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I. EL MARC LEGAL LINGÜÍSTIC 
 
 
1. L’Estatut de Catalunya 
 
1.1. El marc constitucional i estatutari del règim d’oficialitat lingüística i la competència de la 
Generalitat en aquesta matèria 
 
El dia 20 de juliol de 2006 el Butlletí Oficial de l’Estat i el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya van publicar simultàniament la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya (en endavant, EAC). La revisió estatutària va comportar la 
substitució completa de les anteriors prescripcions lingüístiques de l’EAC de 1979 per una 
regulació nova. La reforma estatutària cal emmarcar-la en la Constitució espanyola i, més 
concretament, en l’article 3.2, que estableix: “Les altres llengües espanyoles seran oficials 
d’acord amb els estatuts d’autonomia de les comunitats autònomes.” El precepte atribueix, 
doncs, a l’Estatut la declaració d’oficialitat i el desplegament bàsic del règim lingüístic. 
 
En matèria de llengua, el primer canvi que es constata en aquesta reforma estatutària és la 
major extensió i complexitat de les previsions lingüístiques que hi trobem en relació amb les 
previsions lingüístiques de l’anterior EAC de 1979, ja que mentre aquest darrer dedicava a la 
llengua dos articles i una disposició addicional, el nou Estatut de 2006 hi consagra, sia de 
manera expressa o indirecta, una vintena llarga d’articles (5, 6, 11.2, 12, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 
38, 44.2, 50, 62.2, 65, 101.3, 102.1, 102.3, 102.4, 143, 146.3, 147, 151 i 155.2.b), a més de la 
referència en el preàmbul. 
 
L’ampliació de la regulació en matèria de llengua es nodreix tant de l’elevació a rang estatutari 
de la legislació preexistent, concretada bàsicament en la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política 
lingüística, com de la introducció d’aspectes nous com ara el deure de conèixer el català o el 
reconeixement d’una competència exclusiva en matèria de llengua pròpia. 
 
Sintèticament, les novetats més remarcables del nou Estatut d’autonomia són les següents: 

 
• L’elevació al rang estatutari dels principis bàsics de la legislació lingüística preexistent: 
articles 6, apartats 1, 2, 3 i 4 (reguladors dels principis de propietat i oficialitat), 12 (es 
refereix als territoris amb vincles històrics, lingüístics i culturals amb Catalunya), 33 
(regulador dels drets lingüístics davant les administracions públiques i les institucions 
estatals), 34 (que es refereix als drets lingüístics del públic consumidor i usuari), 35 
(que es refereix als drets lingüístics en l’àmbit de l’ensenyament) i 50 (sobre el foment i 
difusió del català). 
 
• La inclusió de matèries que són objecte de la reserva estatutària que no havien estat 
incloses en l’EAC de 1979. Es tracta d’aspectes directament connectats amb la 
remissió efectuada als estatuts per l’article 3.2 de la Constitució espanyola, 
anteriorment inexistents o bé dotats d’una base normativa més feble. S’han de llegir en 
aquesta clau els articles 6.2 (deure de conèixer el català) i 143 (competència exclusiva 
de la Generalitat en matèria de llengua, que es deduïa abans de l’article 3.3 de l’EAC 
de 1979). 
 
• El reforçament de les obligacions lingüístiques de l’Administració general de l’Estat, de 
la de justícia, de les notaries i dels registres, i la regulació de drets lingüístics davant 
dels òrgans constitucionals i jurisdiccionals d’àmbit estatal en els articles 33, 37.1, 50.7, 
101.3, 102.1 i 147, atès el fonament reforçat que els proporciona el caràcter dual de la 
norma estatutària (com a norma institucional bàsica de la comunitat autònoma i llei 
orgànica estatal). 
 
•  La regulació del coneixement del català del personal de l’Administració general de 
l’Estat, de la de justícia, de les notaries i dels registres, d’acord amb una llei posterior 
(art. 33.3, 33.4, 102.1 i 147). 
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• La declaració d’oficialitat de la llengua occitana, denominada aranès a la Vall d’Aran, 
per bé que l’Estatut remet a un futur desplegament legal l’abast i el contingut d’aquesta 
oficialitat, i la seva clara adscripció a la llengua i a la realitat occitanes (art. 6.5, 11.2, 36, 
50 i 143.2). 
 
