segons titulat Agenda de cinema, que s’emet abans del telenotícies del vespre, que 
anuncia cada dia una de les pel·lícules que s’exhibeixen en català. 
 
Un altra mitjà de promoció de les estrenes de cinema en català ha estat la difusió de 300 cartells en 
català de cada pel·lícula. Aquests s’han distribuït a diverses entitats (Consorci per la Normalització 
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Lingüística, Serveis Territorials del Departament de la Presidència, Serveis Territorials de Joventut, 
Departament d’Educació, etc.). 
 
Als mitjans de premsa s’ha fet promoció de les pel·lícules mitjançant la publicació d’anuncis de cada 
estrena, tant als mitjans de difusió genèrica (Avui, La Vanguardia, El Periodico i el País) com als de 
difusió local (Diari de Girona, Diari de Tarragona, El 9 nou, La Mañana, El Punt, Regió 7, Segre. 
 
Els diaris La Vanguardia, l’Avui, El Periodico, El Punt i l’Actual reben setmanalment informació 
actualitzada de la cartellera de cinema en català. L’Avui, La Vanguardia i l’Actual han reservat un 
espai per anunciar exclusivament el cinema en català. 
 
La cartellera de cinema en català també s’ha publicat al web de llengua catalana de la Generalitat de 
Catalunya i al Teletext de Televisió de Catalunya.  

 
Quant a premsa especialitzada, s’han publicat anuncis d’estrenes en català a revistes de cinema (El 
Cinèfilm, Blanc i Negre) i d’altres de caire cultural (Lletres, Teatre BCN) i infantil o juvenil (La revista 
dels Súpers, Cavall Fort, Enderrock). 
 
D’altres iniciatives per fer difusió del cinema en català l’any 2005 han estat: la promoció al web del 
3xl.net de les pel·lícules per mitjà de jocs, concursos, notícies i cibertires relacionades amb les 
estrenes i d’altres promocionals de cinema en català amb la imatge de la Queta als webs: E-notícies, 
Vilaweb i Sessió Contínua. 
 
La inversió de la Secretaria durant el 2005 per a la promoció i difusió de les estrenes de cinema i 
llançaments en DVD ha estat de 590.603 €. 

2.1.d) El suport a l’exhibició en català 
Les còpies de pel·lícules d’estrena en català s’han distribuït en els circuits habituals d’exhibició de 
Catalunya. Normalment s’estrenen dues còpies a la ciutat de Barcelona, mai però, en les mateixes 
condicions que les versions castellanes, que solen estrenar amb un nombre aproximat de quinze 
còpies. Altres poblacions on es distribueixen sovint les versions catalanes són Girona, Granollers, 
Lleida, Sabadell, Vic i Tarragona; i també, encara que amb menys freqüència, a Manresa, Mollerussa, 
Olot, Terrassa i Vilafranca del Penedès. La pel·lícula infantil Doraemon i els déus del vent es va 
estrenar amb 60 còpies només en català, fet que ha permès que moltes poblacions com Amposta, 
Arenys, Mollet, Mataró, Sitges, Reus, Tortosa, Cerdanyola i moltes més on no s’estrenen 
habitualment les pel·lícules en català, poguessin estrenar-ne en la nostra llengua simultàniament.   
 
Altres actuacions en l’àmbit de l’exhibició en català i que es recullen en el Pla d’acció 2004-2006 són 
els cicles de cinema infantil  en els àmbits locals i comarcals. Aquesta iniciativa és el resultat de 
l’activitat dels exhibidors amb la col·laboració dels serveis territorials de la Secretaria de Política 
Lingüística i la mateixa Secretaria. A la província de Lleida ja des del 2004 s’ha posat en marxa el 
CINC (Cicle de Cinema INfantil en Català), que refon els cicles que es feien anteriorment (Matinals de 
Cinema Infantil en Català, Passa-t’ho de cine i Anem de cine). El 2005 en formaven part 14 
poblacions, la major part de les terres de Lleida (Agramunt, Balaguer, Bellpuig, Cervera, La Seu 
d’Urgell, Lleida, Mollerussa, Ponts, Tàrrega, Tremp), però també de poblacions de Barcelona (Berga), 
Girona (Ripoll), Tarragona (Montblanc) i fins i tot a la Franja de Ponent (Tamarit de Llitera). 
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2.2. El suport a la presència del català en els DVD 
2.2.a) El suport econòmic  

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 92.011,15 €. 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. 
 
Amb caràcter excepcional, la Secretaria de Política Lingüística, com a complement a la seva política 
de foment de la presència del català als formats domèstics de les pel·lícules prèviament estrenades al 
cinema en català, ha contribuït a la promoció a als canals de televisió de la Corporació Catalana de 
Ràdio i Televisió (TV3 i C33) del llançament en format domèstic de pel·lícules prèviament estrenades 
al cinema per tal de garantir la inclusió de la versió catalana en el DVD. Per aquest concepte, s’ha fet 
publicitat de la versió catalana dels DVD: Bob esponja: la pel·lícula, El capità dent de sabre, Robots, 
Star Wars Episodi III. La venganja dels Sith i Els 4 fantàstics. La inversió durant el 2005 per aquest 
concepte ha estat de 54.886,27€.  
 
Finalment, cal destacar una altra actuació de suport econòmic de la Secretaria de Política Lingüística 
de la Generalitat per facilitar la distribució dels vídeos en català. Es tracta del finançament del catàleg 
DVD i videojocs en català, que recull els títols que es poden trobar al mercat i, de manera especial, 
les novetats. 
 

Taula 4. Títols de DVD en català que han rebut subvenció de la Secretaria de Política 
Lingüística. 2005 

 
Títols Empresa videogràfica 
Otijocs (2 DVD) Barcelona Multimèdia 

Mala uva 
Perfecto amor equivocado 
Sí Ministre (1,2,3) 
The young ones 

Cameo Media 

Angels i Dimonis 
Cargolímpics (1 DVD) 
Clàssics en català (3DVD) 
Clàssics en català (8DVD) 
Lacets (1DVD) 
Miró 
Rovelló - 6 i 7 
Rutes per a viatgers intrèpids (pack 4 DVD) 
Super Nanny (pack 4 DVD) 
Vaca Connie – 4 

Gran Enciclopèdia Catalana 

Everest Kiss Comunicació SL 
Doraemon and the spiral city 
Doraemon gladiador 
Els ossos amorosos all país de les meravelles 
Shin Chan a l'illa del tresor 
Shin Chan, el petit samurai 

Luk international SA 

Amor idiota 
Cámara oscura 
El Año del Diluvio 
El juego de la verdad 
Iris 
Pingu (1 al 26) 

Manga Films 

Brainy Baby (123- Art- Cucu tras- Aprèn i 
diverteixte) 

Nikidom 
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Breaking news (subtitulada) 
Go (subtitulada) 

Shonen films 

Jacint Verdaguer, un escriptor per a un poble 
Narcís Monturiol, tècnica i compromís 
La Sardana / Sant Jordi 
Ramon Llull, ciencia i acció 
El camp de Tarragona 
Joanot Martorell, Cavaller i Escriptor 

 

 
Cal destacar que la major part de les pel·lícules doblades al català per a la gran pantalla han inclòs la 
versió catalana en DVD. Alguns dels títols més importants que han aparegut en aquest mercat durant 
el 2005 han estat: Charlie i la fàbrica de xocolata, Madagascar i Robots, entre d’altres. 

2.2.b) La prestatgeria única 
Com a continuació de la posada en marxa, el darrer trimestre de l’any 2004, de la prestatgeria única, 
durant el 2005 s’han ampliat els establiments que han acordat agrupar o fer més visible el producte 
que inclou una versió catalana, DVD o videojocs, El Grup Enciclopèdia Catalana continua gestionant 
aquesta actuació, per a la qual ha contractat una persona que ha dut a terme el seguiment dels 
establiments adherits i ha dinamitzat la incorporació de noves botigues i grans superfícies al projecte.  
Per tal de fer difusió del funcionament de la prestatgeria única s’ha portat a terme una campanya 
publicitària de TV i ràdio (CCRTV), premsa escrita (publicació d’un anunci als diaris: Avui, La 
Vanguardia, El Periódico, El País, 20minutos, Metro, Diari de Girona, Diari de Tarragona, El 9 nou, La 
Mañana, El Punt, Regió 7, Segre), premsa digital (cibertira de la prestatgeria al Vilaweb). La despesa 
ha estat de 29.109,19 €. 
 
En total s’han instal·lat 20 mòduls de la Prestatgeria amb la imatge de la campanya Dóna corda al 
català: 9 a centres d’El Corte Inglés, 5 als centres FNAC, 2 als centres Carrefour de Lleida i de 
Terrassa, 1 al centre Eroski de Tarragona, 1 a la llibreria Robafaves de Mataró, 1 a la llibreria La 
Tralla de Vic i 1 a la botiga Born 12 de Manresa. També s’han fet arribar banderoles a les grans 
superfícies, i s’han distribuït stoppers, amb la imatge de DVD i amb la imatge de videojocs, de manera 
que es puguin identificar els lineals de les botigues. S’han fet adhesius petits per a aquelles botigues 
que vulguin identificar, de manera especial, els DVD que inclouen les versions catalanes. Els 
establiments que durant el 2005 s’han adherit a la campanya són els següents: 
 

Taula 5. Grans superfícies adherides 

Població Establiment 
Badalona Carrefour Badalona (C.C. Montigalà) 
Barberà del Vallès Carrefour Barberà 
Barcelona Corte Inglés Diagonal 
 Carrefour La Maquinista 
 Carrefour Les Glòries 
 Corte Inglés Plaça Catalunya 
 Corte Inglés Can Dragó 
 Alcampo Diagonal Mar 
 FNAC El Triangle 
 FNAC L'Illa 
 FNAC Diagonal Mar 
 Corte Inglés Meridiana 
 Corte Inglés Francesc Macià 
 Corte Inglés Portal de L'Àngel 
 Media Markt La Maquinista 
Cabrera Carrefour Cabrera 
Cornellà de Llobregat Corte Inglés Cornellà 
 Eroski Cornellà 



XII EL CATALÀ EN EL SECTOR DEL CINEMA A CATALUNYA 

 
 

9

El Prat de Llobregat Carrefour El Prat 
Figueres Carrefour Figueres 
Girona Corte Inglés Girona 
 Carrefour Girona 
 Media Markt Girona 
Igualada Carrefour Igualada 
L'Ametlla del Vallès Carrefour L'Ametlla 
L'Hospitalet de Llobregat Carrefour Gran Via L'Hospitalet 
Lleida Carrefour Lleida 
Manresa Carrefour Manresa 
Martorell Carrefour Martorell 
Mataró Media Markt Mataró 
 Alcampo Mataró 
Olèrdola Carrefour Olèrdola 
Olot Carrefour Olot 
Reus Carrefour Reus 
Sabadell Corte Inglés Sabadell 
Sant Adrià del Besòs Alcampo Sant Adrià 
Sant Boi de Llobregat Alcampo Sant Boi 
Sant Cugat del Vallès Eroski Sant Cugat 
 Media Markt Sant Cugat 
Sant Fruitós de Bages Carrefour Sant Fruitós 
Sant Quirze del Vallès Alcampo Sant Quirze 
Santa Susanna Carrefour Santa Susanna 
Tarragona Eroski Tarragona 
 Carrefour Tarragona 
Terrassa Carrefour Vallès 
 Eroski Terrassa 
Vic Carrefour Vic 

 
 
 

Taula 6. Libreries adherides a la prestatgeria única 

Població Establiment 
Arenys de Mar Llibreria Setciències 
Arenys de Munt Llibreria Pujades 
Badalona Al Vent Llibres 
 El Full / Arts i Lletres 
Balaguer Llibreria Noguera 
 Vídeo Costa 
Banyoles Llibreria Fòrum 
Barcelona Abacus 
 Cocovídeo 
 Gong Discos 
 Disco 100 
 Jogueteria Marmaneu 
 Llibreria Catalonia 
 Llibreria Petit Príncep 
 Proa Espais 
 Vídeo Instan 
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 Groc Discos 
 Discos Castelló 
Berga Llibreria Casa Huch 
 Vídeo Born,12 
Blanes Llibreria Sant Jordi 
Calella Llibreria la Llopa 
Canet de Mar Llibreria Gelabert 
Cardedeu Llibreria Paperots 
Centelles Fotògraf Andreu Pujo 
 Llibreria Relats 
Cervera Cal Dondara S.C.P. 
Eivissa Llibreria Érase una vez 
 Llibreria Mediterrània 
El Prat de Llobregat Drac Llibres Discs 
El Vendrell Novax Imatge i So 
 Llibreria Mitjans 
Esparreguera Fotosistema 
Esplugues de Llobregat Llibreria Esplugues 
Figueres Llibreria Mallart 
 Llibreria Lara 
Girona Discos Coll 
 Botiga Museu Cinema 
 Llibreria 22 
 Llibreria Les Voltes 
 Llibreria Empúries 
 Llibreria Carlemany 
Granollers Llibreria Carbó 
 Llibreria La Gralla 
Igualada L'art de la llum 
 Cal Rabell 
 Llibreria Aqualata 
 Vídeo Born, 12 
Inca Llibreria Espirafocs 
La Bisbal d’Empordà Cortadellas S.A. 
Les Borges Blanques Llibreria Quaderns 
Lleida Jogueteria Trèvol 
 Jogueteria Calucho 
 Llibreria Caselles 
 Infants de Proa 
 Vídeo Born, 12 
 Abacus 
Madrid Llibreria Blanquerna 
Manlleu Joguines Faja 
Manresa Sobreroca Centre 
 Vídeo Born, 12 
 De Cine 
Mataró Llibreria El Tramvia 
 Llibreria Robafaves 
Molins de Rei Llibreria Arola S.C.P. 
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 Sweet Disc S.C.P. 
Mollerussa Llibreria Dalmases 
Mollet del Vallès Vídeo J.C. 
Olot Joguines Usero 
 Gong Discos 
Palamós Llibreria Can Romero 
Palma de Mallorca Drac Màgic 
 Embat 
 Xocolat-Vídeo 
 Quart-Creixent 
Perpinyà Llibreria Catalana 
Reus Llibreria Gaudí 
 Llibreria Galatea 
Ripoll Maideu S.L. 
Rubí Racó del Libre S.L. 
Sabadell Llibreria Tècnica 
 Canal 36 
 Gong Discos 
 Abacus 
Sant Celoni Tretzevents 
Sant Cugat del Vallès Llibreria Paideia 
 Milar Tobella 
 L'amic Imaginari 
 El Celler dels llibres 
Sant Vicenç dels Horts Rain Star S.A. 
Tarragona La Capona S.C.C.L. 
 Llibreria Travé 
 Roslena 
 Abacus 
Tàrrega La Llibreria 
Terrassa Cau Ple de Lletres 
Tona Vídeo Oca 
Torelló Llibreia Xicoy 
Torroella de Montgrí El Cucut 
Vic Gargamel Joguines 
 De Cine 
 Mater Vila i Vila 
 La Tralla 
 Abacus 
Vilafranca del Penedès Discostar Grup 
 Ca la Madrona 
Vilanova i la Geltrú La Mulassa 
 Llorens Llibres 
Vilassar de Mar Llibreria Índex 
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2.3. L’ICIC i el cinema català 
La política de promoció de l’audiovisual, i de manera molt especial de la promoció cinematogràfica, que realitza 
l’Institut Català de les Indústries Culturals (ICIC) té com a principal objectiu el desenvolupament integral de les 
empreses de producció de continguts. 
 
Això suposa desenvolupar línies de suport en els següents camps: 

• Desenvolupament de projectes. 
• Suport específic a la producció de continguts. 
• Suport a l’exhibició i distribució. 
• Suport a la internacionalització. 
• Suport als projectes de creació de públics: festivals. 

 
Òbviament, aquests objectius s’han de complir dins el marc normatiu de les polítiques europees, atenent les 
dinàmiques generals de coproducció que regeixen al sector i amb la màxima relació possible amb altres agents 
com Televisió de Catalunya (TVC) o l’Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA). 
 
Un dels objectius de l’ICIC es també la potenciació i la promoció de la producció cinematogràfica en versió 
original catalana. 
 
Cal assenyalar les dificultats inherents a aquest objectiu donada la tendència inevitable a la coproducció estatal i 
internacional del cinema català, inevitable per l’estructura creixent dels costos de producció de les pel·lícules i per 
la necessitat, derivada de les normatives europees, de considerar amb igualtat de condicions el talent artístic 
provinent de qualsevol indret de la Unió Europea. 
 
Per aquesta raó l’ICIC ha creat una política de suport a la producció en versió catalana que no té un caràcter 
restrictiu sinó estimulador, afegint al suport que rep una pel·lícula, un plus econòmic si aquesta es realitza en 
català. Aquest plus actualment es de 60.000 € aportats per l’ICIC, als quals cal afegir 20.000 € més en concepte 
de publicitat aportats per la Secretaria de Política Lingüística. 
 
Aquesta política ha permès un augment de les pel·lícules rodades en català, així com un increment paral·lel de la 
seva quota de mercat. 
 

Taula 7. Estrenes de pel·lícules en versió original catalana. 2005 

Títol de la pel·lícula Distribuïdora Data 
d’estren

Espectadors/dores 

Amor idiota Manga Films, SL 11.02.05 33.113 

Sevigné Sherlock Films, SL 01.04.05 4.445 

A la recerca del Grial Pilar Montoliu 08.04.05 469 

Blocao Morlanda PC, SL 27.05.05 327 

Centenari, un film d’Antoni Ribas Versus Films, SL 03.06.05 20.457 

El viatge de la llum, segon 
viatge 

Indisa Kaplan AV., SA 08.07.05 14247 

Cineastes contra magnants Prod. Kilimanjaro, 
SL 

15.07.05 2.959 

El Kibris Blue Dragon Productions, SL 22.07.05 379 

El viatge de la llum, tercer viatge Indisa Kaplan Av., Sa 22.07.05 70 

La doble vida del Faquir Oberon 
Cinematografica, 

30.09.05 3.846 

 
Conscients que cal anar més enllà, des de l’ICIC s’està impulsant la redacció de la Llei de foment del cinema 
català, on es remarca de manera taxativa una tipologia cinematogràfica basada en la concentració màxima 
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possible de talent artístic català i opcionalment amb la utilització de la llengua catalana com a versió original, 
creant un fons econòmic específic per a la seva promoció. 
 
En darrer lloc, cal assenyalar que actualment les competències en matèria de doblatge i subtitulació no 
corresponen al Departament de Cultura sinó a la Secretaris de Política Lingüística (Departament de la 
Presidència) per a la qual cosa des de l’ICIC no s’han desenvolupat mesures concretes en relació amb aquests 
dos aspectes de la realitat cinematogràfica. 
 
Respecte a l’àmbit d’actuacions de l’ICIC que queda delimitat a la producció cinematogràfica d’empreses 
catalanes, es constata un increment global de produccions catalanes i en català, així com de la seva exhibició i 
increment d’espectadors. 
 
De l’estructuració dels ajuts plantejada l’any 2005, cal destacar la creació d’una nova línia de subvencions 
destinada exclusivament a fomentar la producció de llargmetratges en versió original catalana així com per a 
l’exhibició de llargmetratges en català. Aquesta convocatòria va ser publicada amb una dotació inicial de 500.000 
€, que posteriorment va ser ampliada fins als 620.000 €. 
 
D’altra banda, els llargmetratges produïts en versió original en català així com els doblats al català poden accedir 
de forma genèrica a un ajut per cobrir fins al 17% del cost de producció, amb un màxim de 140.000 €, i a un ajut 
que cobreix fins al 25% de la inversió realitzada per a la seva promoció i publicitació en l’estrena en cinemes, fins 
a un màxim de 60.000 €, que poden ser ampliats amb 20.000 € més si aquesta inversió és superior al 30% del 
cost de realització del llargmetratge, és a dir, una subvenció global màxima de 220.000 €. Aquestes 
convocatòries van sumar una dotació final que es va situar en els 3,5 milions d’euros. 

2.4. El Servei Català de Doblatge 
Des de la posada en marxa de Televisió de Catalunya l’any 1983 i complint amb el principi bàsic que 
va inspirar el seu naixement —la intervenció positiva en el procés de normalització lingüística i 
cultural—, aquesta cadena ha doblat uns 7.000 films en català. 
 
El ritme anual de doblatge dels darrers anys és d’uns 350 títols per any un cop comprats els drets 
d'emissió, que inclouen estrenes de pel·lícules i tvmovies per a televisió. D'altra banda, anualment 
s'estrenen unes 330 pel·lícules estrangeres a les sales d'exhibició, de les quals només inclouen versió 
catalana en l'edició del DVD les que tenen el doblatge per exhibició subvencionat per la Secretaria de 
Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya. 
 
La CCRTV vol donar un impuls definitiu a la presència del català a l’emissió de cinema a les 
televisions, i amb aquesta finalitat el juliol del 2005 va posar en marxa el Servei Català del Doblatge, a 
través del qual TV3 assumeix el doblatge per a televisió dels films estrangers que s'estrenin en sales 
comercials i el cedirà gratuïtament a les distribuïdores, amb la finalitat que el puguin incloure en les 
edicions de DVD/vídeo i el posin a disposició de les televisions que en comprin els drets d'emissió. 
Així mateix, el Servei gestionarà el fons històric de doblatge de TV3.  
 