• L’elevació a rang estatutari de la conjunció lingüística a l’ensenyament no universitari 
per evitar-hi la separació lingüística, establint-hi l’ús normal del català, el dret a 
l’ensenyament en català i l’ensenyament del català i el castellà (art. 35). 
 
• El reconeixement del dret a la disponibilitat lingüística en els establiments oberts al 
públic, si bé d’acord amb una llei posterior (art. 34). 
 
• El reconeixement de la llengua de signes catalana en l’article 50.6. 

 
Quant a la competència de la Generalitat en matèria de llengua, destaca l’article 143, que li 
atribueix la competència exclusiva en matèria de llengua pròpia i, també, la competència sobre 
la normalització lingüística de l’occità d’Aran, juntament amb el Conselh Generau d’Aran. Dos 
articles més, el 146.3 i el 147.1.a recullen explícitament competències sobre el foment del 
pluralisme lingüístic en els mitjans de comunicació i sobre l’acreditació del coneixement del 
català per part del personal de notaries i registres, respectivament. Es pot considerar que tenen 
també un contingut lingüístic implícit diverses matèries competencials, com ara: associacions i 
fundacions (art. 118), caixes d’estalvis (art. 120), comerç i fires (art. 121), consum (art. 123), 
cooperatives (art. 124), corporacions de dret públic i professions titulades (art. 125), cultura 
(art. 127), ensenyament (art. 131), esport i lleure (art. 134), funció pública (art. 136), immigració 
(art. 138), joventut (art. 142), mitjans de comunicació (art. 146), organització de l’Administració 
de la Generalitat (art. 150), règim local (art. 160), sanitat, salut pública, ordenació farmacèutica i 
productes farmacèutics (art. 162), turisme (art. 171) i universitats (art. 172). 
 
 
1.2. Els drets i deures lingüístics i els principis rectors de les polítiques públiques en matèria de 
llengua 
 
1.2.1. Administracions públiques i ens vinculats 
 
L’article 6.1 de l’EAC de 2006 recull la declaració que ja feia l’EAC de 1979 en el sentit que “la 
llengua pròpia de Catalunya és el català”. Tot seguit l’article desplega de manera molt general 
la declaració del català com a llengua pròpia de Catalunya en diversos camps, entre els quals 
figuren les administracions públiques. Així, declara que el català “és la llengua d’ús normal i 
preferent de les administracions públiques [...] de Catalunya”. 
 
Atès que el caràcter de llengua pròpia és territorial, les conseqüències que en deriven abasten i 
vinculen totes les administracions de Catalunya, per bé que la Llei 1/1998 modula diferents 
intensitats, segons si l’administració depèn de l’Estat o no. En aquest sentit, cal aclarir que, tot i 
que la Llei 1/1998 és anterior a l’actual EAC, el seu contingut és vigent en la mesura que no ha 
estat derogat ni és incompatible amb els preceptes estatutaris.  
 
Pel que fa a les administracions públiques catalanes, la norma estatutària desplega el concepte 
de llengua pròpia en prioritzar en l’article 50.5 el català com a llengua de les actuacions 
internes, de les relacions entre aquestes institucions i de les relacions amb la ciutadania:  
 
“La Generalitat, l’Administració local i les altres corporacions públiques que en depenen, les 
institucions i les empreses que en depenen i els concessionaris de llurs serveis han d’emprar el 
català en llurs actuacions internes i en les relacions entre ells. També l’han d’emprar en les 
comunicacions i les notificacions dirigides a persones físiques o jurídiques residents a 
Catalunya, sens perjudici del dret dels ciutadans a rebre-les en castellà si ho demanen.” 
 
Aquesta regulació estatutària manté, doncs, plenament vigents els articles 2.2.a i 9.1 de la Llei 
1/1998, de manera que el català és la llengua pròpia de les administracions catalanes, és a dir 
que n’és la “llengua d’ús” o bé la “llengua d’ús normal i preferent”, entès com a habitual, sens 
perjudici del dret de la ciutadania a relacionar-s’hi en castellà. 
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Una novetat important de l’EAC de 2006 és la proclamació general dels “Drets lingüístics 
davant les administracions públiques i les institucions estatals” en l’article 33. En el primer 
apartat d’aquest precepte es reconeix el dret d’opció lingüística de les ciutadanes i els 
ciutadans, amb els termes següents: 
 
“Els ciutadans tenen el dret d’opció lingüística. En les relacions amb les institucions, les 
organitzacions i les administracions públiques a Catalunya, totes les persones tenen dret a 
utilitzar la llengua oficial que elegeixin. Aquest dret obliga les institucions, les organitzacions i 
les administracions públiques, inclosa l’Administració electoral a Catalunya, i, en general, les 
entitats privades que en depenen quan exerceixen funcions públiques.” 
 
Pel que fa als drets lingüístics de les persones davant l’Administració perifèrica estatal, l’article 
35.d de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i 
del procediment administratiu comú, reconeix a la ciutadania, en les seves relacions amb les 
administracions públiques, el dret “a utilitzar les llengües oficials en el territori de la seva 
comunitat autònoma, d’acord amb el que preveu aquesta Llei i la resta de l’ordenament jurídic”. 
La darrera remissió comprèn tant l’EAC (com a norma delimitadora de l’oficialitat del català) 
com també la legislació dictada per la Generalitat en virtut de la seva competència exclusiva 
per determinar els usos i efectes jurídics vinculats a l’oficialitat i dictar disposicions 
normalitzadores de l’ús de la llengua catalana (art. 143.1 de l’EAC).  
 
Quant a la capacitació lingüística del personal al servei de l’Administració estatal situada a 
Catalunya, i de forma coherent amb el sentit territorial del règim de doble oficialitat, l’article 33.4 
de l’EAC assenyala:  
 
“Per a garantir el dret d’opció lingüística, l’Administració de l’Estat situada a Catalunya ha 
d’acreditar que el personal al seu servei té un nivell de coneixement adequat i suficient de les 
dues llengües oficials, que el fa apte per a complir les funcions pròpies del seu lloc de treball.”  
 
En l’àmbit de l’Administració de justícia, l’EAC inclou un títol dedicat al “Poder judicial a 
Catalunya” (títol III), mitjançant el qual es pretén enfortir la vinculació d’aquest poder estatal 
(concebut constitucionalment com a unitari) amb el territori de la comunitat autònoma, amb les 
seves institucions pròpies i amb els principis bàsics que regeixen el seu autogovern. Això es 
concreta en una voluntat del legislador estatutari d’incidir positivament en la situació de la 
llengua catalana en l’àmbit judicial, en què l’EAC de 1979 no va demostrar ser una eina eficaç 
per afavorir la normalització, sobretot perquè no permeté la capacitació lingüística del personal 
al servei de l’activitat jurisdiccional. 
 
Com a norma estatal que és, amb rang de llei orgànica, diverses previsions de l’EAC de 2006 
reforcen la projecció del principi de doble oficialitat en relació amb l’Administració de justícia. 
Els drets lingüístics de les persones davant l’Administració de justícia i d’altres organismes 
públics vinculats es recullen expressament en l’article 33.2, que estableix: 
 
“Totes les persones, en les relacions amb l’Administració de justícia, el Ministeri Fiscal, el 
notariat i els registres públics, tenen dret a utilitzar la llengua oficial que elegeixin en totes les 
actuacions judicials, notarials i registrals, i a rebre tota la documentació oficial emesa a 
Catalunya en la llengua sol·licitada, sense que puguin patir indefensió ni dilacions indegudes a 
causa de la llengua emprada, ni se’ls pugui exigir cap mena de traducció.”  
 
El precepte citat afirma el dret d’ús de la llengua dins l’àmbit territorial de Catalunya, tot 
precisant en aquest cas els seus vessants actiu (llengua en la qual la persona pot adreçar-se a 
aquests òrgans) i passiu (dret que la persona sigui atesa en la llengua oficial escollida), i amb la 
previsió explícita que de l’exercici d’aquest dret no poden derivar-ne perjudicis o càrregues per 
a les persones.  
 
Quant a la capacitació lingüística del personal relacionat amb l’Administració de justícia i els 
organismes del món del dret, l’EAC la regula com a qüestió coherent i vinculada amb la 
declaració d’oficialitat del català i els drets que se’n desprenen per a la ciutadania. Així, l’article 
33.3 disposa:  
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“Per a garantir el dret d’opció lingüística, els jutges i els magistrats, els fiscals, els notaris, els 
registradors de la propietat i mercantils, els encarregats del Registre Civil i el personal al servei 
de l’Administració de justícia, per a prestar llurs serveis a Catalunya, han d’acreditar, en la 
forma que estableixen les lleis, que tenen un nivell de coneixement adequat i suficient de les 
llengües oficials, que els fa aptes per a complir les funcions pròpies de llur càrrec o de llur lloc 
de treball.” 
 