Des de la creació del Servei Català de Doblatge, el mes de juliol, fins a final d’any 2005, s’han doblat 
aquests 19 títols per a explotació en DVD (un d’ells, Kirikú i els animals salvatges, ha coincidit amb 
l’estrena comercial):  
 
Les germanes enfadades 
Bellesa prohibida 
Kinsey 
L’última primavera 
Heroi de ratlles 
Digue’m Peter 
El viatge de l’emperador 
El mercader de Venècia 
Joc de dones 
Trauma 
Hostage 
La mare del nuvi 
El fill de la màscara 
Kirikú i els animals salvatges 
Més enllà de l’odi 
De boda en boda 
Els sexeaddictes 
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Un per a totes 
Una cançó del passat 
 
Aquesta acció permetrà que, en la segona fase de l'explotació comercial dels films, el DVD, i abans 
que arribin a la petita pantalla, ja se'n pugui veure la versió catalana i es creï una situació de 
normalitat en un mercat que cada cop va adquirint més rellevància. 
 
Un altre objectiu és disposar del doblatge per a televisió de la major part del cinema que omple el 
prime time de totes les televisions. Amb la implantació de les emissions en TDT, tots els emissors 
podran oferir la versió en català del cinema de més audiència, cedit de manera gratuïta pel Servei 
Català del Doblatge. 
 
El Servei, que té el suport de la Generalitat de Catalunya, està ubicat a TV3, el dirigeix Francesc Illa i 
aprofita l'estructura de doblatge de la cadena. 
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XIII. LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ 

Tenint en compte la importància per al futur de la llengua que tenen les tecnologies de la 
informació i la comunicació, l’article 29 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, 
disposa que el Govern de la Generalitat ha d’afavorir, estimular i fomentar amb mesures 
adequades: 
 
• La investigació, la producció i la comercialització de tota mena de productes en català rela-
cionats amb les indústries de la llengua, com ara els sistemes de reconeixement de veu, de 
traducció automàtica i similars. 
• La producció, la distribució i la comercialització del programari en llengua catalana i la 
traducció, si escau, d’aquests productes al català. 
• La presència de productes i informacions en català en les xarxes telemàtiques d’informació. 
 
El desenvolupament de la societat de la informació i la utilització del català en aquest entorn 
tenen una importància especial en l’actual moment social i econòmic del nostre país. 
 
Tant per a les persones com per a les organitzacions, la societat de la informació comporta 
noves exigències lingüístiques associades a les innovacions tecnològiques. Per aquest motiu, 
el desenvolupament de la societat de la informació ha d’anar unit a la política d’extensió de l’ús 
de la llengua catalana i al desenvolupament econòmic del sector català de les indústries de la 
llengua i de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC). En aquest sentit, l’impuls de 
la llengua catalana en l’àmbit de la societat de la informació és un objectiu prioritari del Govern 
de la Generalitat. 
 
Atès que aquest objectiu és compartit pel Govern de l’Estat, el 29 de juny del 2005 es va signar 
un conveni marc entre la Generalitat i el Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, per 
desenvolupar convenis específics per a cada un dels programes de la política d’impuls de la 
llengua catalana en el context de la societat de la informació. 
 
En l’àmbit de la Generalitat de Catalunya, la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la 
Informació (STSI), d’acord amb l’article 19.d del Decret 313/2004, de reestructuració del 
Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació, té la responsabilitat d'impulsar, 
d'acord amb la Secretaria de Política Lingüística, accions de promoció del català en les 
tecnologies de la informació i la comunicació, per tal d'evitar una fractura digital lingüística. 
L’STSI té atribuïdes les funcions en l’àmbit material de la informàtica i les telecomunicacions i 
concretament, l’estudi, proposta i execució de la política general sobre informàtica, 
telecomunicacions i societat de la informació, i ha d’impulsar els respectius sectors econòmics i 
facilitar la creació a Catalunya de les infraestructures adequades per al suport de les 
telecomunicacions. 
 
Un dels objectius de l’STSI és vetllar per la presència de la llengua catalana en tots els 
productes i serveis relacionats amb les tecnologies de la informació i la comunicació, i la 
disponibilitat d'aquests productes va lligada al foment de l’ús social de la llengua catalana en 
tots els entorns vinculats a les TIC. 
 
Amb aquesta voluntat, les línies d’actuació concretes de l’STSI són les següents: 
 

- promoció de la llengua en la societat del coneixement 
- presència del català en les tecnologies de la informació i la comunicació 
- recursos lingüístics elaborats per les universitats 
- continguts digitals en català 

 
Cal tenir en compte que, a més dels projectes i aplicacions que es detallen en aquest capítol, 
s’han dut a terme altres projectes relacionats amb les tecnologies de la informació i la 
comunicació que figuren en altres capítols d’aquest Informe, com ara els següents: 
 

- Corrector ortogràfic i gramatical de català (vegeu l’apartat 2.1 del capítol III) 
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- Curs de català en línia (vegeu l’apartat 1.2.1 del capítol V) 
- APRENCAT (vegeu l’apartat 1.2.5 del capítol V) 
- SisCoTerm, EuroRom 5 i Minerva (vegeu l’apartat 1.2.6 del capítol V) 
- Plats a la carta: programa informàtic per confeccionar cartes de bars i restaurants en 

català (vegeu l’apartat 4.2 del capítol XIV) 
- Terminologia Oberta (vegeu l’apartat 5.3 del capítol III) 

1. Difusió del programari en català 

En la línia de donar el màxim suport i la màxima difusió possible 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://www.gencat.net/presidencia/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 o programaris per 
a empreses de diferents sectors. També s’hi inclouen apartats específics dedicats al programari 
exclusiu per a ordinadors de butxaca, telefonia, impressores, fotocopiadores i altres dispositius 
electrònics. 
 
L’any 2005, la pàgina d’Informàtica i noves tecnologies ha rebut un total de 107.400 visites. 
 
Així mateix, es continuen atenent les consultes que s’adrecen a l’SPL, tant per via telefònica 
com telemàtica, sobre productes informàtics en català. 
 
D’altra banda, durant els mesos d'abril i maig de 2005 i en col·laboració amb l'associació 
Softcatalà, la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació (STSI) ha distribuït 
de franc, mitjançant diversos mitjans de comunicació i la Xarxa de Telecentres de Catalunya, 
250.000 còpies d’un nou CD-ROM amb un recull de programari de lliure distribució en català. El 
CD inclou les versions en català de l'OpenOffice.org 1.1, l'Abiword 2.2.4, el Firefox 1.0.1, el 
Mozilla 1.75, l'Opera 7.54, el ThunderBird 1.0, el Gimp 2.2.3, el LeechFTP 1.3 per a Windows, i 
a més l'OpenOffice.org 1.1, el FireFox 1.0.1, l'Ispell i el Mozilla 1.75 per a Linux. Aquest CD 
inclou també la versió catalana del llibre Cultura lliure, amb el qual l’STSI inaugura la difusió de 
continguts de lliure accés en català. El cost d’aquesta actuació ha estat de 52.140,72 euros. 
 
A més, l’STSI ha dut a terme altres actuacions relacionades amb l’impuls del programari lliure: 
 
- La campanya de promoció del programari lliure “TU TRIES. Programari lliure en català”, 

que ha comportat una despesa de 30.000 euros. 
 
- Durant el 2005, LaFarga.org, plataforma per a l'impuls del programari lliure a Catalunya que 

es va crear a finals de l'any 2004, ha crescut en continguts i funcionalitats i ha incorporat un 
espai col·laboratiu de desenvolupament de projectes basat en la plataforma Gforge. L’STSI 
ha destinat a aquest projecte 32.443,60 euros. 

2. El català a Internet 

2.1. Ús del català als webs  
• Baròmetre de l’ús del català a Internet 
 
D’acord amb el Baròmetre de l’ús del català a Internet que elabora Websmàsters Independents 
en Català, de Cultura i Àmbits Cívis (WICCAC), el 2005 el català presenta un creixement 
sostingut però moderat amb relació als anys anteriors, i ha superat per primera vegada la 
barrera del 50%: el percentatge global de l’ús del català als webs d’empreses i organitzacions 
ha passat del 46,51% al gener de 2005 al 50,48% al desembre d’aquest mateix any. 
 
Aquest baròmetre analitza 35 sectors, dels quals al desembre de 2005 n’hi ha 18 que tenen un 
percentatge de l’ús del català inferior al 50%. D’aquests, 10 sectors tenen un percentatge d’ús 
del català del 30% al 50% (baix) i 8 sectors el tenen inferior al 30% (molt baix). D’aquests 8, 5 
no arriben al 20%. En la franja més negativa destaquen els sectors d’electrodomèstics i 
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fotografia, amb un 7,46% (5 webs de 67) d’ús del català, i el de l’automòbil, amb un 1,67% (1 
web de 60). 
 
La taula següent mostra la situació del català als webs, d’acord amb la darrera actualització del 
Baròmetre de WICCAC. S’han utilitzat aquests criteris de classificació pel que fa a l’ús del 
català: molt alt, més del 80%; alt, entre 65 i 80%; mitjà, entre 50 i 65%; baix, entre 30 i 50%; 
molt baix, menys del 30%. 
 
 
 

Taula 1. Presència del català a Internet per sectors. 2005 
 
Núm. Grup/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 57 52 91,23% 
3 Vins i caves Molt alt 121 108 89,26% 
4 Fires i salons Molt alt 59 52 88,14% 
5 Església Molt alt 25 21 84,00% 
6 Cercadors i directoris Molt alt 21 17 80,95% 
7 ONG Alt 13 10 76,92% 
8 Música Alt 103 77 74,76% 
9 Ràdio i televisió Alt 43 32 74,42% 
10 Diaris, revistes, agències i diaris digitals Alt 75 52 69,33% 
11 Portals d'Internet Alt 34 23 67,65% 
12 Illes Balears Mitjà 47 28 59,57% 
13 Jocs, videojocs, oci i còmic Mitjà 37 22 59,46% 
14 Editorials i llibreries Mitjà 80 47 58,75% 
15 Esports Mitjà 218 128 58,72% 
16 Assegurances i mútues Mitjà 38 21 55,26% 
17 Cinema Mitjà 19 10 52,63% 
18 Caixes, bancs i entitats financeres Baix 63 29 46,03% 

19 Alimentació i begudes Baix 154 70 45,45% 
20 Varis (diversos sectors) Baix 113 51 45,13% 
21 País Valencià Baix 114 51 44,74% 
22 Immobiliàries i construcció Baix 98 41 41,84% 
23 Telecomunicacions, electrònica, telefonia 

mòbil i tecnologia 
Baix 36 15 41,67% 

24 Informàtica i Internet Baix 93 38 40,86% 
25 Viatges, turisme, transports i hotels Baix 174 71 40,80% 

26 Òptiques Baix 12 4 33,33% 
27 Empreses de treball temporal Baix 13 4 30,77% 
28 Laboratoris, farmàcia i química Molt baix 26 7 26,92% 
29 Institucions de l'Administració de l'Estat i de 

la Unió Europea 
Molt baix 46 12 26,09% 

30 Missatgeria, transport i seguretat Molt baix 24 5 20,83% 

31 Grans empreses i multinacionals Molt baix 71 14 19,72% 

32 Moda, roba i perruqueria Molt baix 72 13 18,06% 
33 Neteja, perfumeria, cosmètica i drogueria Molt baix 41 4 9,76% 
34 Electrodomèstics i fotografia Molt baix 67 5 7,46% 
35 Automòbil i motocicletes Molt baix 60 1 1,67% 
 TOTALS Mitjà-baix 2288 1155 50,48% 
 
Font: WICCAC, desembre de 2005 
 
• Informe de Softcatalà 
 
Malgrat que la presència del català a Internet no és encara tan extensa com caldria, el cert és 
que tampoc és residual i que es manté amb bona salut, segons les dades que recull la darrera 
actualització de l’informe sobre la presència de la llengua catalana a Internet, elaborada per 
Softcatalà a l’octubre de 2005. Aquest nou estudi difereix de l’anterior en la font d’informació: 
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l’informe de 2003 extreia les dades del cercador Alltheweb, i per a l’informe de 2005 s’ha 
utilitzat la base de dades del cercador Google. Segons aquest estudi, es pot afirmar que, en 
menys de dos anys, s’ha doblat el nombre de pàgines web indexades en català, i que, amb 
7.140.000 pàgines, el català és avui dia la vint-i-sisena llengua d’Internet. Cal remarcar que 
l’increment de pàgines web és degut en part al fet que els cercadors actuals tenen més pàgines 
web indexades que l’any 2003. 
 
Aquest mateix informe destaca que, si tenim en compte el nombre relatiu de pàgines web 
indexades per nombre de parlants, el català ocupa la dinovena posició, per davant del castellà 
(24a posició), el portuguès (31a) i el xinès (33a). 

2.2. El domini .cat 
La Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), entitat responsable de la 
coordinació del sistema de noms de domini a Internet, va aprovar el 16 de setembre la 
candidatura presentada per l’Associació puntCAT per a la creació d’un domini propi per a la 
comunitat lingüística i cultural catalana a Internet: el domini .cat. Aquesta candidatura ha estat 
integrada per 98 membres, en representació de les entitats de promoció cultural i lingüística, 
els mitjans de comunicació i Internet, i ha rebut 68.000 adhesions de particulars, empreses i 
entitats diverses. 
 
El .cat és el primer nom de domini que es fonamenta en una definició purament cultural i  
suposa un reconeixement internacional per a la llengua i la cultura catalanes. Qualsevol 
persona, entitat o empresa d’arreu del món que tingui com a mínim una part significativa del 
seu web en llengua catalana o que difongui la cultura catalana en qualsevol idioma pot registrar 
un domini .cat. 

2.3. Assessorament i ajuts per a l’elaboració de webs en català 
• Orientacions per al multilingüisme als webs d’empresa 
 
La Secretaria de Política Lingüística (SPL) té molt present que una de les bases de la política 
comercial de les empreses és la determinació del seu públic objectiu i l’adaptació dels 
productes i serveis que ofereixen a aquest públic, i que la majoria d’empreses disposen d’un 
web a través del qual fan publicitat, atenen els clients i clientes o fan transaccions comercials. 
Així doncs, l’SPL, conscient d’aquesta realitat, ha publicat unes Orientacions per al 
multilingüisme als webs d’empresa, adreçades a les empreses i entitats que desenvolupen 
l’activitat a Catalunya o que tenen població catalana entre el seu públic objectiu, amb dues 
finalitats ben clares: sensibilitzar l’empresariat sobre els avantatges comercials que té incloure 
la llengua catalana en els webs que van destinats al públic de Catalunya, i orientar tècnicament 
les empreses, i especialment les persones responsables de webs, en el disseny i la producció 
de llocs web multilingües. 
 
En el web El multilingüisme als webs d’empresa, http://www.gencat.net/websmultiling/, es 
poden consultar aquestes orientacions en català, castellà, anglès i aranès. Aquest web ha 
rebut, des de la seva posada en funcionament, el 8 de març de 2005, fins al desembre, un total 
de 27.694 visites. 
 
• Foment dels webs en català 
També 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 entitats sense ànim de lucre i amb personalitat jurídica 
pròpia que confeccionin pàgines web de promoció o comercialització dels seus productes, 
serveis o imatge, les tradueixin o les refacin. El web que opti als ajuts ha de disposar d’una 
versió íntegra en català, un domini propi 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, optimització o promoció de pàgines web. 
Aquests webs han d’estar allotjats en un servidor d’Internet membre del consell assessor de la 
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fira Products ans Services from Catalonia. El web ha de disposar com a mínim d’una versió 
íntegra en llengua catalana i una altra en un idioma internacional no oficial a l’Estat espanyol. 

2.4. El web Llengua.org 
La creació del web Llengua.org és una actuació duta a terme per la Secretaria de Telecomunicacions 
i Societat de la Informació (STSI) amb la finalitat de promoure l’ús de la llengua catalana en la 
societat del coneixement. L'objectiu de Llengua.org és esdevenir la passarel·la per defecte cap als 
diversos recursos lingüístics relacionats amb el català. També és un canal d'aprenentatge i 
introducció en l'ús de les TIC per a persones amb coneixements de lingüística però amb 
desconeixement de les eines informàtiques i de comunicació disponibles a través d'Internet i del 
programari lliure. 
 
Mitjançant aquest web l’STSI vol promoure les diverses iniciatives en marxa i donar-los un 
reconeixement oficial. Llengua.org vol contribuir a cobrir aquelles mancances que encara hi ha avui 
dia, entre les quals destaca la necessitat d’un recull d'enllaços a recursos lingüístics coordinat i 
descentralitzat, al qual tothom pugui aportar continguts. 
 
Els continguts aportats en el moment de crear el web són un recull d'enllaços a recursos d'Internet en 
català que facilitin la col·laboració en xarxa, com ara serveis de missatgeria, xats, fòrums o blocs, i 
instruccions bàsiques per importar les dades del recull d'enllaços de DMOZ. 
 
El 2005 s’han fet les reunions preparatòries amb responsables de webs sobre llengua catalana i s’ha 
desenvolupat el web i la part tècnica del projecte, que es presentarà el 2006. 

2.5. Les publicacions en format digital 
La Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació (STSI) també ha dut a terme 
actuacions dirigides a augmentar la disponibilitat de continguts digitals en català. 
 
• Adaptació de 100 obres en català al format d’ordinador de butxaca 
 
L’STSI, amb la col·laboració de PalmCat, ha promogut l'adaptació d'obres en català editades en 
paper per oferir-les en suport digital per a ordinadors de butxaca. Les obres estan disponibles a 
Internet des de diversos portals. 
 
L’objectiu d’aquesta actuació és posar a disposició de tothom 100 obres en format digital per a 
ordinadors de butxaca, procedents del projecte Gutenberg (http://gutenberg.org), de Memoware i de 
PalmCAT.org, o bé d’acords amb altres entitats i editorials. 
 
Aquestes obres es poden visualitzar amb el navegador Plucker (http://plkr.org) de programari lliure, 
disponible en català per a tots els sistemes operatius més populars. És un navegador sense 
connexió a Internet i visualitzador de llibres, format per dos components: el visualitzador, a l'ordinador 
de butxaca, que no cal que tingui connexió a Internet, i l'escriptori, a l'ordinador de taula connectat a 
Internet. 
 
• Accés a obres de referència en línia 
 
El 2005, mitjançant un contracte de serveis, Enciclopèdia Catalana, SA,  s’ha compromès a l’obertura 
de dos recursos lingüístics per a accés públic i gratuït: el Diccionari de la llengua catalana multilingüe 
castellà-anglès-francès-alemany i el diccionari Dídac. 
 
El Diccionari de la llengua catalana multilingüe castellà-anglès-francès-alemany és una obra que, en 
realitat, n'inclou nou de diferents. Està estructurat en dues parts clarament diferenciades: la primera 
part conté un Diccionari de la llengua catalana de 20.000 entrades amb més de 30.000 definicions, 
acompanyades d'un bon nombre d'exemples, locucions i frases fetes. A continuació, en un bloc a 
part de les definicions, cada article ofereix les equivalències en castellà, anglès, francès i alemany; és  
a dir, es tracta d’un diccionari bilingüe des del català a cadascuna d'aquestes llengües. La segona 
part de l'obra conté quatre diccionaris bilingües inversos: castellà-català, anglès-català, francès-català 
i alemany-català. 
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El diccionari Dídac està pensat per a l'aprenentatge del català a l'escola primària i al primer cicle de 
secundària. Les definicions, fàcilment comprensibles, estan escrites amb un llenguatge senzill i 
planer, i conté també il·lustracions, molt útils per a la comprensió. 
 
• RACO (Revistes Catalanes amb Accés Obert) 
 
En el marc del programa Universitat Digital, i amb la col·laboració del Consorci de Biblioteques 
Universitàries de Catalunya (CBUC), el Centre de Supercomputació de Catalunya (CESCA), la 
Biblioteca de Catalunya i el Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació, s’ha 
creat RACO, un portal des del qual es podrà consultar el text complet dels articles publicats en més 
de 80 revistes científiques, culturals i erudites catalanes. Durant el 2005 s’ha treballat en el 
desenvolupament d’aquest projecte, que es preveu posar en marxa el 2006. 
 
La finalitat de RACO és augmentar la difusió de la producció científica i acadèmica que es publica a 
revistes catalanes, i els objectius concrets d’aquesta aplicació són els següents: impulsar l’edició 
electrònica de revistes catalanes, crear una interfície que permeti la consulta conjunta de totes les 
revistes i facilitar els instruments per preservar-les. 

3. La Fundació Observatori per a la Societat de la Informació de Catalunya 

La Fundació Observatori per a la Societat de la Informació de Catalunya (FOBSIC) és una 
entitat independent, fundada el 6 de juliol de 2003 per la Secretaria de Telecomunicacions i 
Societat de la Informació del Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació, 
Localret i la Universitat Oberta de Catalunya. 
 
La Fundació FOBSIC té com a missió fonamental ajudar els agents socials, especialment les 
administracions públiques, en la presa de decisions relatives al desenvolupament de la societat 
de la informació i del coneixement a Catalunya. Com a missió secundària, col·labora amb els 
organismes públics i privats en l’impuls a Catalunya de la societat de la informació i el 
coneixement (SIC). 
 
Els objectius de la Fundació són els següents: 
 

- Actuar de centre de coneixement especialitzat en la SIC a Catalunya. 
- Interpretar tendències de la SIC i transmetre-les a les persones interessades. 
- Fomentar la recerca i el debat en l’àmbit de la SIC. 
- Difondre la SIC a la societat i als agents socials. 

 
Dins de l’activitat com a centre d’investigació especialitzat en SIC, la FOBSIC inclou dues línies 
emmarcables dins l’àmbit de la política lingüística i cultural: 
 

- La presència de la cultura catalana a la xarxa i en elements relacionats amb la SIC. 
- L’ús que la població de Catalunya fa dels recursos que es creen en el seu territori. 