L’article 102.1 de l’EAC precisa l’obligació que recau sobre el personal de la magistratura, la 
judicatura i la fiscalia d’acreditar el coneixement del català, en dir: 
 
“1. Els magistrats, els jutges i els fiscals que ocupin una plaça a Catalunya han d’acreditar un 
coneixement adequat i suficient del català per a fer efectius els drets lingüístics dels ciutadans 
en la forma i amb l’abast que determini la llei.” 
 
Pel que fa als concursos de trasllat, l’article 102.3 de l’EAC preveu una valoració específica i 
singular del coneixement de la llengua: 
 
“3. En tot cas, el coneixement suficient de la llengua i del dret propis ha d’ésser valorat d’una 
manera específica i singular per a obtenir una plaça en els concursos de trasllat 
corresponents.” 
 
En l’àmbit dels registres i les notaries, l’article 33.2 de l’EAC estableix la garantia del dret d’ús i 
del dret a rebre tota llur documentació oficial emesa a Catalunya en català. Per la seva 
ubicació, aquest dret gaudeix també de les garanties pròpies del drets estatutaris del capítol 
tercer del títol primer (articles 37 i 38 de l’EAC), la qual cosa reforça la seva eficàcia vinculant. 
Aquest article reforça els drets lingüístics que pel que fa a aquests àmbits ja recull la Llei 
1/1998, tal com es comenta més avall. 
 
Quant a la capacitació lingüística del personal de les notaries i els registres, l’EAC de 1979 va 
atribuir a la Generalitat el nomenament de notàries i notaris i de registradors i registradores de 
la propietat i mercantils, de conformitat amb les lleis estatals (art. 24). El problema que suscità 
aquesta atribució fou la limitació per via interpretativa de la noció de nomenament, de manera 
que no s’hi incloïa la provisió de les places. Ara, a banda de l’article 33.3, l’article 147.1.a de 
l’EAC, en el marc de la competència “Notariat i registres públics”, explicita el contingut de la 
competència executiva de la Generalitat pel que fa al nomenament, que inclou en tot cas: 
 
“El nomenament dels notaris i els registradors de la propietat, mercantils i de béns mobles, per 
mitjà de la convocatòria, l’administració i la resolució de les oposicions lliures i restringides i 
dels concursos, que ha de convocar i portar a terme fins a la formalització dels nomenaments. 
Per a la provisió de les notaries i dels registres, els candidats han d’ésser admesos en igualtat 
de drets i han d’acreditar el coneixement de la llengua i del dret catalans en la forma i amb 
l’abast que estableixen l’Estatut i les lleis.”  
 
Aquesta exigència és conseqüència del dret d’elecció lingüística reconegut en l’article 33.2 de 
l’EAC, i és raonable en la mesura que aquests professionals desenvolupen les seves funcions 
en unes oficines públiques davant les quals pot exercir-se el dret d’ús de qualsevol llengua 
oficial, en actuacions diverses, incloent-hi els assentaments.  
 
Pel que fa als òrgans constitucionals i els tribunals d’àmbit estatal, l’article 33.5 de l’EAC 
introdueix un genèric dret d’ús del català davant dels òrgans constitucionals i dels òrgans 
jurisdiccionals amb competència sobre tot el territori estatal, amb els termes següents:  
 
“Els ciutadans de Catalunya tenen el dret de relacionar-se per escrit en català amb els òrgans 
constitucionals i amb els òrgans jurisdiccionals d’àmbit estatal, d’acord amb el procediment 
establert per la legislació corresponent. Aquestes institucions han d’atendre i han de tramitar 
els escrits presentats en català, que tenen, en tot cas, plena eficàcia jurídica.”  
 
Tanmateix, la seva efectivitat depèn de la introducció dels canvis necessaris en les normes 
estatals. Efectivament, el sistema de fonts del dret condiciona l’eficàcia i garantia del dret de 
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l’article 33.5 de l’EAC al fet que aquest s’incorpori a les normes particulars reguladores de les 
institucions (per exemple, el Reglament del Congrés, la Llei orgànica del Tribunal 
Constitucional, les lleis processals, etc.).  
 
 
1.2.2. Ensenyament 
 
La major part de la regulació lingüística estatutària relativa a l’ensenyament incorpora 
previsions provinents del capítol III de la Llei 1/1998, que alhora tenen el seu antecedent en la 
Llei 7/1983, de 18 d’abril, de normalització lingüística a Catalunya. Tot i aquesta continuïtat 
bàsica de l’EAC de 2006, cal notar certs canvis en la formulació dels continguts lingüístics 
propis d’aquest àmbit, així com les conseqüències de l’elevació del rang normatiu en el terreny 
de les garanties aplicables als drets lingüístics educatius (articles 37 i 38 de l’EAC). 
 
En primer lloc, l’article 6.1 de l’EAC confirma la caracterització del català com a llengua pròpia 
de l’ensenyament a Catalunya (que ja recull l’article 2.2.a de la Llei 1/1998) i especifica que “és 
la llengua normalment emprada com a vehicular i d’aprenentatge en l’ensenyament” (previsió 
coincident amb l’article 21.1 de la Llei 1/1998). Amb aquesta declaració es confirmen les bases 
d’un model lingüístic escolar que, atesa la situació sociolingüística de Catalunya, i per complir 
el mandat estatutari de normalitzar la llengua catalana, fa del català “centre de gravetat” del 
model.  
 
Més endavant, en el capítol III del títol I, l’article 35 de l’EAC (“Drets lingüístics en l’àmbit de 
l’ensenyament”) recull els eixos bàsics del model lingüístic escolar preexistent. El caràcter propi 
de la llengua es reitera en l’article 35.1, que estableix: “Totes les persones tenen dret a rebre 
l’ensenyament en català, d’acord amb el que estableix aquest Estatut. El català s’ha d’utilitzar 
normalment com a llengua vehicular i d’aprenentatge en l’ensenyament universitari i no 
universitari.” El contingut del dret proclamat s’ha de definir en relació amb la resta de previsions 
estatutàries. Del segon incís cal remarcar l’extensió expressa dels efectes del caràcter propi del 
català a l’ensenyament universitari i al no universitari, que ja es desprenia anteriorment de 
l’article 20.2 de la Llei 1/1998, tot i la redacció més ambigua. 
 
Quant a l’ensenyament no universitari, la combinació dels articles 6.1 i 35 de l’EAC contribueix 
a consagrar estatutàriament el model de conjunció lingüística aplicat a aquest ensenyament 
des de l’any 1980 i recollit, primer, en la Llei de normalització lingüística i, posteriorment, en la 
Llei de política lingüística (art. 20 i 21).  
 
L’adopció del sistema de conjunció lingüística, que determina que el català s’ha d’utilitzar 
normalment com a llengua vehicular i d’aprenentatge, sens perjudici del dret i el deure 
d’aprendre les dues llengües oficials (article 35.2 de l’EAC), recull la jurisprudència 
constitucional segons la qual és legítim que el poder públic competent (en aquest cas la 
Generalitat) determini la llengua de l’ensenyament (Sentència del Tribunal Constitucional —en 
endavant, STC— 337/1994, fonament jurídic —en endavant, FJ— 9). Així mateix, la 
jurisprudència constitucional també ha establert que el dret fonamental a l’educació de l’article 
27.1 de la Constitució espanyola no inclou el dret a escollir la llengua de l’ensenyament (STC 
195/1989, FJ 3). El nou dret “a rebre l’ensenyament en català” no comporta l’obligació d’utilitzar 
exclusivament el català a les aules, atès que el castellà ha de tenir una “presència adequada” 
per assolir els objectius estatutaris (sense que l’Estat pugui imposar una presència del castellà 
més enllà de la competència sobre la legislació bàsica que li atribueix l’article 140.1.30 de la 
Constitució espanyola i que es tradueix en la fixació dels ensenyaments mínims).  
 
La principal novetat estatutària rau en els articles següents: 
 

• L’article 35.2, que diu: “També tenen el dret i el deure de conèixer amb suficiència 
oral i escrita el català i el castellà en finalitzar l’ensenyament obligatori, sigui quina sigui 
llur llengua habitual en incorporar-se a l’ensenyament. L’ensenyament del català i del 
castellà ha de tenir garantida una presència adequada en els plans d’estudi.”  
 
• L’article 35.3, que reconeix que “els alumnes tenen dret a no ésser separats en 
centres ni en grups classe diferents per raó de la seva llengua habitual”.  
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• L’article 35.4, que determina que “els alumnes que s’incorporen més tard de l’edat 
corresponent al sistema escolar de Catalunya gaudeixen del dret a rebre un suport 
lingüístic especial si la manca de comprensió els dificulta seguir amb normalitat 
l’ensenyament”. 