 
La línia de presència de la cultura catalana a Internet i als elements relacionats amb la SIC 
inclou la utilització de la llengua pròpia de Catalunya com a vehicle principal d’expressió en els 
diferents dispositius. La principal iniciativa posada en marxa dins d’aquesta línia d’acció és el 
projecte ECXI. 
 
La línia que investiga l’ús que fa la població de Catalunya dels diferents serveis i productes 
disponibles a Internet i de la resta de productes SIC, inclou la distinció sobre la utilització de 
productes que fa la població segons la llengua principal que utilitza el dispositiu o servei. Les 
principals iniciatives dutes a terme dins aquesta línia d’acció durant el 2005 són la investigació 
d’usos mitjançant l’estudi estadístic Enquesta sobre equipament i ús de les tecnologies 
d’informació i comunicació a les llars de Catalunya, TIC-Llars, i la campanya “Paginicia en 
català”. 
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3.1. El projecte ECXI 

 
El projecte ECXI pretén realitzar un recompte tan exhaustiu com sigui possible dels recursos 
que hi ha a Internet en llengua catalana. 
 
La FOBSIC, l’Idescat i CATnet-UPC treballen conjuntament en aquest projecte, del qual és 
responsable institucional el Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació. 
 
Els tres organismes van reprendre el 2005 la investigació (iniciada el 2003) i la posterior 
creació d’un sistema computacional (maquinari i programari) que fos capaç de realitzar al més 
acuradament possible el recompte de recursos disponibles a Internet segons la llengua 
principal que utilitzen. En la indagació prèvia a l’inici de la investigació per a la creació del 
sistema es va poder comprovar la falta d’adequació de les opcions disponibles per assolir 
l’objectiu marcat, i aquesta inexistència de solucions va fer que els organismes implicats 
decidissin crear-les.  
 
El sistema ECXI identifica, captura i tracta de manera regular i automatitzada la informació 
disponible a Internet. Actualment es troba en fase de reajustament dels processos.  

3.2. Enquesta TIC-Llars 2005 
La FOBSIC desenvolupa l’estudi estadístic Enquesta sobre equipament i ús de les tecnologies 
d’informació i comunicació a les llars de Catalunya, TIC-Llars. Aquest estudi sistemàtic, que va 
començar a recollir informació relativa a la tinença i ús de tecnologia per part de la població 
catalana l’any 2000, és anual. 
 
L’any 2005, TIC-Llars ha homogeneïtzat els àmbits de recollida d’informació i les unitats de 
mesura amb els aplicats per l’Oficina Estadística Europea (EUROSTAT), que aplica també l’INE 
(Institut Nacional d’Estadística). D’aquesta manera, les sèries de 2005 són les primeres 
directament comparables amb les de les comunitats de l’Estat espanyol i els països europeus. 
Simultàniament, es conserven els anteriors sistemes de càlcul per garantir la continuïtat i la 
comparabilitat amb les sèries catalanes anteriors. 
 
TIC-Llars disposa d’un marge summament  ajustat per introduir preguntes més enllà de les que 
composen l’enquesta, atès que la durada i llargària del qüestionari, a més dels sistemes de 
captura de la informació individual, la situen en els límits raonables de durabilitat. 
 
Estudiats els límits i les possibilitats, la FOBSIC va poder incloure dos temes d’investigació 
relacionats amb l’ús de la llengua i de TIC en el país: 
 

- Llengua de la pàgina inicial que obre el navegador dels internautes i les internautes 
- Llengua utilitzada en escriure missatges de correu electrònic 

 
Pel que fa a la llengua de la pàgina inicial, la gran majoria dels internautes comencen la seva 
navegació per una pàgina en castellà (59%). Només un 33,2% té fixat com a pàgina inicial del 
seu navegador un punt de partida en català. Un 2,1% de la població diu que la té en blanc, i 
poc més d’un 1% la té en una altra llengua (1,2% en anglès i 0,1% en d’altres). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



XIII. LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ 

8 

Gràfic 1. Llengua de la pàgina inicial del navegador 
 

 
 
Si ens fixem en els percentatges recollits el 2003 per l’Estadística d’usos lingüístics a Catalunya 
2003, duta a terme conjuntament per la Secretaria de Política Lingüística del Departament de la 
Presidència i l’Idescat, veiem que aquests percentatges han millorat. El 2003, el 65,9% dels 
internautes i les internautes habituals tenien la seva pàgina d’inici en castellà, i un 21,4% la 
tenien en català. La tenien en anglès un 7,8%, i un 4,5% la tenien en d’altres llengües. 
 
Pel que fa a la llengua utilitzada en els missatges de correu electrònic, els resultats de 
l’enquesta indiquen que l’ús del català i el castellà estan igualats. El 14,5% de la població 
escriu exclusivament en català i el 23,3%, majoritàriament en català; aquests dos grups sumen 
un 37,8% respecte del total. Un 21,7% dels internautes i les internautes escriu exclusivament 
en castellà i un 15,5%, majoritàriament en castellà; aquests dos grups sumen un 37,2% 
respecte del total. El 23% de la població escriu per igual en català que en castellà. Només un 
2% de la població es troba recollida en altres situacions. 
 
 

Gràfic 2. Llengua habitual per escriure correus 

 
 
Si comparem amb les dades recollides el 2003 per la Secretaria de Política Lingüística i 
l’Idescat veiem que el grup que escrivia en català de manera majoritària (16,4%) o exclusiva 
(17,3%) sumaven un 33,7% de la població. Els que escrivien en castellà de manera majoritària 
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(11,6%) o exclusiva (22,4%) eren el 34% de la població. Els que feien servir ambdues llengües 
eren el 15,4%. I un 16,9% de la població declarava que escrivia en d’altres llengües. 
 
Font: Enquesta sobre l’equipament i ús de les Tecnologies de la Informació i Comunicació a les 
llars de Catalunya 2005. TIC-L 2005. Fundació Observatori per a la Societat de la Informació de 
Catalunya (FOBSIC) i Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT). Barcelona. Novembre, 
2005. 
 
  
Els resultats obtinguts en l’enquesta TIC-Llars van portar a definir posteriorment la iniciativa 
“Paginicia en català” (vegeu l'apartat següent) i el projecte Llengua.org (vegeu l’apartat 2.4 
d’aquest mateix capítol). 

3.3. Projecte “Paginicia en català” 
Els resultats de la investigació sobre l’ús de serveis i productes en català existents a la xarxa 
per part de les persones de 15 i més anys residents a Catalunya mostraven que el 60% de la 
població tenia seleccionada una pàgina inicial en castellà, tot i existir una varietat de qualitat en 
la llengua pròpia. Només un 33,2% de la població havia escollit recursos propis. 
 
Les hipòtesis de treball eren bàsicament quatre: 
 

 Desconeixement dels recursos propis existents. 
 Desconeixement del procediment de canvi en la crida a la pàgina d’inici que realitza el 

programa de navegació quan s’inicia. 
 Desconeixement d’ambdues opcions. 
 Coneixement d’ambdues opcions i preferència per la llengua escollida. 

 
Els resultats es van posar en coneixement del Departament d’Universitats, Recerca i Societat 
de la Informació (DURSI), així com la decisió de la FOBSIC de treballar les tres primeres 
hipòtesis deduïdes de les dades. 
 
Amb el suport del DURSI s’ha confeccionat el programa “Paginicia en català”: 
 

 Es va optar per una campanya de comunicació que abordés les dues possibilitats de 
desconeixement (recursos i instruccions) d’una manera summament senzilla i sintètica. 

 Calia seleccionar una llista breu de portals web en català susceptibles de ser pàgina 
inicial preferida per diferents tipologies de població. 

 Calia redactar unes instruccions aclaridores sobre com canviar a aquestes o altres 
adreces la pàgina inicial del navegador. 

 
Per seleccionar les adreces web es va contactar amb el Capítol Català de la Internet Society 
ISOC-Cat (http://www.isoc-cat.org/). Les adreces seleccionades estan disponibles a 
http://www.fobsic.net/paginicia/adreces.htm/. 
 
La FOBSIC, amb la col·laboració de la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la 
Informació, va redactar les instruccions per als diferents navegadors (disponibles a 
http://www.fobsic.net/paginicia/). 
 
Es va dur a terme un encartament de 117.500 unitats impreses en premsa de difusió massiva a 
les terres de parla catalana (28, 29 i 30 d’octubre de 2005), es va fer accessible la campanya 
mitjançant Internet a l’espai web www.fobsic.net/ i es va difondre per mitjà d’alguns dels 
principals webs en català. 

4. La formació per a la cohesió digital i lingüística 

La Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació (STSI) ha dissenyat un Pla 
d'alfabetització i formació (PAiF), amb prop de 50 actuacions previstes fins al 2007, per 
fomentar la cohesió digital i alhora enfortir el sector de les TIC a Catalunya. 
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El Pla es dirigeix a tots els ciutadans i ciutadanes de Catalunya i especialment a les persones 
que tenen més dificultats per accedir a la societat del coneixement. També inclou projectes per 
a col·lectius concrets, com ara personal docent, funcionariat de la Generalitat i de 
l'Administració local, escolars, universitàries i universitaris, i dinamitzadores i dinamitzadors 
telemàtics (un nou perfil professional cabdal per potenciar la Xarxa de Telecentres de 
Catalunya). 
 
Aquest Pla s’ha concretat en les actuacions següents: 
 
• Subvencions a projectes de formació en TIC 
 
A l’octubre de 2004 es va publicar una convocatòria de subvencions per a projectes executats 
fins al setembre de 2005, destinats a la formació de col·lectius amb risc d’exclusió digital. Els 
beneficiaris de les subvencions són ens locals i entitats sense ànim de lucre. La dotació per a 
aquests projectes ha estat d’un milió d’euros, a càrrec del pressupost del 2004. 
 
Segons la Resolució de convocatòria, “la llengua que es farà servir en les exposicions orals 
dels cursos i en els materials didàctics per a la seva realització ha de ser el català. La llengua 
del programari que es faci servir en aquests cursos, tant del sistema operatiu com de les 
aplicacions, haurà de ser el català sempre que existeixi versió en aquesta llengua. A l'àmbit 
territorial de la Val d'Aran s'haurà d'utilitzar l'aranès o el català.” 
 
Cal vincular aquesta exigència al fet que un dels conceptes subvencionables era l’elaboració de 
materials i que l’entitat o organisme beneficiari els havia de sotmetre a un règim de llicència 
Creative Commons o similar, que en permetés la lliure difusió pública. Això ha fet possible la 
creació d’un fons de material didàctic sobre TIC en llengua catalana que, un cop avaluat i 
seleccionat per especialistes, s’ha publicat al web de la Xarxa de Telecentres de Catalunya. 
 
 
• Cursos per a dinamitzadores i dinamitzadors de la Xarxa de Telecentres de Catalunya 
 
S’han dut a terme 2 cursos telemàtics sobre gestió i dinamització del telecentre i 3 cursos 
semipresencials de caràcter tecnològic (programari lliure i imatge digital), les sessions 
presencials dels quals s’han distribuït per tot el territori de Catalunya (onze seus). Hi han 
participat un total de 519 persones. L’import total destinat a aquests cursos ha estat de 
77.364,91 euros. 
 
Després de la finalització del curs, els continguts (fets en llengua catalana, a l’igual que les 
classes presencials) queden a lliure disposició pública, un cop adaptats, en el mateix entorn 
virtual d’aprenentatge que es va utilitzar per al curs, que és accessible en el web de la Xarxa de 
Telecentres de Catalunya. 
 
• Premis a les millors experiències de dinamització telemàtica 
 
S’han atorgat tres premis, segons tres categories (comunitari, innovació, xarxa), lliurats a les 
persones autores de les millors experiències desenvolupades en el marc del Curs de gestió i 
dinamització avançades del telecentre. L’import d’aquests premis ha estat de 10.644,16 euros. 
 
Com a mesura de contingut lingüístic, s’ha  fomentat l’elaboració uns materials de referència en 
llengua catalana, amb llicència pública, interessants com a mostres de dinamització telemàtica. 

5. La telefonia mòbil 

L’empresa canadenca Research in Motion (RIM), fabricant del dispositiu electrònic de butxaca 
Blackberry, que incorpora telèfon mòbil, agenda electrònica, correu electrònic i navegació per 
Internet, ha incorporat a aquest aparell la llengua catalana com a idioma de sèrie. La traducció 
del programari d’aquesta aplicació al català ha estat possible gràcies a la col·laboració de 
l’empresa RIM, el Parlament de Catalunya i l’operador Vodafone, proveïdor de tecnologies al 
Parlament. Durant l’any 2005 el programari en català del Blackberry ha estat disponible en el 
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web de Vodafone perquè totes les persones i empreses que treballaven ja amb aquest 
producte poguessin descarregar-se el programari en català. 
 
Igualment, l’empresa de telefonia Amena, adjudicatària del servei de telefonia de la Generalitat 
de Catalunya, ha incorporat la llengua catalana en els dispositius Blackberry que distribueix 
entre el personal directiu de la Generalitat. 
 
Com a novetat, també cal destacar l’aparició al mercat del model Grundig G402i per a Movistar, 
amb menú d’opcions lingüístiques en català. 
 
D’altra banda, s'ha distribuït als principals fabricants de mòbils informació bàsica sobre la 
llengua catalana i el seu potencial a l'entorn de les tecnologies de la informació i la 
comunicació. 

6. La tasca d’entitats de la societat civil 

• III Jornades del Català a les Noves Tecnologies 
 
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 al mes d’abril, juntament amb la Universitat Pompeu Fabra, la Secretaria de Política 
Lingüística, la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació i l’Institut Joan Lluís 
Vives, les III 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 tercera edició de les Jornades es 
van debatre diverses qüestions com el català als navegadors, als mitjans audiovisuals, als 
blocs, i la terminologia informàtica.  
 
• Internet Global Congress 
 
Al mes de juny, la Secretaria de Política Lingüística, conjuntament amb la Secretaria de 
Telecomunicacions i Societat de la Informació, va patrocinar el bloc de multilingüisme de la 
setena edició de l’Internet Global Congress, congrés internacional sobre tecnologia, innovació i 
societat digital. 
 
El bloc de multilingüisme va constar de quatre sessions: 
 
1. Bones pràctiques multilingües en el negoci i la prestació de serveis a través d'Internet. 
2. Recursos lingüístics i serveis multilingües per a l'empresa. 
3. Tècniques d'internacionalització i localització de webs i programari multilingües. 
4. Reptes de la recerca en el context multilingüe. 
 
• Fòrum de Noves Tecnologies de les Comarques de Girona 
 
La Secretaria de Política Lingüística, en el marc d’aquesta jornada, ha patrocinat el Premi a 
l’excel·lència en el tractament lingüístic, destinat a programes informàtics i webs. Aquest premi 
s’ha concedit el 2005 per segona vegada i s’ha atorgat al projecte Bitàcoles, presentat per 
l’empresa de serveis de comunicació Comunicatek, un directori de blocs (diaris digitals 
personals) en català. Aquest projecte és representatiu del volum especialment important que 
tenen aquestes publicacions digitals escrites en llengua catalana, cosa que ajuda a situar en un 
nivell alt la presència d’aquesta llengua a Internet i a mantenir-ne la vitalitat entre la franja 
d’edat que és més aficionada als blocs, la dels joves. 
 
 



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 
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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). 

 
• 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 5 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. 
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2. La política lingüística en l’activitat econòmica i social 

2.1. Precedents: 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 
voluntat de fer-ne una aplicació dialogada amb els agents econòmics i socials i iniciar-la pels 
sectors que tenen més repercussió en la ciutadania i amb els productes més emblemàtics. Els 
convenis signats en uns casos i el seguiment de la situació del català a grans superfícies, grans 
magatzems, cadenes de comerç i d’hoteleria, amb una atenció especial cap a les grans empreses, 
en són el paradigma.  
 
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 2005 ha augmentat l’activitat inspectora i 
sancionadora de la Subdirecció General de Consum en aquest àmbit. 

2.2. El foment de la demanda de productes i serveis en català 
Tanmateix, l’any 2005 s’inicia una nova etapa pel que fa a l’enfocament de la política lingüística del 
Govern. Les competències en matèria de política lingüística que fins ara havia assumit el 
Departament de Cultura passen a dependre del Departament de la Presidència. Aquest 
desplaçament i el fet que aquestes competències s’assumeixen en el marc d’una secretaria i no 
d’una direcció general, comporten l’inici d’una nova etapa i uns nous plantejaments de la política 
lingüística que es concreten en dues qüestions fonamentals: 

• A partir d’aquest moment, la política lingüística esdevé transversal. Això vol dir que totes 
les conselleries, des dels seus espais sectorials de responsabilitat i competència, han de 
fer política lingüística i han de promoure, en coordinació amb el Consorci per a la 
Normalització Lingüística, accions a favor de l’ús de la llengua i l’oferta de productes i 
serveis en català per a la ciutadania. 

• Tenint en compte el punt anterior, la Secretaria de Política Lingüística centra la seva tasca 
a sensibilitzar la ciutadania perquè usi el català i a promoure la demanda de productes i 
serveis en català (competència, aquesta, que només la Secretaria de Política Lingüística 
pot assumir); és a dir, es pretén, d’una banda, transformar en usos efectius aquelles 
capacitats i coneixements que la societat catalana té i, de l’altra, sensibilitzar la població 
perquè demani productes i serveis en català. Tot plegat pren forma en la campanya “Dóna 
corda al català” (vegeu el capítol IV). 

2.3. Les actuacions de les entitats de la societat civil 
Aquest nou panorama es tradueix, doncs, en un reenfocament de les actuacions que ha de dur a 
terme la Secretaria de Política Lingüística, però també en una implicació més àmplia de la societat 
civil: 

• Es reforcen les relacions i la coordinació amb les associacions i entitats socials i del món 
socioeconòmic, d’una banda, i amb el Consorci per a la Normalització Lingüística, de l’altra, 
organismes que tenen un impacte important sobre l’ús social del català. 

• S’orienten les subvencions de la Secretaria cap a projectes que contribueixen a avançar en 
l’ús social i interpersonal del català. 

• Es promou en l’àmbit socieconòmic un pla global de comunicació en les organitzacions que 
serveixi per analitzar els usos i els criteris lingüístics de l’empresa i permeti oferir-los les 
eines i recursos necessaris perquè puguin treballar i atendre la clientela també en català. 

2.3.1. La subvenció per promoure els usos interpersonals de la llengua catalana 
Fins a l’any 2005 la Secretaria de Política Lingüística obria tres convocatòries de subvenció que 
tenien per objecte: 
• El manteniment de serveis lingüístics per al foment de la llengua catalana en organitzacions i 

entitats privades sense finalitat de lucre. 
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• La promoció d’iniciatives específiques per augmentar el coneixement i l’ús social de la llengua 
catalana en col·legis professionals i entitats sense finalitat de lucre. 

• El manteniment o iniciació de processos de formació lingüística de la llengua catalana en 
organismes de l’àmbit socioeconòmic i entitats sense finalitat de lucre. 

 
A partir de l’any 2005 la Secretaria, en la línia ja apuntada d’implantar com a objectiu prioritari el 
foment de l’ús social de la llengua catalana, estableix una convocatòria única per a la concessió de 
subvencions per a iniciatives adreçades a promoure els usos interpersonals de la llengua catalana. 
L’objecte de la concessió de subvencions és promoure iniciatives que incloguin actuacions 
específiques per fomentar els usos interpersonals del català en el marc de la campanya “Dóna 
corda al català”, adreçada als joves de 15 a 29 anys, als sectors lingüísticament deficitaris en 
llengua catalana i a l’organització de parelles lingüístiques d’acord amb el programa “Voluntaris per 
la llengua” de la Secretaria de Política Lingüística. 
 
Aquesta convocatòria única disposa d’una dotació pressupostària inicial de 700.000 euros i 
s’incrementa fins a un total de 794.087,44 euros. De les 70 entitats presentades, una cinquantena 
han rebut subvenció per desenvolupar els projectes presentats. Com que es tracta de l’any en què 
s’enceta i es presenta la campanya “Dóna corda al català”, ha calgut un treball conjunt molt acurat 
de les entitats que s’hi presenten i de la Secretaris a l’hora de plantejar els projectes a fi que 
aquests s’adaptin al màxim possible a l’objectiu de la convocatòria.  
 
En aquest nou marc s’han valorat: 

• Iniciatives de sensibilització per a l'extensió de l'ús social de la llengua catalana, sobretot 
les que s'adrecin a joves de 15 a 29 anys. 

• Accions que potenciïn els factors emocionals i identitaris que poden vincular més 
intensament la població jove i adolescent a la llengua catalana. 

• Activitats que incrementin la percepció del català com una llengua que també serveix per a 
activitats lúdiques que ofereixin una imatge personal atractiva i moderna. 

• Activitats que facin sentir la llengua catalana com una llengua propera, flexible i que 
promogui lligams emocionals. 

• Iniciatives que promoguin els usos interpersonals en llengua catalana en sectors deficitaris. 
• Activitats que promoguin els valors del català com a llengua útil i que facilita l'èxit 

professional. 
• L'organització de parelles lingüístiques d'acord amb el programa “Voluntaris per la llengua” 

de la Secretaria de Política Lingüística 
 
La tipologia d’activitats subvencionades ha estat diversa:  

• Tallers de sensibilització i tallers d’espai lingüístic personal, per fomentar els usos 
interpersonals en llengua catalana entre diferents col·lectius, sobretot aquells que són 
model lingüístic per a una part de la població, com ara monitors educatius i del temps del 
lleure, professorat, etc. Roda d’Espectacles, Fundació Reeixida, Òmnium Bages i el 
sindicat USOC són algunes de les entitats que han realitzat aquests tallers amb els seus 
associats. Aquests tipus de cursos es preveu que augmentin de cara al 2006, perquè han 
tingut molt bona acceptació: permeten als assistents disposar d’un espai de reflexió sobre 
els seus usos lingüístics i ajuden a fer que la tria lingüística sigui una actuació voluntària i 
en comptes d’involuntària. 

• Voluntariat lingüístic. Aplicació del programa de la Secretaria de Política Lingüística 
“Voluntaris per la llengua” a través de les entitats següents: Òmnium Barcelona, Òmnium 
Anoia, Secretariat d’Entitats de Sants, Hostafrancs i la Bordeta, Fundació Orfeó Gracienc, 
la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat i els sindicats UGT de Catalunya i CGT. En el cas 
d’Òmnium Cultural s’ha aconseguit una coordinació molt estreta amb el Centre de 
Normalització de Barcelona (CNL): Òmnium Cultural facilita al CNL els voluntaris que el 
centre necessita i el CNL passa a Òmnium les parelles lingüístiques perquè participin en el 
programa sociocultural que Òmnium ha engegat aquest any i que permet tenir un espai 
més ampli de pràctica lingüística i conèixer aspectes socioculturals de Catalunya.  
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• Elaboració de materials de sensibilització lingüística. La Fundació ekre@ ha elaborat un 
CD-ROM interactiu amb tres contes subsaharians explicats per dones africanes tant en 
català com en les seves llengües: wòlof, sarahoule i pular. Aquest CD també explica tres 
contes populars catalans. La xarxa de Televisions Locals de Catalunya ha elaborat tretze 
programes de televisió d’uns deu minuts cadascun en què es tracten les variants dialectals 
locals de Catalunya. L’Associació de Músics ha elaborat uns DVD amb música ballable en 
català, després d’haver fet un concurs entre les orquestres que s’hi han presentat amb 
peces de diferents estils en català.  

• Cursos de català o tallers de català. Amb l’objectiu de fer arribar els coneixements en 
llengua catalana a grups de persones que els costa anar als cursos del Consorci per a la 
Normalització Lingüística i d’acord amb els centres de normalització lingüística de la zona, 
algunes entitats han ofert cursos fets a mida del col·lectiu d’assistents: Grup d’Esplai la 
Fàbrica de Can Tusell i l’Ateneu Sant Cugatenc.  

• Activitats de sensibilització lingüística ciutadana. En aquest apartat trobem entitats que 
presenten una tipologia diversa d’actuacions, però totes tenen com a objectiu sensibilitzar 
la ciutadania perquè usi la llengua catalana en l’àmbit en què pot incidir l’entitat. És el cas 
de les entitats següents: 

o Bloc d’Estudiants Independentistes, que treballa amb joves universitaris.  
o Amics de la Ciutat, que treballa amb els associats de l’entitat perquè no canviïn de 

llengua quan van als bars o restaurants.  
o Juristes en Defensa de la Llengua Pròpia, que vol sensibilitzar tant els 

professionals del sector sobre els deures que tenen des del punt de vista lingüístic, 
com la ciutadania pel que fa als seus drets. Aquest any ha elaborat la Carta dels 
drets dels ciutadans. 

o Plataforma per la Llengua, que ha portat la campanya “Dóna corda al català” a les 
entitats d’immigrants. En el marc de Sant Jordi, ha organitzat un acte a la Plaça 
Catalunya en què membres d’aquestes entitats conviden a usar la llengua pròpia 
en els espais comuns. També ha dut a terme un treball de sensibilització lingüística 
adreçat a grans empreses, amb l’objectiu que compleixin la Llei de política 
lingüística. 

o Associació en Defensa de l’Etiquetatge en Català (ADEC) vetlla perquè les 
empreses etiquetin els seus productes en català. 

o Coordinadora d’Associacions per la Llengua (CAL) duu a terme cada any el 
Correllengua, que motiva i anima, des del punt de vista lingüístic, les poblacions 
per on passa. 

o Els sindicats CCOO de Catalunya, UGT de Catalunya i la CSC Intersindical han 
dut a terme actuacions de sensibilització dintre i fora dels sindicats, sobretot en les 
negociacions col·lectives, en la formació del personal perquè pugui negociar i 
signar convenis en català, en el Gabinet Jurídic dels sindicats, en l’Àrea de Cultura, 
en l’Àrea d’Immigració, etc.  

o La Unió de Federacions Esportives de Catalunya UFEC) ha presentat a les 
federacions la campanya “Dóna corda al català”, amb l’objectiu que promoguin 
activitats que facilitin l’ús del català entre les monitores i monitors esportius.  

o La Confederació de Comerç de Catalunya (CCC) ha editat el Codi de bones 
pràctiques i la Guia per establir-se comercialment a Catalunya, que formen part 
d’una campanya que s’anomena “Oberts al català”. Aquesta campanya va 
adreçada a totes aquelles persones que volen obrir un establiment comercial o ja 
el tenen obert i se’ls convida a poder atendre els clients i les clientes també en 
català. També ha lliurat el premi a la millor iniciativa lingüística en el terreny 
comercial. Aquest any ha guanyat la Federació Provincial d’Empresaris de Comerç 
de Lleida (FECOM) i l’empresa Moreno Antolinos Cansaladers, SL. 

o L’organització empresarial PIMEC ha atorgat el premi a la millor iniciativa 
lingüística empresarial a Establiments Viena. 

o El Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya (CICAC) ha atorgat el 
premi Agustí Juandó i Royo a Pere Figuereda i Cairol i a Josep M. Iglesies i 
Dalmau, jutges de pau d’Anglès i Arbúcies, respectivament, per la seva trajectòria 
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professional molt compromesa amb l’impuls de l’ús el català en l’àmbit de la 
justícia.  

o Les CCOO de Catalunya, el CICAC, la CCC, la UGT de Catalunya, la USOC i la 
Fundació Reeixida han dut a terme actuacions molt diverses (cursos, seminaris 
amb immigrants, jornades d’educació, lliurament de premis o la creació de tallers 
de sensibilització lingüística) que tenen com a finalitat generar un estat d’opinió 
sobre l’ús de la llengua catalana i la necessitat de sentir-se atès també en català.  

 
Les diferents entitats que s’han presentat a la convocatòria de subvenció d’aquest any es poden 
agrupar de la manera següent: 
 
      -     Organitzacions empresarials (5) 
      - Organitzacions sindicals (6) 
      - Col·legis professionals (3) 
      - Associacions de comerciants (2) 
      - Entitats de la cultura, la música i el lleure (9) 
      - Entitats que treballen pel foment de l’ús de la llengua catalana (14) 
      - Entitats esportives (1) 
      - Entitats socials (10) 
 
Les organitzacions empresarials, les sindicals i els col·legis professionals han hagut de reconduir 
els seus projectes tenint en compte la nova convocatòria de subvenció. Fins ara se subvencionava 
el manteniment dels serveis lingüístics d’aquestes entitats i a partir d’ara s’han subvencionat 
projectes que fomenten els usos interpersonals de la llengua catalana. Això ha comportat que les 
tasques d’assessorament lingüístic les assumissin, de manera progressiva, les mateixes entitats.  

2.3.2. El pla de comunicació 
En l’àmbit empresarial, s’ha desenvolupat un pla per ajudar les empreses a analitzar les seves 
comunicacions i desenvolupar un pla de comunicació global que permeti incorporar, també, la 
llengua catalana. Aquest pla de comunicació serveix per analitzar els usos i els criteris lingüístics 
de l’empresa i oferir les eines i recursos necessaris perquè les empreses puguin atendre els seus 
clients, també en català. 
 
En el cas dels establiments comercials que han participat en la campanya “Dona corda al català”, 
en primer lloc s’ha fet una anàlisi dels criteris i els usos lingüístics. Un cop s’obtenen les dades, es 
duu a terme un pla de comunicació fet a mida, que ha estat coordinat per les entitats sense finalitat 
de lucre que s’han acollit a la convocatòria de subvenció de la Secretaria de Política Lingüística per 
al foment dels usos interpersonals en llengua catalana. Aquests establiments que participaven en 
la campanya penjaven l’adhesiu “Aquí donem corda al català” i, al mateix temps, participaven en el 
programa “Voluntaris per la llengua” oferint els seus establiments comercials com a espais d’ús del 
català. 

2.3.3. El Cens d’entitats 
En la línia de col·laboració de la Secretaria de Política Lingüística amb les entitats sense finalitat de 
lucre, el 2002 el Departament de Cultura va establir el Cens d’entitats que promouen l’ús de la 
llengua catalana per estimular-les a continuar treballant en aquest àmbit tan significatiu per a 
Catalunya. 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 
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presentar una memòria anual d’activitats a la Secretaria de Política Lingüística.  
 
Les entitats incloses en el Cens d’entitats que tenen per finalitat el foment de la llengua catalana 
són, segons la Resolució de 14 de juliol de 2005 (DOGC núm. 4434, de 26.07.2005), del secretari 
de Política Lingüística, les següents: 
 

• 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” 
 
 

• 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) 
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• Coordinadora d’Associacions per la Llengua (CAL) 

 
 

• L’Esbarzer 
 
 

• Fundació Cavall Fort (nova incorporació de 2005) 
 
 

• Fundació Congrés de Cultura Catalana (FCCC)  
 
 

• Fundació Josep Irla (nova incorporació de 2005) 
 
 

• Fundació Privada Lluís Carulla (nova incorporació de 2005) 
 
 

• Fundació Privada Nous Horitzons 
 
 

• Fundació Privada Òmnium (nova incorporació de 2005) 
 
 

• 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 

 

2.4. La col·laboració amb les empreses privades 
La col·laboració de la Secretaria de Política Lingüística amb les empreses privades per al 
compliment de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, no té un contingut econòmic, 
sinó que es concreta en el suport tècnic mitjançant l’oferta d’eines i recursos perquè la llengua 
catalana no sigui un entrebanc sinó una ajuda per poder fidelitzar clients. Per aquest motiu el 
Servei de Foment de l’Ús del Català l’any 2005 ha desenvolupat un projecte per a empreses, que 
ja es va iniciar l’any 2004, que consisteix a treballar el foment de la llengua catalana en les 
empreses a partir de l’elaboració d’un pla de comunicació que els permet tenir uns criteris 
lingüístics clars, coneguts per tot el personal de l’empresa i que permeten fer actuacions que 
fomenten aquest ús, com ara les següents: 
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- Sessions de sensibilització per entendre per què l’empresa proposa fomentar l’ús de la 
llengua catalana amb els clients i clientes que volen ser atesos en català 

- Revisió del compliment de la Llei de política lingüística 
- Informació de recursos lingüístics en línia per fer més fàcil la tasca de correcció i traducció 

de textos 
- Organització de cursos de català  

 
 
Igualment, el Servei de Foment de l’Ús del Català de la Secretaria de Política Lingüística es posa 
en contacte amb les empreses que han estat objecte de queixa o denúncia a les oficines de 
garanties lingüístiques, a fi d’oferir-los el suport necessari per tal d’esmenar els dèficits que han 
generat la queixa per l’inclompliment de la Llei de política lingüística. 
 
Les organitzacions i empreses que el 2005 han aplicat el Pla de comunicació, en les seves 
diferents fases, han estat: 
UGT de Catalunya 
PIMEC 
Associació de Comerciants de la Creucoberta 
Fecsa Endesa 
El grup de Grans Empreses de Telefónica 
El Corte Inglés 
Decathlon 
Mercadona 

3. L’actuació del Consorci per a la Normalització Lingüística: el suport a les empreses 

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. A través 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, i estableix 
també col·laboracions específiques amb els ens locals, tant pel que fa a l’establiment de plans 
concrets de catalanització del treball com pel que fa a la resolució de dubtes lingüístics puntuals o 
la revisió de textos, i col·labora en actuacions per promoure l’ús del català. 
 
El Consorci elabora els plans lingüístics d’acord amb la metodologia de treball següent: 
 

- Anàlisi de la situació 
- Diagnòstic de necessitats 
- Definició d’objectius 
- Pla d’actuacions a mida 
- Avaluacions periòdiques 

 
Per executar un pla lingüístic, el Consorci per a la Normalització Lingüística ofereix un conjunt de 
recursos per aplicar a la comunicació: productes informàtics en català, diccionaris generals i 
específics, atenció de consultes lingüístiques i revisió de textos breus i adreces web d’interès. Per 
aplicar als recursos humans, el Consorci ofereix formació a mida i orientacions i models de proves 
de català per a la selecció de personal. 
 
El suport que el Consorci per a la Normalització Lingüística ofereix a les empreses té per finalitat 
facilitar-los que puguin treballar en català, la qual cosa comporta la millora de la qualitat dels 
serveis que ofereixen i de la relació amb els seus clients i usuaris.  
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El compromís del Consorci per a la Normalització Lingüística amb les empreses es recull 
bàsicament en convenis de col·laboració, que solen tenir una durada de dos anys, transcorreguts 
els quals, se’n pot acordar una pròrroga, si la col·laboració continua en els mateixos termes. Els 
convenis que signen el Consorci i altres organitzacions comporten la voluntat, manifestada i 
acceptada mútuament, de fomentar el coneixement, l’ús i la divulgació del català, d’acord amb els 
preceptes legals en matèria lingüística.  
 
Els convenis regulen i descriuen les iniciatives que s’ajusten als objectius del Consorci: execució 
de plans lingüístics, prestació de serveis d’assessorament, organització de cursos i plans de 
formació, accions de dinamització i altres intervencions que incideixen en el procés de la 
normalització lingüística. La finalitat específica de cada conveni s’expressa en el seu títol. 
 
Els supòsits recollits en els convenis de col·laboració també es poden desenvolupar i ampliar amb 
la signatura d’annexos complementaris. 
 
En els casos en què es formalitzen accions molt concretes, com ara la col·laboració d’establiments 
amb el programa “Voluntaris per la llengua”, el compromís es reflecteix en una altra tipologia de 
documents: els acords de col·laboració. 
 
Per dur a terme aquesta tasca, el Consorci disposa d’un equip de professionals i especialistes, 
d’una metodologia de planificació lingüística i d’una eina d’anàlisi: l’Indexplà. 
 
L’Indexplà és un programa informàtic que permet conèixer la situació lingüística d’una empresa o 
entitat mitjançant una representació gràfica de sis factors: imatge i retolació, adequació lingüística 
del personal, criteris d’ús lingüístic, documents d’ús extern, comunicacions externes i documentació 
i comunicacions internes. 
 
El diagnòstic que ofereix l’Indexplà permet fer un pla lingüístic que recull les actuacions i els serveis 
que contribuiran a transformar el sistema de comunicacions de l’organització, segons els objectius 
que la mateixa empresa o entitat s’hagi fixat. El progrés s’avaluarà per mitjà d’una segona 
observació o més. 

Gràfic 1. Dades Indexplà 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durant l’any 2005 s’ha treballat en la revisió de la nova versió de l’Indexplà, que incorpora 
diverses millores: un qüestionari multilingüe; un format web, que permetrà administrar i 
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emmagatzemar millor les dades; un protocol automatitzat de recollida documental, i una 
versió comuna per a l’elaboració de perfils lingüístics i la corresponent adequació lingüística. 
 
A continuació es reprodueixen els gràfics en què es pot observar l’evolució dels convenis en 
comparació amb anys anteriors, per sectors d’intervenció (empreses i organitzacions, entenent com 
a tals entitats de la societat civil sense ànim de lucre) i per continguts. 
 

Taula 1. Convenis signats pel Consorci per a la Normalització Lingüística, per sectors 
d’intervenció. 1998-2005 

 
 Empreses Organitzacions Total 
1998 74 103 177 
1999 93 116 209 
2000 122 110 232 
2001 131 138 269 
2002 130 206 336 
2003 149 245 394 
2004 175 228 403 
2005 161 306 467 

 
Taula 2. Documents signats pel Consorci per a la Normalització Lingüística, per sectors 

d’intervenció. 2005 
 
 Empreses Organitzacions Total 
Convenis 42 111 153 
Acords de col·laboració 35 40 75 
Pròrrogues 36 74 110 
Annexos 48 81 129 
Total 161 306 467 

 
 
Taula 3. Documents signats pel Consorci per a la Normalització Lingüística, per continguts. 

2005 
 
 Empreses Organitzacions Total 
Assessorament 14 8 22 
Dinamització de l’ús 19 17 36 
Formació 75 188 263 
Plans lingüístics 46 55 101 
Assessorament i formació 6 36 42 
Indexplà 1 - 1 
Altres - 2 2 
Total 161 306 467 

 
 
El total de documents signats durant l’any 2005 amb el sector empresarial (convenis, acords de 
col·laboració, pròrrogues i annexos en conjunt), 161, ha experimentat un lleuger descens (un 8,5% 
menys aproximadament) respecte de l’any anterior, en què es van signar 175 documents. 
 
No obstant això, continuen sent significatives les intervencions especifiques. Es van signar 81 
documents de formació i 46 per a l’execució de plans lingüístics. 
 
Les actuacions que comporten l’execució d’un pla lingüístic són les més completes, ja que 
permeten avaluar d’una manera sistemàtica no tan sols la feina realitzada (revisions, consultes 
lingüístiques, formació i altres activitats) sinó també els resultats. 
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Durant l’any 2005 el Consorci per a la Normalització Lingüística ha signat 42 convenis per realitzar 
actuacions adreçades a establiments comercials, empreses de sectors diversos i organitzacions. 
Entre aquests convenis, cal destacar el conveni amb el Gremi de Restauració de Barcelona, que es 
va signar l’11 de juliol. La finalitat del conveni era difondre la campanya “Català a taula” entre les 
empreses agremiades del sector de la restauració de Barcelona. L’acord preveia, entre altres 
aspectes, la realització de classes de català d’atenció al públic per a cambrers a les aules de la seu 
del Gremi, la difusió de materials d’informació dels serveis del Centre de Normalització Lingüística 
de Barcelona i la publicació d’articles sobre normalització lingüística a la revista del Gremi.  
 
El Consorci també ha signat 24 convenis en l’àmbit de la sanitat (vegeu l’apartat 2 del capítol IX. El 
món de la salut). 

4. L’ús del català en els sectors del turisme, l’hostaleria i la restauració 

4.1. El foment de l’ús del català en l’àmbit del turisme: premis i publicacions 
El sector del turisme és un dels més representatius del món socioeconòmic de Catalunya i té una 
gran importància pel que fa a les relacions quotidianes amb els ciutadans i ciutadanes com a 
persones consumidores. A més de la imatge exterior que transmet i de l’objectiu d’aconseguir la 
satisfacció de les clientes i clients, l’àmbit del turisme també és fonamental com a instrument 
d’integració social de les persones que treballen en aquest sector. 
 
Tanmateix, al cap de gairebé 8 anys de l’entrada en vigor de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de 
política lingüística, que establia que els establiments autònoms tenien un període de 5 anys per 
adaptar-s’hi i, per tant, fa gairebé 3 anys que estan obligats a complir la Llei esmentada, les dades 
aportades tant per estudis i enquestes oficials com per queixes rebudes de la ciutadania i 
d’organitzacions ciutadanes palesen que el català encara no és la llengua d’ús habitual en la 
totalitat dels establiments turístics i, sobretot, que l’ús del català encara ha de millorar molt en la 
relació amb el públic. 
 
Per això, el Departament de Comerç, Turisme i Consum, ha continuat el 2005 la seva línia 
d’actuacions adreçades al compliment de la legislació lingüística, d’una banda, i al foment de l’ús 
del català en els establiments turístics, de l’altra. Així, les actuacions s’han centrat a transmetre la 
idea que l’ús de la llengua pròpia en el sector del turisme, més enllà de l’estricte compliment de la 
legislació vigent, és un instrument fonamental que aporta qualitat de servei i fidelització de la 
clientela, i que contribueix a la competitivitat. 
 
En aquesta línia, l’any 2004 la Generalitat de Catalunya i el Saló Internacional de Turisme de 
Catalunya van instituir els premis CAT Turisme per reconèixer l’esforç de promoció turística en 
llengua catalana fet pels expositors de fora de l’àmbit lingüístic català per a la producció de material 
gràfic de promoció turística en aquesta llengua. Així mateix, pretenen animar els expositors que 
encara no ho fan a emprar la llengua catalana en la difusió de les destinacions turístiques com a 
mitjà d’apropar-se més i amb més qualitat d’oferta i de servei a les persones que poden ser 
possibles visitants del seu país. 
 
El 2005, en el marc del Saló Internacional de Turisme de Catalunya, s’ha atorgat per segona 
vegada aquest premi, al qual van poder optar els expositors del Saló que representaven empreses i 
entitats, públiques o privades, amb la raó social fora dels territoris en què el català és llengua 
oficial. El premi CAT Turisme 2005 al major esforç editorial en llengua catalana en la promoció 
turística es va atorgar a l’Eusko Jaurlaritzako Industria, Merkataritza eta Turismo Saila 
(Departament d’Indústria, Comerç i Turisme del Govern Basc). 
 
D’altra banda, en el marc del mateix Saló Internacional, es va fer la presentació pública del llibre En 
català, tothom hi guanya, adreçat als expositors estrangers en fires de turisme per difondre la 
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utilitat de produir el seu material gràfic per a salons de turisme i per a possibles turistes de 
Catalunya en català.  
 
Aquesta publicació és multilingüe (català, anglès, castellà i francès) i el pròleg és de l’escriptor 
anglocatalà Matthew Tree. Se’n van editar 2.500 exemplars, que es distribueixen en fires estatals i 
internacionals de turisme. 
 
4.2. Plats a la carta: programa informàtic per confeccionar cartes de bars i restaurants en català 
Amb l’objectiu de facilitar al sector de la restauració la confecció de cartes i menús en català, la 
Secretaria de Política Lingüística, en col·laboració amb el TERMCAT, ha realitzat l’aplicació 
informàtica Plats a la carta, que inclou, a més, la possibilitat de traducció al castellà, l’alemany, 
l’anglès, el francès i l’italià. Aquesta eina, que es va presentar el 29 de desembre de 2005, es pot 
fer servir gratuïtament des de l’adreça http://www.gencat.net/platsalacarta. 
 
Plats a la carta ofereix una base de dades de denominacions de menjars i begudes que inicialment 
consta de 1.691 registres i que es va ampliant en funció de les necessitats del sector. El programa 
permet crear cartes noves, gestionar les cartes que s’hagin desat anteriorment al servidor 
(modificar-les, imprimir-les o esborrar-les) i proposar plats nous. 
 
En les denominacions s’han utilitzat les fonts documentals de l’àmbit de la gastronomia i la 
restauració existents en català i en les altres llengües de treball, amb una especial atenció a alguns 
llibres de cuina, considerats de referència bàsica, que apleguen les preparacions més típiques de 
la cultura culinària catalana. 
 
No s’ha volgut deixar escapar l’ocasió d’incloure també noves denominacions de plats procedents 
d’altres cultures, com l’àrab o la japonesa, que s’han introduït amb força en la nostra realitat 
gastronòmica i per als quals ja existeixen propostes denominatives normalitzades en català. Així, 
doncs, amb el bacallà a la llauna, el pollastre amb samfaina, el xató, la fideuada, el trempó, el 
tombet i el gaspatxo, també hi conviuen el babaganuix, el tabule, el falàfel, el sukiyaki i el rotlle de 
sushi, entre d’altres. 

5. Els drets lingüístics de les persones consumidores i usuàries i la seva tutela 

Diversos organismes porten a terme actuacions per garantir la defensa dels drets lingüístics de les 
persones consumidores i usuàries i controlar el compliment de la legislació vigent en matèria 
lingüística: les oficines de garanties lingüístiques, adscrites a la Secretaria de Política Lingüística; 
l’Agència Catalana del Consum, dependent del Departament de Comerç, Turisme i Consum; el 
Síndic de Greuges, i el Consorci per a la Normalització Lingüística. També cal tenir en compte, en 
aquest àmbit, l’activitat de les oficines municipals d’informació al consumidor, les associacions de 
persones consumidores i les entitats que tenen com a finalitat el foment i la defensa de la llengua 
catalana, que poden atendre consultes i queixes i traslladar-les als organismes competents de 
l’Administració perquè facin les actuacions informatives, inspectores o sancionadores que 
correspongui. 
 
5.1. Les oficines de garanties lingüístiques 
Una de les mesures del Pla d’acció de política lingüística 2004-2005 era la creació de les oficines 
de garanties lingüístiques, que es creen per mitjà del Decret 216/2005, d'11 d'octubre, d’estructura 
orgànica de la Secretaria de Política Lingüística. De fet, però, les oficines s’havien posat en 
funcionament el 9 de febrer de 2005. 
 
Aquestes oficines són unitats integrades en la Secretaria de Política Lingüística i n’hi ha cinc, 
ubicades a les seus de la Secretaria de Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona i Tortosa, a les quals 
es pot adreçar tothom que vulgui presentar una petició d'informació o una queixa o una denúncia 
sobre l’ús del català (o l’aranès a la Vall d’Aran). Les oficines tenen uns objectius concrets: 
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• Atenen les persones que volen formular consultes, queixes o denúncies a l'entorn de l’ús de la 
llengua catalana.  

• Tramiten les queixes i denúncies perquè, si escau, els organismes competents iniciïn el 
procediment d’inspecció. 

• Ofereixen assessorament i recursos a les empreses o entitats objecte de queixa o denúncia 
per facilitar-los l'ús del català, en col·laboració amb els centres del Consorci per a la 
Normalització Lingüística. 

• Fan propostes d’actuació per afavorir l’ús del català en els àmbits que generen més queixes o 
consultes. 

• Col·laboren amb els organismes de l’Administració de la Generalitat de Catalunya competents 
en matèria de protecció dels drets de les persones consumidores i usuàries, i en general amb 
els departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya en l’aplicació de la 
normativa lingüística en el seu àmbit. 

 
Les peticions d’informació i també les denúncies o queixes sobre el dret de viure en català, poden 
arribar a les oficines de garanties lingüístiques per les vies següents: 
 
• Personalment, a les seus de les oficines 
• Per correu postal 
• Per correu electrònic 
• Des del web de la llengua catalana, http://www.gencat.net/presidencia/llengcat 
• Per telèfon: telèfons de les oficines i telèfon d'atenció ciutadana 012 
• Per fax 
 
Si una persona vol obtenir una informació determinada relacionada amb el dret de viure en català, 
pot fer aquesta consulta a través dels diferents canals previstos; si vol que s’iniciï un procediment 
administratiu que pot acabar en sanció, en el cas que es demostri l’incompliment de la legislació 
vigent, pot presentar una denúncia, i si vol queixar-se perquè no se li han respectat els drets 
lingüístics, encara que, per la naturalesa dels fets, aquests no puguin ser objecte de sanció, pot 
presentar una queixa. 
 
A partir del seguiment dels casos atesos, les oficines obtenen informació sobre els àmbits que 
presenten més problemes d'ús del català. Si un sector genera un nombre elevat de denúncies o 
queixes, probablement té mancances per resoldre, i conjuntament amb els diversos organismes 
relacionats amb el sector, es poden planificar actuacions de foment del català. 
 
Per dur a terme les seves activitats, les oficines de garanties lingüístiques es coordinen amb altres 
organismes. Els principals són els següents: 
 
• Departament de Comerç, Turisme i Consum de la Generalitat    
Les oficines de garanties lingüístiques li traslladen els casos que poden ser objecte de sanció en 
matèria de defensa de les persones consumidores i usuàries. Per la seva banda, el Departament 
de Comerç també rep denúncies o queixes sobre incompliments en matèria lingüística, que tramita, 
i trasllada els casos a les oficines perquè facin actuacions de foment del català en les empreses 
objecte de denúncia o queixa. 
 
• Xarxa Tècnica de Política Lingüística de la Generalitat 
Les oficines de garanties lingüístiques li traslladen les queixes sobre departaments de la 
Generalitat que no compleixen la normativa, perquè es prenguin les mesures adequades per 
corregir aquestes situacions. 

       
• Telèfon d’informació ciutadana 012     
És una possible via d’entrada de peticions, que es deriven a les oficines de garanties lingüístiques.            
 
• Consorci per a la Normalització Lingüística   
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Proporciona assessorament i serveis a les empreses, establiments, etc. que són objecte de queixa 
o denúncia. Trasllada a les oficines les peticions que, per la seva naturalesa, s’han de resoldre des 
d’aquestes unitats. 
    
• Síndic de Greuges de Catalunya  
Les oficines i el Síndic es traslladen els diferents casos en funció de qui els hagi de gestionar 
segons la naturalesa dels fets. 
 
Des del 9 de febrer de 2005 fins al 31 de desembre de 2005, les oficines de garanties lingüístiques 
han atès 2.134 peticions. De les peticions rebudes, en destaquen les queixes i denúncies sobre 
l’àmbit privat i empresarial. Els establiments o empreses que han estat objecte de queixa o 
denúncia en un tant per cent més elevat han estat comerços de venda al detall, restaurants i 
empreses de telecomunicacions. Quant als aspectes que generen més queixes o denúncies, en 
destaquen la senyalització, l’atenció oral i els documents d’oferta de serveis. Pel que fa a les 
consultes, la gran majoria es refereixen a les obligacions que estableix la Llei 1/1998, de 7 de 
gener, de política lingüística, que es constata que és bastant desconeguda. 

 
Fins a la creació de les oficines, la Secció d’Estudis Jurídics de la Secretaria de Política Lingüística 
era la unitat encarregada de rebre totes aquestes consultes i queixes. Durant el 2005, ha atès un 
total de 342 peticions, 146 de les quals abans de la posada en funcionament de les oficines de 
garanties lingüístiques. A partir del 9 de febrer aquesta unitat s’ha orientat cap a l’assessorament 
jurídic especialitzat: ha intervingut en 70 casos adreçats a les oficines i ha atès directament 146 
consultes.  
 
L’any 2004 la Secció d’Estudis Jurídics va rebre gairebé 800 peticions, per la qual cosa es pot dir 
que, amb la posada en funcionament de les oficines, l’activitat s’ha multiplicat per tres. 
 
A continuació es recullen les dades sobre l’activitat de les oficines durant l’any 2005: del 9 de febrer 
fins al 31 de desembre. 

 

1. Dades globals (2.134 peticions)
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2. Dades globals desglossades per oficines (2.134 peticions)

9• Terres de l’Ebre

97• Tarragona

71• Lleida

126• Girona

1.831• Barcelona

 
 
 

3. Dades globals desglossades per àmbits (2.134 peticions)
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4. Dades globals sobre administracions públiques
(639 peticions)
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5. Consultes, queixes i denúncies sobre l’àmbit privat
desglossades per tipus d’establiment (1.303 peticions)
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6. Consultes, queixes i denúncies sobre l’àmbit privat
desglossades per tema (1.303 peticions)
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A partir de l’activitat duta a terme per les oficines de garanties lingüístiques durant l’any 2005 es 
poden extreure les conclusions següents: 

• Les oficines de garanties lingüístiques són un punt de referència unificat per a totes les consultes i 
incidències relacionades amb l’ús de la llengua. 

 
• Hi ha força desconeixement de les obligacions i els drets que estableix la Llei de política 

lingüística. Molt sovint s’incompleixen per desconeixement. 
 
• Hi ha sectors en què no hi ha obligacions lingüístiques però en què la societat demana que se li 

garanteixin els drets lingüístics. 
 
• Les empreses i establiments són receptius i manifesten la voluntat de complir la llei.  

 
• Cal fer difusió de la tasca de les oficines de garanties lingüístiques. 
 
5.2. L’Agència Catalana del Consum 
El Departament de Comerç, Turisme i Consum ha continuat durant el 2005 la seva línia 
d’actuacions adreçades al compliment de la legislació lingüística, actuacions que es basteixen en 
dos eixos fonamentals, complementaris i, sovint, encreuats: la difusió d’informació sobre drets i 
deures lingüístics, i el control del compliment d’aquesta legislació específica. 
 
Pel que fa a la difusió d’informació sobre els drets lingüístics que emparen les persones 
consumidores i usuàries, d’una banda, i sobre els deures legals que han de complir els 
establiments subjectes a la legislació lingüística, de l’altra, el Departament, tant directament com 
especialment a través de l’Agència Catalana del Consum, ha fet un seguit d’actuacions per divulgar 
els drets i els deures lingüístics. 
 
En l’àmbit de la divulgació d’informació adreçada a les consumidores i consumidors, s’ha posat un 
interès especial a fer-los arribar els seus drets lingüístics, no tractats aïlladament com a drets 



XIV. L’ACTIVITAT ECONÒMICA I SOCIAL 

 

 19

específics, sinó entesos com a drets establerts legalment, sobretot, perquè els drets lingüístics, de 
la mateixa manera que qualsevol altre tipus de drets en l’àmbit del consum, han de permetre que 
els agents econòmics puguin oferir uns serveis de qualitat i una bona atenció a la clientela. 
 
Així, l’Agència Catalana del Consum ha fet durant el 2005 un seguit de recomanacions a les 
persones consumidores i usuàries perquè tinguin presents els drets lingüístics que les emparen i 
els mecanismes que tenen perquè siguin respectats o per fer una queixa o una denúncia en cas 
que siguin vulnerats. La informació es difon a través del web de l’Agència 
(http://www.consumcat.net/TemesConsum/Htmls/DretsLinguistics.htm), on entre els temes de 
consum tractats, hi ha un espai específic dedicat als drets lingüístics i a la legislació lingüística que 
els regeix. L’Agència Catalana del Consum també ha aprofitat els comunicats de premsa i la 
divulgació d’informació de les campanyes comercials de rebaixes a l’inici de cada temporada per 
recordar els drets lingüístics fonamentals, com ara l’atenció als clients i clientes en qualsevol 
llengua oficial i els usos lingüístics en les ofertes, la retolació i l’etiquetatge dels productes, que ha 
de ser en castellà i/o en català. 
 
L’Agència també ha difós informació sobre els requisits lingüístics que han de complir les 
empreses, especialment les que es dediquen a l’activitat d’atenció al públic. En la majoria dels 
casos, aquesta informació es transmet en el marc d’una campanya sobre el compliment d’aquestes 
garanties. Les campanyes de control del compliment de la legislació general i concreta de l’àmbit 
del consum permeten detectar les mancances i els incompliments dels establiments, i alhora 
explicar-los les inadequacions observades i donar-los els mecanismes per resoldre-les. 
 
Pel que fa a les inspeccions, segons les darreres dades públiques, des de la plena entrada en vigor 
de la normativa, el 2003, el Departament de Comerç, Turisme i Consum ha realitzat un total de 
3.632 actuacions inspectores a comerços i establiments comercials per infraccions detectades de 
la Llei de política lingüística. Aquestes inspeccions s’han fet, principalment, arran de denúncies 
presentades pels consumidors o consumidores, o com a part de les campanyes d’inspeccions 
dutes a termes en determinats sectors d’activitat, com ara les entitats financeres, els establiments 
multipreus, els centres de bronzejat o l’habitatge. Tanmateix, només el 4,3% d’aquests 
establiments (143 en xifres absolutes) han estat multats, ja que el 95,6% s’ajusta a la normativa 
quan l’Agència Catalana del Consum els informa dels preceptes que per llei han de complir, abans 
que s’iniciï l’expedient sancionador o mentre està en procés de tramitació. 
 
L’import de les multes finalment imposades pel Departament de Comerç, Turisme i Consum des del 
2003, per infracció de drets lingüístics en l’àmbit del consum, és de 169.550 euros. Aquesta xifra 
representa un 3,95% del total de 4,2 milions d’euros en sancions imposades per incompliments de 
la normativa de consum. 
 
De fet, el 64,5% de les actuacions inspectores (dues de cada tres) es van efectuar en el context 
d’una campanya sectorial, mentre que el 31,9% es van iniciar arran d’una denúncia. De forma més 
residual (només el 3,5%), les inspeccions en matèria de política lingüística en l’àmbit del consum 
es van fer per altres motius: d’ofici, per un avís de la xarxa internacional d’alertes o per 
comunicació d’una altra administració pública. En la taula següent es recullen aquestes dades 
esquemàticament. 
 

Taula 4. Dades relatives a les actuacions inspectores de l’Agència Catalana del Consum 
 
Motiu actuació Nombre Actuacions inspectores % 
Denúncia 1.492 1.159 31,9% 
Campanya 23 2.344 64,5% 
Altres motius 129 129 3,5% 
Total ---- 3.632 100% 
Dades actualitzades a 20 de febrer de 2006 
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• Inspeccions en el marc d’una campanya 

 
Pel que fa a les campanyes d’inspecció, des de 2003 (any en que va finalitzar la moratòria i la Llei 
1/1998 va entrar plenament en vigor), el Departament de Comerç, Turisme i Consum ha realitzat 23 
campanyes en diferents sectors d’activitat econòmica i ha inclòs en els aspectes sotmesos a 
inspecció el compliment de la Llei de política lingüística. Val a dir que cap d’aquestes campanyes 
s’ha dut a terme exclusivament per controlar el compliment dels drets lingüístics dels consumidors i 
les consumidores, sinó que s’ha fet en el marc de campanyes sectorials genèriques. 
 
De fet, de les infraccions detectades en les campanyes d’inspecció, els incompliments en matèria 
lingüística representen només el 5,4%. Les infraccions més comunes han estat per incompliments 
relatius a la seguretat dels productes (el 26%), seguits d’irregularitats en l’etiquetatge i envasament 
(el 22%) i d’infraccions de la normativa de consum referent a la documentació i informació 
subministrada a les persones consumidores (el 19%). 
 
 

Taula 5. Tipus d’infraccions detectades en les campanyes d’inspecció 
 

TIPUS D’INFRACCIÓ 2003 2004 2005 Total % 
Consum (genèric)  62 334 675 1.071 3,49% 
Alteració, adulteració i 
frau en productes 

418 395 243 1.056 3,44% 

Documentació, 
informació, llibres 

1.248 2.435 2.268 5.951 19,38% 

Transaccions 
comercials 

103 257 245 605 1,97% 

Control i col·laboració 
amb la inspecció 

145 267 367 779 2,54% 

Publicitat  258 259 295 812 2,64% 
Preus  190 205 285 680 2,21% 
Etiquetatge i 
envasament  

1.418 2674 2817 6.909 22,50% 

Activitat mercantil 513 585 451 1.549 5,04% 
Seguretat de productes  3.516 3.686 855 8.057 26,24% 
Prestacions de serveis  193 222 284 699 2,28% 
Clàusules contractuals  182 241 457 880 2,87% 
Vulneració dels drets 
lingüístics 

223 551 884 1.658 5,40% 

TOTAL  8.469 12.111 10.126 30.706 100,00% 
Dades actualitzades al març de 2006 
 
Cal destacar que l’any 2005 es van fer per primera vegada dues campanyes de control de totes les 
entitats financeres i les companyies d’assegurances per comprovar el compliment de la Llei de 
política lingüística, a més d’altres aspectes generals de consum, com ara la informació, la publicitat 
dels productes i serveis, i les condicions dels contractes. 
 
Aquestes campanyes d’inspecció, pioneres a l’Estat espanyol tant pel seu contingut com pel seu 
abast, van permetre comprovar si, d’acord amb la legislació vigent, tota la senyalització, els cartells 
d’informació general i de caràcter fix i els documents d’oferta de serveis de les entitats 
inspeccionades estaven redactats almenys en català, i també si les entitats financeres tenien a 
disposició de les persones consumidores exemplars de tots els contractes redactats en llengua 
catalana. 
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Es van detectar irregularitats en tres de cada quatre entitats visitades. Els incompliments més 
comuns van ser la manca de fulls de reclamació i els referents als drets lingüístics. Pel que fa a la 
normativa lingüística, la infracció més estesa era la manca de documentació en llengua catalana: el 
56% dels establiments inspeccionats no disposaven de documents d’oferta de serveis en català i el 
49% no podien formalitzar la contractació en llengua catalana per manca de documents. A més, es 
va observar que la retolació fixa no sempre estava en català, que la documentació d’oferta de 
serveis facilitada en castellà no sempre estava disponible en català i que passava el mateix amb 
els contractes; segons moltes de les entitats inspeccionades el motiu pel qual la majoria de 
contractació d’assegurances es fa encara en castellà és que els documents s’obtenen 
informàticament. 
 

 
Taula 6. Tipus d’infraccions detectades en les campanyes de control d’entitats financeres i 

companyies d’assegurances 
 
 

 
TIPUS D’INFRACCIÓ 

NOMBRE D’ENTITATS 
INFRACTORES SOBRE EL TOTAL 

D’ENTITATS VISITADES (73) 

 
% 
 

Horari comercial inexistent o no visible  36 46% 
Manca de fulls de reclamació/denúncia  39 53% 
No anunciar la tinença de fulls de reclamació 
en cartells visibles 

50 68% 

Disposar de fulls de reclamació/queixa 
propis  

30 41% 

Manca de retolació de caràcter fix en català  30 41% 
No disposar d’exemplars de contractes en 
català  

36 49% 

Lletra menuda en contractes 6 8% 
No disposar de documents d’oferta de 
serveis en català  

41 56% 

Contractes no diferenciats català/castellà  
 

3 4% 

Dades de final de juliol de 2005 
 
 
• Inspeccions a partir de denúncies 

 
Des del 2003 s’han presentat 1.492 denúncies per la vulneració de drets lingüístics, la immensa 
majoria a partir de 2004. El 2005 s’han presentat un total de 765 denúncies per infracció de la Llei 
de política lingüística en matèria de consum, xifra que representa gairebé el doble de les 383 
denúncies interposades el 2004 per incompliment de la mateixa normativa. 
 
En la taula següent es recullen les denúncies presentades per demarcacions territorials. Entre 
parèntesis es mostren les denúncies presentades exclusivament per vulneració de drets lingüístics; 
la resta són denúncies mixtes, que inclouen altres infraccions en matèria de consum. 
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Taula 7. Denúncies per vulneració de drets lingüístics 

 

     Dades actualitzades al març de 2006 
 
Cada vegada que l’Agència Catalana del Consum rep una denúncia per incompliment de la Llei de 
política lingüística d’una persona particular o d’una organització de consumidors o de ciutadans, 
envia immediatament una notificació a l’establiment, mitjançant la qual l’informa que ha estat 
denunciat i li atorga un període formal de dos mesos per donar-li l’oportunitat d’esmenar les 
deficiències detectades. 
 
 
• Un total de 159 establiments sancionats i 169.550 euros en multes 

 
Des de la plena entrada en vigor de la Llei 1/1998 (l’any 2003), el Departament de Comerç, 
Turisme i Consum ha imposat multes per vulneració de drets lingüístics per un import de 169.550 
euros, en els 143 expedients sancionadors resolts. Aquesta xifra representa el 3,9% dels més de 
4,2 milions d’euros en sancions que resulten dels 1.395 expedients resolts pel Departament per 
infraccions de la normativa de consum en aquest mateix període. 
 
Tant els expedients sancionadors resolts com l’import de les multes per vulneració de drets 
lingüístics han experimentat un creixement en els tres anys d’aplicació de la Llei de política 
lingüística. Aquest augment, però, s’ha de valorar en relació amb una intensificació de tota 
l’activitat sancionadora de l’Agència Catalana del Consum. D’altra banda, la creació de les oficines 
de garanties lingüístiques també ha fet augmentar les queixes rebudes. 
 
 

Taula 8. Sancions per incompliment de la Llei de política lingüística  
 

ANY SANCIONS PER 
INCOMPLIMENT DE LA 

LPL 
 

SANCIONS TOTALS RELACIÓ ENTRE 
LES SANCIONS LPL 

I LES SANCIONS 
TOTALS (%) 

 EXPEDIENT
S 

IMPORT (€) EXPEDIENT
S 

IMPORT (€)  

2003 2 1.200 92 530.050 0,22 
2004 22 46.300 579 1.487.785 3,11 
2005 119 122.050 722 2.269.170 5,37 
Total 143 169.550 1.393 4.287.005 3,95 

Dades actualitzades al març de 2006 
 
Pel que fa als sectors d’activitat on s’han detectat més incompliments de la Llei de política 
lingüística, destaca el comerç minorista, al qual correspon més d’un terç de l’import de les sancions 
imposades des del 2003. 
 
Concretament, les multes a establiments minoristes representen el 36,86% del total de les sancions 
imposades; els segueix Correus, amb el 26,54%, i el sector de serveis, amb el 24,44% del total de 
l’import de les multes. De forma més residual, s’han sancionat per vulneració de drets lingüístics 

ANY BARCELONA GIRONA LLEIDA TARRAGONA TOTAL DE 
DENÚNCIES 

2002 14 (14)         (14) 
2003 270 (250) 3 (1) 1 (1) 3 277 (252) 
2004 354 (243) 29 (3)   383 (246) 
2005 738 (717) 21 (5) 4 (2) 2 765 (724) 

TOTAL 1.376 (1.224) 53 (9) 5 (3) 5 1.439 (1.236) 



XIV. L’ACTIVITAT ECONÒMICA I SOCIAL 

 

 23

establiments del sector de l’habitatge (el 5,5% del total de les multes), les telecomunicacions 
(3,65%) i les grans superfícies (2,94%). 
 
 
5.3. El Síndic de Greuges 
El Síndic de Greuges intervé, a partir d’una queixa o per iniciativa pròpia, quan detecta que les 
administracions catalanes o les empreses que presten serveis d’interès públic poden haver lesionat 
el dret d’alguna persona o grup de persones. Respecte als drets lingüístics, atén totes les queixes 
que se li plantegen i, fins i tot, orienta les persones respecte de les queixes que, pel fet de tenir lloc 
en un àmbit privat, queden fora de l’abast de la seva competència. 
 
Amb relació al dret dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya a poder utilitzar la seva llengua pròpia 
en tots els àmbits, les actuacions del Síndic de Greuges s’han dirigit als incompliments de la 
normativa vigent en matèria de normalització lingüística. D’acord amb la informació recollida en 
l’informe anual que el Síndic de Greuges presenta al Parlament de Catalunya, el nombre de 
consultes fetes a la institució durant el 2005 relatives a presumptes vulneracions dels drets 
lingüístics ha augmentat, i cal constatar que més d’un 75% d’aquestes fan referència a la 
vulneració del dret a viure en català: de les 43 queixes rebudes, 33 es refereixen a l’ús del català. 
 
Les consultes i queixes ateses relatives als drets lingüístics corresponen a àmbits com ara l’ús de 
les llengües oficials per part de les administracions públiques, l’ús de les llengües oficials en la 
prestació de serveis d’interès general, el català en l’educació, la toponímia, l’antroponímia, l’ús del 
català en l’Administració de justícia i en l’exercici de la professió notarial, o la titulació acreditativa 
de coneixements de llengua catalana.  
 
5.4. El Consorci per a la Normalització Lingüística 
Els centres, serveis i oficines del Consorci per a la Normalització Lingüística també atenen 
consultes sobre drets lingüístics i legislació lingüística. En la taula següent es detalla la 
procedència de les 627 consultes que han atès durant el 2005. 
 
 

Taula 9. Procedència de les consultes sobre drets lingüístics i legislació lingüística 
 

Persones consumidores i usuàries 238 
Ens locals 224 
Sector educació i joventut 9 
Mitjans de comunicació i indústries culturals 43 
Àmbit socioeconòmic 98 
Institucions sanitàries i socials 15 
Total 627 

 
 
D’altra banda, a partir de les 650 cartes que les oficines de garanties lingüístiques han enviat a 
establiments per oferir-los assessorament lingüístic, s’han generat unes 600 intervencions de 
suport per part dels centres de normalització lingüística. 

6. Les entitats de la societat civil 

 
6.1. El suport a l’etiquetatge en català 
Des de fa temps, l’Associació en Defensa de l’Etiquetatge en Català (ADEC), associació sense 
afany de lucre nascuda l’any 1987, col·labora amb la Generalitat de Catalunya en l’àmbit de la 
defensa de l’etiquetatge en català. 
 
Les activitats realitzades per l’ADEC es dirigeixen a impulsar la presència del català en les etiquetes i 
els envasos de productes nous i antics en el mercat, i a establir contactes amb les empreses per tal 
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d’aconseguir que etiquetin en llengua catalana els articles comercialitzen a Catalunya. La promoció 
d’aquests productes es fa mitjançant les fires, exposicions i campanyes publicitàries, i també amb 
l’edició renovada i actualitzada del catàleg d’empreses que etiqueten en català. L’activitat més 
representativa de la seva actuació és la Mostra de Productes Etiquetats en Català. 
 
Per aquest motiu, l’any 2005, la Secretaria de Política Lingüística, en el marc de la convocatòria de 
subvencions per a iniciatives adreçades a promoure els usos interpersonals de la llengua catalana 
de l’any 2005, ha atorgat a l’ADEC una subvenció de 19.040 euros per a l’exposició itinerant 
d’industrials i productors que etiqueten els seus productes en català i per la campanya del sector 
de la restauració “A taula, en català”. Aquesta campanya pretén contribuir a la normalització 
lingüística dels productes fabricats i comercialitzats a Catalunya fent que diferents administracions i 
grans empreses es comprometin a comprar els productes etiquetats en català. Els productes més 
consumits són: aigües, vins i caves. Les actuacions aconseguides amb aquest projecte han estat 
les següents:  
 
. Ampliació de l’adhesió de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) a la campanya “A taula, en 
català” amb el compromís d’oferir, a part dels productes abans esmentats, també begudes 
refrescants i cerveses etiquetades en català als bars i màquines de venda del campus. 
 
. Reunió i compromís del Barça per donar prioritat als productes etiquetats en català a mesura que 
es renovin els contractes amb empreses concessionàries. 
 
. Escrit del rector de la UAB demanant que etiquetin en català els productes que es venen en el 
campus a les empreses següents: Nestlé, Cobega, San Miguel, Damm i Vichy Catalán. 
 
. Felicitació a Vichy Catalán pel nou etiquetatge en català de Font de Regàs i Font d’Or 
 
. Aprovació de l’Ajuntament de Lleida a favor de l’etiquetatge en català i l’adhesió a la campanya A 
taula, en català. 
 
. Adhesió de la Universitat de Lleida, del Futbol Club Barcelona, de l’Ajuntament de Sant Quirze del 
Vallès i de l’Ajuntament de Valls.  
 
El Departament de Comerç, Turisme i Consum, mitjançant una resolució del conseller, ha concedit una 
subvenció a l’ADEC per editar el desè catàleg en què figuren les empreses que etiqueten i envasen 
els seus productes en català i difondre’l públicament a través de la premsa catalana; també, per 
actualitzar la seva pàgina web, amb la introducció d’un nou camp de cerca pel nom del producte i 
amb la introducció visual de les etiquetes dels productes. 
 
D‘altra banda, la Secretaria de Política Lingüística ha donat suport a l’entitat Plataforma per la 
Llengua amb un atorgament de 30.000 euros per a diverses actuacions que fomentin l’ús de la 
llengua catalana, entre les quals destaca l’exposició sobre l’etiquetatge de les grans marques amb 
l’objectiu de fomentar l’ús del català també en l’etiquetatge dels seus productes.  
 
A més, Organització pel Multilingüisme ha rebut una subvenció de 15.000 euros per a l’elaboració 
d’una proposta tècnica encaminada a aconseguir que els productes comercialitzats a tot l’Estat 
incloguin el català, el gallec i el basc, a més del castellà, en l’etiquetatge.  
 
6.2. Altres activitats de suport 
La Secretaria de Política Lingüística ha donat suport i ha participat en activitats puntuals 
proposades per empreses i entitats sense finalitat de lucre que han destacat pel seu treball per 
fomentar l’ús de la llengua catalana, però que no s’acollien a la convocatòria de subvencions. 
Aquestes empreses i entitats donaven suport a la campanya “Dóna corda al català”. 
 

- Autoritat Portuària de Barcelona. S’ha adherit a la campanya “Dóna corda al català” a 
través dels Jocs Florals que convoca anualment. 
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- Fira Exposerhs. S’ha adherit a la campanya “Dóna corda al català” a través d’un estand 

conjunt amb el Departament de Comerç, Consum i Turisme. La fira Exposerhs s’adreça als 
professionals de l’hostaleria i de la restauració. La Secretaria ha ofert eines i recursos 
lingüístics adreçats a aquest sector.  

 
- Empresa Workshop. La Secretaria va participar a la Jornada Games Day que va organitzar 

aquesta empresa al Palau de Sant Jordi. La Secretaria hi va presentar el joc de les Mines 
del Senyor dels Anells en català . Hi van assistir dos mil joves.  

 
- Premi CatTurisme. La Confederació de Comerç de Catalunya ha atorgat, amb la 

col·laboració de la Secretaria de Política Lingüística i del Departament de Comerç, Turisme 
i Consum, el premi CCC a la millor iniciativa lingüística del sector comercial 2005. Ha 
correspost, en la categoria d’entitats, a la Federació Provincial d’Empresaris de Comerç de 
Lleida. 

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

 
7.1. La llengua dels convenis col·lectius 
L’article 16 de la Llei 1/1998, situat en el capítol que regula l’àmbit oficial, estableix que els 
convenis col·lectius són vàlids en qualsevol de les llengües oficials i s’han de redactar en la llengua 
oficial que acordin les parts o, si no hi ha acord, en les dues llengües oficials i en exemplars 
separats. La Llei dóna un tracte rellevant a aquesta documentació, atès el seu caràcter de norma 
pactada de les relacions laborals i el gran nombre de persones a qui afecten. 
 
El Departament de Treball i Indústria vetlla pel compliment normatiu de l’ús del català en els 
convenis amb un seguit d’actuacions que s’hi adecen directament. Procura la revisió lingüística 
dels textos procedents de la negociació col·lectiva i, si escau, la traducció de la versió original a 
l’altra llengua oficial per tramitar-ne la publicació al DOGC. L’any 2005 s’han traduït o revisat 426 
documents, amb un total de 18.026 pàgines, i s’ha encarregat la traducció de 15 documents més 
(amb 373 pàgines).  
 
L’any 2005 s’han publicat al DOGC un total de 517 convenis de sector o d’empresa i altres 
documents de la negociació col·lectiva (font: Serveis Territorials del Departament de Treball i 
Indústria). 
 
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 10. Acords laborals registrats a Catalunya, per llengües. 2003-2005 
 
         Any 2003        Any 2004      Any 2005 
 
 Llengua      Nombre  %      Nombre   %    Nombre   % 
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 Català      123    38,5      101  31   177  48,6  
 
 Català i castellà    38    12         57  17       51  14  
 
 Castellà     158    49,5      171  52   136  37,4  
Font: Servei d’Estudis i Estadístiques; Gabinet Tècnic. Departament de Treball i Indústria. 
 
El total de treballadores i treballadors afectats pels 364 convenis registrats és de 762.921. Durant 
l’any 2005 hi ha hagut un augment de més del 17% en el nombre d'acords registrats signats en 
català i en el nombre de treballadores i treballadors de Catalunya afectats per aquests acords 
laborals signats en català, ja que afecten més del 41% del total. 
 

Taula 11. Treballadors afectats pels acords laborals registrats a Catalunya, per llengües. 
2003-2005 

 
          Any 2003      Any 2004     Any 2005 
 
 Llengua      Nombre  %    Nombre %     Nombre    % 
 
 Català      203.954 22,7   93.668         14     314.435  41,2  
 
 Català i castellà  461.507 51,3       490.077         74     170.730    22,4  
 
 Castellà     234.837 26    77.819         12     277.756    36,4  
Font: Servei d’Estudis i Estadístiques; Gabinet Tècnic. Departament de Treball i Indústria. 
 
7.2. Les clàusules lingüístiques  
El 25 de gener de 1999, la Comissió Permanent del Consell de Treball de Catalunya va aprovar un 
model de clàusules lingüístiques per incorporar, per acord de les parts empresarial i sindical, en els 
convenis col·lectius, tal com preveu l’article 36.3 de la Llei 1/1998. La taula següent indica el 
nombre de convenis que incorporen aquesta clàusula. 
 
 

Taula 12. Convenis col·lectius que incorporen clàusula lingüística registrats a Catalunya. 
2002-2004 

 
 Any   Nombre   Percentatge      Treballadors afectats   Percentatge 
 
 2002    17     7             36.551       16,4 
 2003    14     4,4          366.693       41 
 2004    11     3,3             4.695                 0,7 
  

 (*) La redacció d'aquest Informe no ha pogut obtenir les dades corresponents a 2005. 
 
 
7.3. Difusió de l’Estatut dels treballadors en llengua catalana 
Per tal de facilitar l’ús del català en l’àmbit laboral, l'any 2004 es va publicar la versió catalana del 
Text refós de la Llei de l'estatut dels treballadors, text legal de referència obligada en l’àmbit 
laboral, i se'n va fer la distribució corresponent. L'any 2005 se n’ha dut a terme la difusió de la 
traducció al català entre els lletrats de la Direcció General de Relacions Laborals i de l'equip de 
dinamitzadors lingüístics del Departament de Justícia.  
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7.4. Documents d'àmbit laboral i de la indústria 
Un dels aspectes quotidians de la vida jurídica que afecta de manera directa l’ús del català és el de 
la contractació laboral. L’any 2005 s’han revisat i actualitzat, d’acord amb la normativa estatal, els 
18 models contractuals, a més dels 15 documents relacionats directament. Aquests documents en 
català s’ofereixen en versió electrònica i es poden formalitzar directament des del web del 
Departament. 



XV. LA PROJECCIÓ EXTERIOR  
 
1. Actuacions fora del domini lingüístic 
 
1.1. L’Institut Ramon Llull: la promoció de la llengua catalana 
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. La mateixa 
norma encomana al Govern que faciliti l’aprenentatge del català a les comunitats catalanes a 
l’exterior. 
 
Per portar a terme aquestes funcions, l’any 2001, el Govern de la Generalitat de Catalunya i el 
Govern de les Illes Balears van acordar la creació d’un consorci, l’Institut Ramon Llull. La 
posterior separació del Govern balear, l’any 2004, va comportar la necessitat d’adequar-ne els 
estatuts. L’any 2005 s’han aprovat els nous estatuts per mitjà de la Resolució CLT/1940/2005, 
de 6 de juny (DOGC 4414, 28.06.2005). 

Actualment, l’Institut Ramon Llull és un consorci integrat per la Generalitat de Catalunya i 
l’Institut d’Estudis Catalans i té com a objectiu principal la projecció exterior de la llengua i la 
cultura catalanes. 

L’Institut promou la presència, l’estudi i l’aprenentatge de la llengua catalana i la seva realitat a 
les universitats d’arreu del món, afavoreix el treball d’investigació entorn de la llengua i la 
cultura catalanes, i presta suport i dóna impuls a les entitats de catalanística. Així mateix, 
facilita els recursos lingüístics i didàctics necessaris 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. D’altra banda, 
és l’organisme avaluador dels coneixements de llengua catalana fora del domini lingüístic. 

També és objectiu de l’Institut fomentar les accions específiques que difonguin la llengua i la 
cultura catalanes tant entre el públic en general com en les institucions públiques en l’àmbit 
internacional. 
 
1.1.1. Ensenyament de la llengua catalana a l’exterior 
Pel que fa a l’ensenyament de la llengua catalana i l’acreditació de coneixements fora del 
domini lingüístic, vegeu els apartats 6 i 7.2 del capítol V d’aquest Informe, dedicat a 
l’ensenyament i la llengua catalana. 
 
A més de les dades recollides en el capítol V, detallem a continuació altres actuacions 
relacionades amb l’ensenyament de la llengua catalana fora del domini lingüístic. 
 
1.1.1.1. Àmbit universitari 
Per al curs 2005-2006, una quinzena d’universitats han iniciat el procés per estudiar la viabilitat 
d’obrir un lectorat amb l’Institut Ramon Llull. 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, s’ha arribat a un acord per iniciar 
docència de llengua i/o literatura catalanes amb la Universitat de Chicago (Estats Units), la 
Universitat de Pisa (Itàlia), la Universitat de Trieste (Itàlia), la Universitat de Belgrad (Sèrbia i 
Montenegro) i la Universitat de Xile (Xile). 

Durant el curs 2005-2006 s’han emprès diverses actuacions en relació amb la Xarxa de 
lectorats. En primer lloc, s’ha creat una adreça per a totes les persones titulars dels lectorats 
amb domini @lectorats.net, que els facilita l’accés al correu electrònic i els n’agilita la utilització. 
En segon lloc, s’ha creat una extranet adreçada al professorat de català a l’exterior, una eina 
que els ofereix un espai virtual amb tota mena de continguts relacionats amb la realitat catalana 
i la docència de la llengua i la cultura. Finalment, conjuntament amb el Departament 
d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació, i la Fundació I2CAT, s’ha engegat el 
projecte APRENCAT (vegeu l’apartat 1.2.5 del capítol V d’aquest Informe, dedicat a 
l’ensenyament i la llengua catalana). 
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Amb la finalitat d’afavorir els estudis i la recerca sobre la llengua i la cultura catalanes fora del 
seu domini lingüístic, l’Institut Ramon Llull ha impulsat el manteniment o la creació de centres 
d’estudi i càtedres de llengua i cultura catalanes en diverses universitats d’arreu del món. En 
aquest sentit, l’any 2005 l’Institut Ramon Llull ha signat un conveni de col·laboració amb el 
Centre d’Estudis Catalans de la Universitat de la Sorbona de París per a la impartició de 
docència de llengua i cultura catalanes i per a l’organització d’activitats culturals diverses. 
D’altra banda, ha impulsat la creació de quatre centres d’estudi o càtedres, concretament la 
Càtedra d’Estudis Catalans Joan Coromines a la Universitat de Chicago; el Centre d’Estudis i 
Difusió de la Cultura Catalana a Guadalajara, Jalisco; el Centre de Recerca en Estudis 
Catalans a la Queen Mary University of London, i l’Estudi d’Investigació Catalanística a la 
Universitat de Frankfurt. A més, ha signat un conveni de col·laboració amb la Universitat de 
Lancaster per a l’elaboració de dos estudis academicoculturals que es duran a terme durant el 
curs 2005-2006. 

1.1.1.2. Àmbit no universitari 
En relació amb les activitats de 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 ha 
participat en la III Trobada de Casals Catalans d'arreu del món, celebrada a Girona al febrer, 
organitzada per la Secretaria de Cooperació Exterior, i en la IX Trobada Cultural de Casals 
Catalans del Con Sud d’Amèrica, que va tenir lloc a l’octubre a Buenos Aires. 
 
1.1.1.3. Jornades i estades de formació 
L’Institut Ramon Llull ha dut a terme, conjuntament amb el Govern d’Andorra, el IV Campus 
Universitari de la Llengua Catalana. Aquest campus s’adreça a estudiants no catalanoparlants 
a fi que puguin ampliar els seus coneixements de llengua catalana i integrar-se en el teixit 
social i el context natural de Mallorca i Andorra al llarg de tres setmanes d’immersió lingüística.  

En aquesta quarta edició del Campus, celebrat a Mallorca, Andorra i Barcelona entre el 27 de 
juliol i el 17 d’agost de 2005, hi han participat 28 persones de 13 països diferents: Alemanya, 
Croàcia, Eslovènia, Espanya, Estats Units, Gran Bretanya, Hongria, Itàlia, Polònia, Portugal, 
República Txeca, Romania i Rússia. Totes elles han assistit a cursos de 30 hores de llengua 
catalana, de nivell elemental o intermedi, i a cursos de 15 hores sobre diversos aspectes de la 
cultura.  

Una altra col·laboració en l’organització d’activitats docents adreçades a persones que es 
formen a l’exterior del domini lingüístic s’ha dut a terme amb l’Ajuntament de Gironella, que  
organitza, des de l’any 1989, les Jornades Internacionals de Llengua i Cultura Catalanes. Des 
del 2005, amb l’objectiu de dinamitzar i impulsar les Jornades, s’ha acordat, mitjançant la 
signatura d’un conveni, que l’Institut Ramon Llull en formi part de l’organització. En aquesta 
edició han participat a les Jornades 24 persones provinents de 8 països: Alemanya, Argentina, 
Equador, Espanya, Estats Units, França, Israel, Itàlia, Polònia, Portugal, Romania, Rússia, 
Suïssa i Xile.  

1.1.1.4. Ajuts i beques 
L’Institut Ramon Llull ha continuat atorgant beques a estudiants de català amb l’objectiu de 
facilitar-los l’assistència a cursos de llengua catalana que es realitzin dins el domini lingüístic. 
En aquest sentit, el 2005 s’han establert dues línies d’ajuts. D’una banda, s’han concedit 
beques per assistir a cursos de llengua catalana i temes relacionats, destinades a cobrir les 
despeses de desplaçament, estada o matrícula en activitats formatives organitzades per 
diverses institucions o entitats dels territoris de parla catalana, i d’altra banda, en el context 
d’activitats de formació organitzades per l’Institut Ramon Llull en col·laboració amb altres 
institucions, l’Institut ha ofert 20 inscripcions gratuïtes a estudiants que hi han volgut participar. 

1.1.2  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. 

El 2005 l’Institut Ramon Llull i la Universitat Autònoma de Barcelona han organitzat un Curs de 
formació de professors de català com a llengua estrangera, que va tenir lloc del 4 al 8 de juliol. 
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En aquesta primera edició hi ha hagut un total de 38 persones inscrites, entre les quals lectores 
i lectors de català, professorat de casals i professorat de català de l’Instituto Cervantes. 

D’altra banda, l’Institut Ramon Llull ha organitzat les XIX Jornades Internacionals per a 
Professors de Català, que el 2005 han tingut lloc a Barcelona els dies 26, 27 i 28 de juliol. En 
aquesta edició les Jornades han estat dedicades a qüestions relacionades amb la didàctica de 
la llengua, incidint especialment en la situació de la llengua catalana dins el nou espai 
d’educació europeu. 

1.1.3. Eines i materials per a l’aprenentatge 
En el marc general de la projecció exterior de la llengua i la cultura catalanes, l’Institut Ramon 
Llull 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. L’any 2005 
l’Institut ha signat un conveni amb la Secretaria de Política Lingüística per a l’elaboració i 
explotació del Curs de català en línia (vegeu l’apartat 1.2.1 del capítol V d’aquest Informe). 
 
1.1.4. Associacions i entitats internacionals de catalanística  
L’Institut Ramon Llull té encomanada la funció de promoure i donar suport a les associacions i 
entitats de catalanística, especialment a les seves iniciatives, projectes i activitats.  

L’any 2005 l’Institut ha signat convenis de col·laboració amb les sis principals associacions 
internacionals de catalanística: l’Anglo-Catalan Society, l’Association Française des 
Catalanistes, la Deutschen Katalanistenverbands e.V., l’Associazione Italiana di Studi Catalani, 
la North-American Catalan Society i l’Associació Internacional de Llengua i Literatura 
Catalanes, amb l’objectiu d'establir un marc de cooperació per al desenvolupament i la 
promoció de les activitats de cada associació. 

Del 13 al 15 de juny de 2005 l’Institut Ramon Llull ha organitzat a Brussel·les el I Simposi 
Internacional de Catalanística, amb l’objectiu de reconèixer la tasca de difusió internacional de 
la llengua i la cultura catalanes que han dut a terme durant dècades persones expertes i 
estudioses de la catalanística de dins i fora dels Països Catalans. En el marc d’aquest Simposi, 
ha tingut lloc una trobada entre representants de les diferents associacions internacionals de 
catalanística amb la voluntat de posar en comú els projectes i d’establir futures línies de 
col·laboració, com ara la creació de la Federació Internacional d'Associacions de Catalanística.  

Entre les activitats organitzades per les associacions amb la col·laboració de l’Institut Ramon 
Llull durant el 2005 destaca el VIII Congrés Internacional de l’Associazione Italiana di Studi 
Catalani, que ha tingut lloc a l’octubre a Nàpols i que s’ha inscrit en un programa cultural més 
ampli organitzat per l’Institut Ramon Llull (Veles e vents. Cultura catalana a Napoli, del 7 al 15 
d’octubre). 

El 2005 també va tenir lloc el 51è Col·loqui de l’Anglo-Catalan Society, que es va organitzar a 
Cambridge del 18 al 20 de novembre. 

1.1.5.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. Amb aquest objectiu 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 i alhora de donar a conèixer la situació del català en el territori o 
actuacions concretes de política lingüística. 

L’Institut ha participat amb un estand propi a la 23a edició de la Fira Expolangues que ha tingut 
lloc a París del 9 al 12 de febrer de 2005, amb l'objectiu de presentar a les persones visitants 
material didàctic i divulgatiu sobre la llengua i la cultura catalanes. En aquesta edició l’Institut 
Ramon Llull ha comptat amb el suport de la Secretaria de Política Lingüística i ha compartit, per 
primera vegada, espai amb l'Institut d'Estudis Baleàrics, sota el lema de "La Langue Catalane". 

D’altra banda, ha participat a la 18a edició de la Fira Internacional de les Llengües, la Cultura i 
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la Comunicació de Madrid, Expolingua, celebrada entre el 8 i el 10 d'abril. L'edició d’aquest any 
s’ha vertebrat a l’entorn del bilingüisme a les escoles. A més d'un estand propi amb material 
docent, didàctic i divulgatiu, l’Institut Ramon Llull ha ofert a les persones assistents una sessió 
d’introducció de la llengua catalana i una classe d'iniciació al català. 

Del 18 al 20 de novembre l'Institut Ramon Llull ha participat a Expolingua Berlín, fira 
internacional de llengües i cultures, que enguany celebrava la seva 18a edició. Per primera 
vegada, l'Institut Ramon Llull hi ha estat present amb un estand conjunt en col·laboració amb 
l'Instituto Cervantes, l'Instituto de Alfabetización y Reeuskaldunización de Adultos (HABE) del 
Govern Basc, Turespaña i la Fedele (federació d’entitats d’ensenyament d’espanyol com a 
llengua estrangera). 
 
 
1.2. La Casa de les Llengües 
La Casa de les Llengües és un consorci creat per un Acord de govern del 22 de març de 2005. 
Al mes d’abril es van aprovar els Estatuts del consorci, que van ser publicats al DOGC 4365, de 
17 d’abril. 
 
Inicialment, el consorci està integrat per la Generalitat de Catalunya, la Fundació Fòrum 
Universal de les Cultures i el Centre Unesco de Catalunya. Durant el mes de desembre s'ha 
tancat l'acord polític d'incorporació de l'Ajuntament de Barcelona al consorci, que està previst 
que es materialitzi durant l'any 2006. 
 
La Casa de les Llengües és un organisme amb seu a Catalunya que té per missió promoure les 
llengües del món i el multilingüisme igualitari i equitatiu, recollir i difondre la diversitat lingüística 
del planeta com a valor i patrimoni de la humanitat, i donar a conèixer internacionalment el 
model de gestió de la diversitat lingüística a Catalunya. La Casa de les Llengües, doncs, té per 
voluntat aconseguir influència, abast i ressò internacionals. 
 
Les eines amb què es pretenen aconseguir aquests objectius són les següents: 
 
- Informes sobre polítiques lingüístiques concretes, sobre gestió de la diversitat lingüística i 
sobre economia i llengua, referents a tot el món i a espais geopolítics concrets. S'emetran 
dictàmens i consells, i propostes de mesures i actuacions. 
 
- Un gran equipament cultural dedicat al llenguatge i a la diversitat lingüística, que inclourà el 
centre d'interpretació de la llengua catalana, adreçat a un públic molt ampli i alhora amb serveis 
per a especialistes. 
 
- La promoció de recursos TIC que han de facilitar les comunicacions multilingües i un ordre 
lingüístic equitatiu. 
 
Per arribar a aquests objectius, es van marcar inicialment tres grans eixos de treball: 
 
- Sostenibilitat lingüística: Se situen en aquesta línia les actuacions encaminades a promoure el 
coneixement i el respecte de la diversitat lingüística com a part del pluralisme cultural de la 
humanitat, per tal de propiciar un ordre lingüístic mundial equitatiu. I també, les actuacions que 
es duguin a terme per afavorir el reconeixement del valor de cada llengua per a la respectiva 
comunitat lingüística i per a la humanitat. 
 
- Multilingüisme i tecnologies de la informació i la comunicació: Se situen en aquesta línia les 
actuacions encaminades a impulsar i participar en el desenvolupament d'eines i recursos que 
facilitin la implantació de comunicacions multilingües funcionals i equitatives, en la construcció 
de la societat mundial de la informació i el coneixement. I també, les actuacions que es duguin 
a terme per contribuir a la valoració de les llengües i del multilingüisme com a instruments 
imprescindibles de desenvolupament personal i col·lectiu, i com a mitjà de diàleg entre les 
persones i cultures del món. 
 
- Gestió de la diversitat lingüística: Formen part d'aquesta línia les actuacions encaminades, 
especialment, a difondre arreu del món l'experiència catalana en el desenvolupament de la 
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llengua pròpia, en el respecte de la diversitat lingüística i en la gestió del multilingüisme. I 
també, les actuacions que es duguin a terme per seleccionar i difondre coneixements, 
experiències i iniciatives rellevants sobre les llengües i el multilingüisme arreu del món, per 
afavorir-ne la interconnexió i propiciar-ne la màxima eficàcia. 
 
A continuació s’esmenten les actuacions més destacades dutes a terme el 2005. 
 
1.2.1. Creació de la Casa de les Llengües 
L’any 2005 s’ha posat en funcionament l’organisme: s’han negociat i aprovat els estatuts; s’ha 
constituït el consorci i el Consell de Direcció, i s’ha nomenat el director; s’ha aprovat la plantilla i 
el pressupost; s’ha registrat la marca, i s’ha dissenyat la imatge d’identificació visual. 
 
D’altra banda, s’ha començat a treballar per crear una xarxa de col·laboració de persones 
expertes: s’ha fet un estudi d’identificació d’organismes i programes rellevants en matèria de 
multilingüisme tant de l’àmbit català com europeu i internacional, s’ha assistit a diferents 
jornades internacionals i s’hi ha participat, i s’han mantingut reunions amb les persones 
responsables de diferents organismes. A més, s’ha dut a terme la definició i el 
desenvolupament d’una intranet i d’un entorn de col·laboració, extranet, desenvolupat amb 
programari lliure, eines de treball en xarxa que permetran implicar i coordinar els equips de 
treball. 
 
1.2.2. Difusió de la diversitat lingüística 
El projecte museogràfic de la Casa de les Llengües, dedicat a la diversitat lingüística, serà un 
punt de referència mundial perquè no n’hi ha cap altre d’aquestes característiques. Durant el 
2005 s’ha dut a terme una anàlisi aprofundida de les experiències museològiques i 
museogràfiques internacionals vinculades amb el llenguatge i la comunicació, i s’ha elaborat 
l’avantprojecte de gestió del Museu de les Llengües. 
 
Aquest projecte museogràfic inclourà un Centre de presentació de la llengua catalana. En 
aquest àmbit, s’ha plantejat a l’Institut d’Estudis Catalans el projecte de creació d’un arxiu 
digital de la llengua catalana oral i de la seva diversitat, i s’ha negociat amb Televisió de 
Catalunya l’ús de l’arxiu d’imatges i sonor. 
 
D’altra banda, també es pretén crear un arxiu digital de la diversitat lingüística a Catalunya: en 
aquest sentit, s’ha col·laborat amb el Grup d’Estudis de Llengües Amenaçades de la Universitat 
de Barcelona per crear una base de dades amb informació sobre les més de 200 llengües que 
tenen presència a Catalunya. 
 
Un altre projecte és el desenvolupament d’un portal web interactiu, multimèdia i multilingüe, 
amb la finalitat de donar a conèixer al món la iniciativa de la Casa de la Llengües, afavorir la 
participació d’institucions i persones d’arreu del món i servir d’eina de divulgació sobre la 
diversitat lingüística. Aquest portal web presentarà la informació en diverses llengües i també 
incorporarà un vocabulari electrònic multilingüe. Durant el 2005 s’ha dissenyat el web, s’ha 
traduït a 20 llengües la informació de difusió general i s’ha desenvolupat una base de dades 
sobre llengües del món. 
 
1.2.3. Creació de discurs 
La Casa de les Llengües s’ha marcat com a objectiu crear discurs sobre diversitat lingüística i 
multilingüisme igualitari i equitatiu, i assessorar el Govern de la Generalitat en les seves 
necessitats i polítiques en relació amb el multilingüisme. Durant el 2005, a petició de la 
Secretaria per a la Immigració, s’han iniciat els treballs per elaborar un informe sobre 
tractament de les llengües dels immigrants i les immigrants en el període d’acollida a 
Catalunya, i s’han fet visites i entrevistes a entitats i organismes públics que fan tasques 
d’acolliment a immigrants per identificar les principals necessitats, valorar els mecanismes de 
comunicació utilitzats fins ara i recollir propostes de millora.  
 
1.2.4. Portal tecnològic d’eines i recursos multilingües validats 
Atès que és difícil disposar d’informació de conjunt validada sobre recursos d’enginyeria 
lingüística aptes per a les comunicacions multilingües, cal desenvolupar eines, protocols i 
mesures d’avaluació per determinar la qualitat dels sistemes i la seva capacitat de ser 
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compartits per indústries i organismes públics, per diferents països i en diferents llengües. En 
aquest sentit, la Casa de les Llengües, en col·laboració amb la Fundació Barcelona Digital, ha 
iniciat els treballs de desenvolupament del Portal tecnològic d’enginyeria lingüística multilingüe, 
que consisteix en una plataforma web amb informació sobre empreses, organitzacions, 
productes, serveis i recursos del sector de l’enginyeria lingüística multilingüe. 
 
1.2.5. Bones pràctiques 
Durant el 2005 s’ha definit i desenvolupat el projecte del Centre Internacional de Bones 
Pràctiques, que té com a objectiu projectar l’experiència catalana de recuperació de la llengua 
pròpia i, alhora, promoure el multilingüisme equitatiu. S’han iniciat contactes per establir acords 
de col·laboració amb organismes internacionals amb objectius coincidents amb els d’aquest 
Centre, i s’ha constituït el Consell Científic Català del Centre Internacional de Bones 
Pràctiques, amb representants dels organismes governamentals de política lingüística, de les 
entitats que han dut a terme projectes de difusió de la llengua catalana i de les universitats del 
domini lingüístic català. 
 
1.3. La Delegació del Govern de la Generalitat a Madrid 
La Delegació del Govern de la Generalitat a Madrid du a terme, 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 dia 8 de juny el president de la Generalitat va inaugurar la nova seu de Blanquerna, el centre 
cultural de la Generalitat a Madrid, que va obrir les seves portes amb l’exposició “Luis 
Carandell, periodista”. 
 
Les Aules de Català de la Delegació programen cada any cursos de llengua catalana amb 
l’objectiu d'afavorir el coneixement de la llengua i la literatura catalanes i alhora esdevenir un 
canal de difusió de la cultura catalana.   

Durant el curs 2005-2006 s’han organitzat els cursos de llengua catalana següents: 
 
 4 mòduls del nivell bàsic, de 90 hores lectives (79 alumnes) 
 2 mòduls del nivell elemental, de 90 hores lectives (52 alumnes) 
 1 mòdul del nivell intermedi, de 90 hores lectives (30 alumnes) 
 2 mòduls del nivell de suficiència, de 90 hores lectives (30 alumnes) 

 
A més, s’ha impartit 1 mòdul de nivell bàsic, de 120 hores lectives, dins les assignatures de 
Llengua catalana I i Llengua catalana II que es fan a la Universitat Complutense de Madrid. Hi 
han assistit 12 alumnes. 
 
En la convocatòria de maig-juny del 2005, s’han convocat a Madrid les proves per a l’obtenció 
dels certificats de coneixement de llengua catalana que expedeix l’Institut Ramon Llull, amb els 
resultats que es detallen en la taula següent.  

Taula 1. Resultats de les proves de llengua catalana per nivells. Madrid 2005 

 bàsic  elemental intermedi suficiència superior  TOTAL 

persones inscrites 60 23 19 30 2 134 
persones presentades 51 19 15 27 2 114 
persones aptes 43 15 15 15 0 88 

 
 
1.4. La difusió de la política lingüística catalana: els convenis i acords fora del domini lingüístic 
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 perquè l'estudiïn 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 2005, destaquen les col·laboracions que s’esmenten a continuació. 
 
1.4.1. El País Basc 
Per al Govern Basc han estat habituals les relacions i la col·laboració en matèria de política 
lingüística amb la Generalitat de Catalunya, que s’han materialitzat en el transcurs dels anys en 
múltiples projectes comuns, que reflecteixen la importància i l’interès d’intercanviar informació 
sobre els objectius, línies de treball i experiències de les respectives polítiques lingüístiques. 
 
En aquesta línia, al març de 2005 el Govern Basc i la Generalitat de Catalunya van signar un 
protocol de col·laboració en matèria de política lingüística. Les línies de treball que fonamenten 
aquesta col·laboració són les següents: la mútua comunicació i l’intercanvi d’informació al 
voltant dels sistemes d’indicadors lingüístics i de política lingüística, els programes de 
sensibilització, els àmbits socioeconòmics, les noves tecnologies, els programes d’avaluació i 
l’ensenyament a persones adultes. En aquest document es recull també l’acord de col·laborar 
en la formació del personal tècnic de normalització i planificació lingüística, i en el camp de la 
terminologia, i també la voluntat de promoure mesures per a la protecció i l’ús de les llengües 
oficials a la Unió Europea. Posteriorment, durant el mes de maig, els equips responsables de 
política lingüística del País Basc i Catalunya es van reunir a Barcelona en el marc de l’acord 
esmentat anteriorment. 
 
Durant el 2005, el TERMCAT ha continuat la seva col·laboració amb el centre de terminologia 
basc (UZEI), oferint assessorament documental per a l’elaboració de projectes terminològics, i 
mitjançant l’intercanvi de publicacions i informacions. 
 
1.4.2. Galícia 
Al desembre de 2005 els equips directius de les secretaries de Política Lingüística de 
Catalunya i Galícia es van reunir en una jornada de treball conjunt, amb l’objectiu d’intercanviar 
informació sobre les polítiques lingüístiques que estan duent a terme i determinar possibles 
àmbits de col·laboració en aquesta matèria entre ambdós governs.  
 
D’altra banda, el TERMCAT ha continuat, durant el 2005, la col·laboració amb el centre de 
terminologia gallec (TERMIGAL), especialment pel que fa a la prestació d’assessorament 
documental per a l’elaboració de projectes terminològics i a l’intercanvi de publicacions i 
informacions. 
 
1.4.3. El Quebec 
La cooperació entre els governs quebequès i català es fluida des de fa ja alguns anys. En 
aquesta línia, al mes de maig es va signar un nou programa de cooperació en matèria de 
planificació lingüística per al període 2005-2007. Els principals àmbits en què es proposen 
col·laborar són les polítiques lingüístiques relatives a les noves tecnologies, l’ensenyament del 
francès o el català a les persones immigrants i la promoció d’aquestes llengües en les 
empreses i medis de treball, amb especial atenció a les tecnologies de la comunicació. 
 
El programa de cooperació preveu actuacions conjuntes pel que fa a la comunicació i 
l’intercanvi d’informació, la política terminològica, la reflexió i difusió de treballs sobre les 
polítiques lingüístiques, i la formació recíproca del personal tècnic que treballa en l’àmbit de 
planificació lingüística. També intercanviaran informació sobre les lleis i altres disposicions 
normatives que afectin el règim lingüístic del Quebec o de Catalunya. 
 
En virtut d’aquest conveni, l’Oficina Quebequesa de la Llengua Francesa i el TERMCAT 
col·laboraran en l’àmbit de la producció i la difusió terminològiques, especialment pel que fa a 
les tecnologies de la informació. També es preveu l’intercanvi d’informacions sobre els 
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sistemes de difusió i implantació de la terminologia i sobre l’establiment de criteris i mètodes 
sobre processos de normalització terminològica. 
 
D’altra banda, en el marc de les relacions establertes des del 2003, al maig de 2005 el 
TERMCAT i l’Oficina de Traducció del Govern del Canadà han signat un conveni de 
col·laboració pel qual acorden una cessió mútua de recursos terminològics. 
 
2. La cooperació amb altres territoris de parla catalana 
 
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 l’àrea lingüística catalana. 
 
• XI Trobada de Centres d’Autoaprenentatge 
La Secretaria de Política Lingüística en col·laboració amb la Universitat de Vic ha organitzat la 
XI Trobada de Centres d’Autoaprenentatge, que va tenir lloc a Vic, els dies 5 i 6 de maig de 
2005. La Trobada s’adreçava a personal tècnic i assessor de centres d’autoaprenentatge de 
català i d’altres llengües, i hi van assistir 134 persones procedents de Catalunya, el País 
Valencià, les Illes Balears, la Catalunya Nord, Andorra i el País Basc. 
 
• Universitat Catalana d’Estiu 
El 2005 la Secretaria de Política Lingüística 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 aquestes dues institucions. 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. L’import destinat a aquesta actuació ha estat de 2.759 euros. 
 
 
2.1. Col·laboració amb les Illes Balears 
Els governs de la Generalitat i de les Illes Balears cooperen amb la finalitat de rendibilitzar els 
esforços de tots dos governs per promoure la llengua. En aquest marc 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, o la cooperació en el camp de la formació de personal tècnic. 
 
Les col·laboracions dutes a terme durant el 2005 s’han materialitzat en les actuacions 
conjuntes que s’esmenten a continuació. 
 
2.1.1. El TERMCAT 
Pel que fa a la col·laboració del TERMCAT amb institucions de les Illes durant l'any 2005, 
s’han dut a terme diferents activitats. En l'àmbit de la formació, s'ha ofert un curs sobre la 
creació i divulgació de neologia tècnica i científica en català. Aquest curs, organitzat per 
l'Escola d'Estiu de l'Estudi General Lul·lià en conveni amb la Universitat de Barcelona, va tenir 
lloc a Palma de Mallorca, de l'11 al 15 de juliol.  
  
D'altra banda, quant a l'elaboració de terminologies, el TERMCAT ha treballat en el 
desenvolupament de diferents projectes terminològics amb la col·laboració de diferents 
institucions balears: la Terminologia de la infermeria, en què hi han treballat especialistes de 
l'Escola Universitària d'Infermeria i Fisioteràpia de la Universitat de les Illes Balears; el 
Diccionari de l'esport, en què han col·laborat el Govern Balear i diferents federacions esportives 
de les Illes, i la Terminologia del comerç electrònic, projecte en què han participat especialistes 
de la Universitat de les Illes Balears.  
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2.1.2. La difusió del cinema en català 
Pel que fa al cinema en català, d’acord amb el conveni de col·laboració existent entre els 
governs català i balear, 13 de les pel·lícules doblades al català durant el 2005 s’han exhibit a 
les Illes. El Govern balear s’ha fet càrrec de les despeses de les còpies corresponents. 
 
Les pel·lícules doblades al català estrenades a les Illes Balears són les següents: 
El capità dent de sabre 
Bob Esponja: la pel·lícula 
Team America: La policia del món 
Madagascar 
La guerra dels mons 
Rolo i el secret del pèsol 
Doraemon i els déus del vent 
El secret dels germans Grimm 
Wallace and Gromit 
La llegenda del Zorro 
Harry Potter i el calze de foc 
King Kong 
Opopomoz 
 
2.1.3. La formació especialitzada 
L’any 2005 la Secretaria de Política Lingüística ha continuat col·laborant amb la Direcció 
General de Política Lingüística del Govern de les Illes Balears per a l’organització del Pla de 
formació especialitzada en planificació lingüística a les Illes; concretament, en la proposta de 
continguts de les activitats formatives i de professorat. Dins el Pla de formació 2005-2006 s’han 
realitzat sis activitats de formació, adreçades als tècnics i tècniques dels diversos serveis 
lingüístics d’aquest territori (Govern, consells insulars, ajuntaments, sindicats, mitjans de 
comunicació...) i en segon terme als llicenciats i llicenciades en filologia. 
 
2.1.4. L’edició de les obres completes de Pompeu Fabra 
La Generalitat de Catalunya i el Govern de les Illes Balears han donat suport institucional a 
l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) per portar a terme aquest projecte i hi participen en el 
finançament (vegeu l’apartat 6.2 del capítol III). 
 
2.1.5. Els centres d’autoaprenentatge 
Amb  l’objectiu de fomentar l’autoaprenentatge, la Secretaria de Política Lingüística ha 
col·laborat amb el Govern balear per al funcionament de quatre centres i sis punts 
d’autoaprenentatge de català. Pel que fa als centres d’autoaprenentatge, un és a la Universitat 
de les Illes Balears a Palma, i els altres tres, adreçats a la població en general, són a Palma, 
Menorca i Eivissa. Els punts d’autoaprenentatge estan distribuïts per tot el territori. La 
Secretaria de Política Lingüística també ha col·laborat amb el centre d’autoaprenentatge de 
l’entitat Paraula, Centre de Serveis Lingüístics, que és a Palma. Entre les actuacions dutes a 
terme destaquen l’assessorament i la tramesa de materials didàctics. 
 
2.1.6. Els ajuts a entitats civils 
L’any 2005 el Departament de la Presidència ha atorgat ajuts per al foment de la llengua a les 
entitats de les Illes Balears que consten en la taula següent. 

 
Taula 2. Entitats de les Illes Balears que han rebut ajuts. 2005 

 
Joves de Mallorca per la Llengua 35.000 euros 
Institut d'Estudis Eivissencs 12.000 euros 
Sa Xarxa de Teatre Infantil i Juvenil de les Illes Balears 5.000 euros 
Obra Cultural Balear 200.000 euros 

Total 252.000 euros 
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2.2. Col·laboració amb Andorra 
 
2.2.1. IV Campus Universitari de la Llengua Catalana 
El Govern d’Andorra ha col·laborat amb l’Institut Ramon Llull en l’organització del IV Campus 
Universitari de la Llengua Catalana (vegeu el subapartat dedicat a jornades i estades de 
formació a l’apartat 1.1 d’aquest capítol). 
 
2.2.2. La col·lecció de textos “Català Fàcil” 
L’any 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. Està adreçada 
especialment a persones immigrades i no catalanoparlants (joves i adultes) i a estudiants 
universitaris estrangers que aprenen català. 
 
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. Contindrà obres de ficció i 
de no-ficció i combinarà la publicació de textos clàssics i populars amb textos nous redactats 
expressament per a aquesta col·lecció. 
 
Com a participació en la publicació, la Generalitat de Catalunya i el Govern d’Andorra han fet 
aportacions econòmiques i han col·laborat en la distribució dels títols publicats. 
 
El 2005 s’han editat aquests títols: 
 
Robinson Crusoe 
Qui és el culpable? 
Els castellers 
 
Cada títol comprèn un llibre i un CD, amb la versió oral del text, per reforçar el coneixement de 
la llengua parlada. 
 
2.2.3. Els centres 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. 
 
2.3. Col·laboració amb el País Valencià 

2.3.1 TERMCAT 

Durant l’any 2005 el TERMCAT ha dut a terme activitats de formació en col·laboració amb la 
Universitat d’Alacant (visita al TERMCAT i presentació de les seves actuacions a estudiants de 
filologia catalana) i la Universitat Jaume I de Castelló (impartició d’un curs i estada de formació 
de 2 estudiants al centre de terminologia). 
 
2.3.2. Els ajuts a entitats civils 
El Departament de la Presidència, l’any 2005, ha atorgat ajuts per al foment de la llengua a les 
entitats del País Valencià que figuren en la taula següent. 
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Taula 3. Entitats del País Valencià que han rebut ajuts. 2005 
 

Escola Valenciana 48.000 euros 
Institució Cívica i de Pensament Joan Fuster 12.000 euros 
Associació Cultural La Fàbrica de Llum 12.000 euros 
Associació Cívica Valenciana Tirant lo Blanc 20.000 euros 
Fundació Sambori 5.000 euros 
Acció Cultural del País Valencià 40.200 euros 

Total 137.200 euros 
 
2.3.3. Els centres d’autoaprenentatge 
Amb l’objectiu de fomentar l’autoaprenentatge, la Secretaria de Política Lingüística col·labora 
amb els centres d’autoaprenentatge de llengua catalana del País Valencià. L’any 2005 han 
estat en funcionament vuit centres a les universitats valencianes: un a la Universitat Jaume I, 
tres a la Universitat Politècnica de València i quatre a la Universitat de València. 
 
2.4. Col·laboració amb la Catalunya Nord 

2.4.1. 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 va dotar 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. 
 
Al gener de 2005 es va contractar un tècnic, adscrit a la Casa de la Generalitat a Perpinyà, 
encarregat específicament de la difusió de la llengua catalana. Des d’aquest servei s'han portat 
a terme actuacions en camps diversos i sempre en relació amb actors locals, siguin aquests 
institucionals, empresarials o associatius. 
 
2.4.1.1. Accions en l’àmbit municipal 
• Promoure l’ús del català als ajuntaments 
S’ha participat en el finançament, conjuntament amb l’Ajuntament de Perpinyà, del llibret 
bilingüe Promoure l’ús del català als ajuntaments. Es tracta d’un estudi jurídic de la situació 
actual de la llengua catalana i de les possibilitats d'utilitzar el català en el marc municipal 
respectant la Constitució. Aquesta obra ha estat enviada a tots els batlles de la Catalunya Nord. 
 
2.4.1.2. Jornada dels Batlles i de la Llengua Catalana 
El 2 de juliol de 2005 s’organitzava a la Casa de la Generalitat la primera Jornada dels Batlles i 
de la Llengua Catalana. Vint-i-dos municipis van ser representats en aquesta jornada, durant la 
qual es van presentar diferents accions possibles per promoure l’ús del català en l’àmbit 
municipal. Un advocat de Perpinyà va exposar els aspectes legals d’aquesta promoció i un 
batlle del País Basc Nord va informar de les accions dutes a termes al seu municipi. 
 
2.4.1.3. Segell de qualitat “Sí al català” 
Segell Es tracta d’un segell de qualitat atribuït als ajuntaments que vulguin realitzar accions 
concretes en favor de la llengua catalana. És constituït per un ventall de 28 accions possibles: 
els ajuntaments que hagin realitzat o que es comprometin a realitzar un mínim de 6 d’aquestes 
accions obtenen el nivell 1 del segell de qualitat. Existeix també un nivell 2 (un mínim de 12 
accions) i un nivell 3 (un mínim de 18 accions). La Casa de la Generalitat participa en el 
finançament de les sis primeres accions. 
 
• Col·laboracions amb l’Associació de Batlles i Adjunts  
S’ha participat en reunions formals d’aquesta associació, en particular a la Comissió Catalanitat 
i a la Comissió Relacions Transfrontereres.  
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• Reunions de reflexió amb l’Ajuntament de Perpinyà 
S’organitzen reunions bimestrals d’un grup de reflexió i de treball anomenat Llengua i Ciutat 
amb l’Institut Font Nova de l’Ajuntament de Perpinyà, per proposar accions concretes a 
l’Ajuntament, amb la col·laboració de la Generalitat o sense. 
 
2.4.1.4. Accions amb la Cambra de Comerç i d’Indústria 
• S’ha traduït al català i copublicat el catàleg del Festival Off de Fotoperiodisme de Perpinyà. 
 
• S’han ofert 47 diccionaris català-francès francès-català per a un joc concurs amb els 

comerços de Perpinyà. 
 
• S’han finançat traduccions de menús de restaurants. 
 
2.4.1.5 .Cursos de català per a persones adultes 
• S’han organitzat cursos de català per a persones adultes (set grups de tres nivells diferents, 

per a un total d’uns vuitanta alumnes). 
 
• S’han creat cursos intensius per a persones adultes (un grup de quinze alumnes). 
 
• El Col·lectiu de Professors de Català per a Adults, en col·laboració amb l’Ajuntament de 

Perpinyà, ha coordinat les proves de català de la Secretaria de Política Lingüística. S’hi van 
inscriure 157 candidats, dels quals 114 es van presentar a les proves. Han obtingut el 
certificat 77 persones: 43 de nivell bàsic, 12 de nivell elemental, 17 de nivell intermedi i 5 de 
nivell de suficiència. 

 
• S’han fet sessions de formació didàctica de 24 hores per a professorat, fruit d’una 

col·laboració entre el Col·lectiu de Professors de Català per a Adults i la Secretaria de Política 
Lingüística. S’han impartit a la Casa de la Generalitat i hi han assistit una vintena de 
persones. 

 
2.4.1.6. Ajuda a les escoles 
• S’ha posat material lingüístic divers a disposició de les escoles immersives i bilingües. 
 
• S’ha continuat un programa de projecció de films en català a la Casa de la Generalitat, 

destinat a totes les escoles de la Catalunya Nord. Aquest servei incloïa el desplaçament en 
autocar de les alumnes i els alumnes. 

 
 
2.4.1.7. Difusió de material lingüístic 
S’ha adaptat al català rossellonès el llibret Vocabulari en imatges – Viure a Catalunya, i s’ha 
editat amb un tiratge de 20.000 exemplars. Es van distribuir 8.000 exemplars amb el setmanari 
La Semaine du Roussillon, i també s’ha fet arribar a municipis, associacions, empreses i, de 
manera sistemàtica, a totes les escoles primàries immersives i bilingües. 
 
2.4.1.8. Presentacions i presència institucional 
• El 18 de gener es van presentar els tres primers volums de la col·lecció “Català Fàcil” (Diari 

d’Anna Frank, La vida de Pau Casals, Històries poc corrents), coeditada per Eumo, la 
Universitat de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i el Govern d’Andorra. La presentació 
va ser coorganitzada amb la Secretaria de Política Lingüística. 

 
• El 4 de maig es van lliurar els premis del concurs escolar 3 Minuts destinats a alumnes que 

hagin elaborat reportatges en català, organitzat amb Ràdio Arrels i el Consell General. 
 
• El 3 de novembre es va presentar l’associació Softcatalà i les seves accions en favor del 

català al món de la informàtica i d’Internet, en col·laboració amb Culturalnord. 
 
2.4.2. Col·laboracions amb institucions i associacions 
Durant el 2005 la Generalitat de Catalunya ha dut a terme, amb entitats de la Catalunya Nord, 
les col·laboracions per al foment i la difusió de la llengua i la cultura catalanes que es detallen a 
continuació. 
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• Ajuntament de Perpinyà 
El 14 de setembre de 2005 s’ha signat un acord amb l’Ajuntament de Perpinyà, que preveu una 
aportació econòmica de la Generalitat de 80.000 euros, amb l’objectiu que l’Ajuntament pugui 
mantenir i accentuar els seus esforços de promoció de la cultura i de l’ús de la llengua 
catalana. Entre altres actuacions té la responsabilitat d’assegurar la programació d’espectacles 
en català i la presència de la llengua catalana a tota la documentació cultural de l’Ajuntament. 
 
La Casa de la Generalitat ha col·laborat amb l’Ajuntament de Perpinyà per a l’organització del 
sisè Dictat de Català. Hi van participar unes sis-centes persones, molt majoritàriament de la 
Catalunya Nord. 
 
També s’ha participat en l’elaboració i la difusió d’un lèxic de català bàsic, L’indispensable a 
Catalunya Nord. La primera edició, de 5.000 exemplars, va ser distribuïda en menys de dues 
setmanes, i se n’ha fet una segona edició. 
 
D’altra banda, la Secretaria de Política Lingüística col·labora amb l’Ajuntament de Perpinyà per 
al manteniment d’un centre d’autoaprenentatge de català. Concretament, els ofereix 
assessorament i materials i recursos didàctics. 
 
• APLEC 
S’ha atorgat una subvenció de 60.000 euros a aquesta associació per finançar les despeses de 
secretaria de l’entitat, la col·laboració en el projecte Alberes del Consell General (que consisteix 
a finançar classes de català a les escoles públiques de la Catalunya Nord), la publicació de la 
revista infantil Mil Dimonis i la previsió de la publicació d’una segona revista, Pipius. 
 
• Òmnium Cultural Catalunya Nord 
Aquesta associació ha rebut una subvenció de 26.500 euros com a suport a l’organització de 
cursos de català per a persones adultes (s’han fet cursos a 14 municipis i hi han participat 380 
alumnes) i a la col·laboració en l’organització de les festes literàries de la Nit de Sant Jordi, en 
què es lliuren diversos premis literaris.  
 
• Amics de la Bressola 
Aquesta associació ha rebut una subvenció de 339.500 euros destinada al funcionament de les 
escoles Bressola, maternals i primàries (en set centres diferents), i del seu col·legi del Soler, i 
una altra subvenció de 1.500 euros per participar en unes jornades de reflexió sobre escoles 
associatives al País Basc Nord. 
 
• Arrels 
Ha rebut una subvenció de 55.000 euros, destinada a finançar l’associació i especialment la 
seva ràdio (Ràdio Arrels). 
 
• Comte Guifré 
S’ha atorgat una subvenció de 84.000 euros al Col·legi Comte Guifré, històricament el primer 
centre d’ensenyament secundari que practica la immersió en català, tot i que tingui un nombre 
d’alumnes sempre força reduït. 
 
• Rialles 
Ha rebut una subvenció de 18.000 euros per a l’organització d’espectacles infantils en català 
fora de l’horari escolar. 
 
• Federació per a la Defensa de la Llengua i la Cultura Catalanes 
Aquesta federació, que agrupa una desena d’associacions que treballen en favor de la llengua 
catalana, ha rebut una subvenció de 3.000 euros per a despeses de funcionament. 
 
• Centre Cultural Català del Vallespir 
Aquesta associació té per objectiu difondre la cultura catalana al Vallespir emprant 
exclusivament la llengua catalana, a través d’una revista, Vallespir, i d’actes diversos, com ara 
conferències i debats. Ha rebut una subvenció de 4.000 euros. 
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• Fem feina 
Aquesta associació té com a objectiu fomentar la presència de la llengua catalana al món de 
l’empresa, mitjançant un servei de traducció. Ha rebut una subvenció de 2.000 euros. 
 
2.5. Col·laboració amb l’Alguer 
El Departament de la Presidència de la Generalitat atorga ajuts regularment per a entitats de 
foment de la llengua catalana de l’Alguer. L’any 2005 ha rebut un ajut de 14.200 euros el Cercle 
de Defensa i Difusió de la Llengua i Cultura Catalanes. 
 
Al juliol de 2005 el secretari de Política Lingüística va presentar, a l’Ajuntament de l’Alguer, els 
resultats de l’Enquesta de l'Ús del Català a l’Alguer duta a terme el 2004; es va convidar a 
aquesta presentació a totes les associacions culturals alguereses i a la premsa local, i hi van 
assistir les autoritats municipals. D’altra banda, en aquesta visita a l’Alguer, es van dur a terme 
reunions amb diferents persones d’institucions alguereses relacionades amb la llengua 
catalana: amb el coordinador de llengua del Centre de Recursos Maria Montessori, amb el 
president d’Òmnium Cultural de l’Alguer i amb mestres de l’escola infantil La Costura. 
 
2.6. Col·laboració amb la Franja de Ponent 
El Departament de la Presidència de la Generalitat atorga ajuts regularment per a entitats que 
treballen per al foment de la llengua catalana a la Franja de Ponent. L’any 2005, la Institució 
Cultural de la Franja ha rebut un ajut de 40.000 euros. A més, el Departament de la Presidència 
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. 
 
D’altra banda, a la tardor del 2005 es va incorporar la Franja de Ponent, concretament la 
localitat de Tamarit de Llitera, a la programació regular del CINC (Cicle de Cinema Infantil en 
Català). L’objectiu d’aquesta iniciativa és oferir una programació regular de 10 pel·lícules 
infantils doblades al català, distribuïdes en dos cicles al llarg de l’any. La voluntat de la 
Secretaria de Política Lingüística i de Circuit Urgellenc, empresa responsable de les 
projeccions, és incrementar aquesta col·laboració en el futur i arribar a altres localitats de la 
Franja, començant per Mequinença.  
 
2.7. Col·laboració amb la llengua occitana  
L’any 2005 el Departament de la Presidència ha atorgat un ajut de 1.000 euros al Cercle 
d’Agermanament Occitanocatalà per a l’organització de l’escola occtina d’estiu, en què es van 
dur a terme diverses activitats per fomentar i promoure la interrelació lingüística del català i 
l’occità. 
 
2.8. 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 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 2005 ha dut a terme les activitats que es detallen a continuació. 
 
• Desenvolupament del projecte www.llengua.info 
En el marc de les activitats de la Comissió de Llengua de l’IJLV, el portal Llengua.info posa a 
l’abast de tothom els serveis lingüístics de les 20 universitats de la xarxa. Es tracta d’una eina 
que materialitza un dels objectius fundacionals de l’Institut: promoure l’ús de la llengua pròpia 
entre la comunitat universitària, i entre la societat del seu entorn. 
 
El portal www.llengua.info vol ser una pàgina de referència d’informació dels serveis lingüístics 
de les nostres universitats. Té com a objectiu cobrir les necessitats en matèria de llengua de 
tota la societat, a través d’un servei de qualitat: els serveis lingüístics universitaris.  
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Il·lustració 1. Llengua.info 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Està organitzat en tres àrees: formació, assessorament i terminologia, i dinamització. Disposa, 
a més, d’un cercador terminològic (a partir de les bases de dades dels vocabularis bàsics que 
edita l’IJLV) i d’un metacercador de recursos terminològics. 
 
• Jornada tècnica sobre gestió dels serveis lingüístics 
El dia 20 d’abril va tenir lloc un seminari de formació dedicat a la gestió dels serveis lingüístics, 
en què van prendre part la majoria de membres de la Comissió de Llengua de l’IJLV. S’hi van 
tractar temes relacionats amb l’organització, la gestió econòmica i els recursos humans. 
 
• III Jornades del català a les noves tecnologies 
L’IJLV ha col·laborat en l’organització de les III Jornades del Català a les Noves Tecnologies 
(vegeu l’apartat 6 del capítol XIII d’aquest Informe). 
 
• XV Debat Universitari 
El dia 25 de novembre va tenir lloc el XV Debat Universitari, sobre la qüestió “El català i les 
tecnologies de la informació i la comunicació: reptes inevitables i necessitats peremptòries”. Hi  
van participar unes 40 persones. 
 
• 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 més usuals d’un ensenyament o 
especialitat universitària en català, castellà, francès i anglès. Els 
destinataris principals dels vocabularis bàsics són els estudiants i les 
estudiants. L’any 2005 s’ha editat el vocabulari bàsic d’infermeria, 
amb un total de 1.840 entrades. 
 
• Projecte d’elaboració del diccionari de formants i adequació 

telemàtica 
Al llarg del 2005 s’ha continuat treballant en l’elaboració de la Base de 
dades de formants (BDForm). És un diccionari informatitzat que conté 1.500 formants: els 
prefixos i sufixos cultes i els prefixos de la llengua catalana amb el significat i l'equivalència en 
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castellà, francès i anglès. Es tracta d’una eina lexicogràfica d’interès cabdal per a la 
terminologia i la fixació dels neologismes. 
 
• Enquesta sobre l’ús de la llengua a la docència 
La Comissió de Llengua, per encàrrec dels vicerectorats de Política Lingüística de les 
universitats de la xarxa, ha continuat treballant en l’elaboració d’un model d’enquesta sobre l’ús 
de la llengua a la docència a totes les universitats de l’IJLV, a fi de fer-ne un informe posterior. 
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