 
En el desplegament de l’EAC en el terreny educatiu cal tenir present la prescripció relativa a 
l’aprenentatge durant l’ensenyament obligatori d’una tercera llengua. L’article 44.2 de l’EAC no 
ho formula com un dret subjectiu de l’alumnat, sinó com un principi rector de l’actuació dels 
poders públics en “Educació, recerca i cultura”: 

 
“Els poders públics han de promoure el coneixement suficient d’una tercera llengua en finalitzar 
l’ensenyament obligatori.”  
 
L’article 50.2, dins dels principis rectors, recull amb termes molt similars l’article 22.2 de la Llei 
1/1998, en dir: 
 
“El Govern, les universitats i les institucions d’ensenyament superior, en l’àmbit de les 
competències respectives, han d’adoptar les mesures pertinents per a garantir l’ús del català en 
tots els àmbits de les activitats docents, no docents i de recerca.” 
 
 
1.2.3. Mitjans de comunicació 
 
L’EAC conté dues previsions normatives explícites sobre la llengua als mitjans de comunicació. 
En primer lloc, l’article 6.1 assenyala que, com a llengua pròpia de Catalunya, “el català és la 
llengua d’ús normal i preferent […] dels mitjans de comunicació públics de Catalunya”. 
 
La segona referència explícita es troba en el títol IV, relatiu a les competències, en què l’article 
146.3 disposa que “la Generalitat ha de fomentar el pluralisme lingüístic i cultural de Catalunya 
en els mitjans de comunicació social”. 
 
En el marc de l’EAC de 2006, la regulació més precisa dels mecanismes de participació de la 
Generalitat en els àmbits de competència estatal que l’afecten pot contribuir a millorar l’eficàcia 
en aquest sentit. Així, l’article 182.3 estableix que “la Generalitat designa o participa en els 
processos per a designar els membres del […] Consell de Ràdio i Televisió, dels organismes 
que eventualment els substitueixin […]”; i, en general, l’article 183 regula les funcions de la 
Comissió Bilateral Generalitat - Estat.  
 
Pel que fa als mitjans de comunicació privats sobre els quals la Generalitat exerceix 
competències compartides (art. 146.1.b, “sobre la regulació i el control dels serveis de 
comunicació audiovisual que utilitzin qualsevol dels suports i de les tecnologies disponibles 
dirigits al públic de Catalunya, i també sobre les ofertes de comunicació audiovisual, si es 
distribueixen al territori de Catalunya”, i 146.2, “mitjans de comunicació social”), els són 
d’aplicació les prescripcions de foment i difusió del català de l’article 50.1, que emparen tant 
mesures de foment com mesures constrictives de regulació de l’ús de la llengua (per exemple, 
les quotes d’emissió en català), per tal de garantir-ne la presència en els mitjans de 
comunicació social i els serveis de contingut audiovisual.  
 
 
1.2.4. Àmbit socioeconòmic  
 
Un altre aspecte rellevant de l’EAC de 2006 és el reconeixement explícit dels drets lingüístics 
de les persones com a consumidores i usuàries dins del capítol III del títol I, “Drets i deures 
lingüístics”, en què l’article 34 s’expressa amb els termes següents: 
 
“Totes les persones tenen dret a ésser ateses oralment i per escrit en la llengua oficial que 
elegeixin en llur condició d’usuàries o consumidores de béns, productes i serveis. Les entitats, 
les empreses i els establiments oberts al públic a Catalunya estan subjectes al deure de 
disponibilitat lingüística en els termes que estableixen les lleis.”  
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Aquest dret estatutari especifica la dimensió lingüística dels “Drets dels consumidors i usuaris”, 
reconeguts amb caràcter general per l’article 28 de l’EAC. Anteriorment, el capítol IV de la Llei 
3/1993, de 5 de març, de l’estatut del consumidor (art. 26 a 28), ja recollia els drets lingüístics 
d’aquest col·lectiu. Concretament, l’article 27 (“Dret a ser atès de qui s’expressa en qualsevol 
de les dues llengües oficials”) és reiterat posteriorment per l’article 32.1 de la Llei 1/1998 
(“L’atenció al públic”). En relació amb aquests preceptes legals, en la interpretació del precepte 
estatutari cal distingir dues parts:  
 
La primera part de l’article 34 de l’EAC reconeix el dret de les persones, en la seva condició 
d’usuàries i consumidores de béns, productes i serveis, “a ésser ateses oralment i per escrit en 
la llengua oficial que elegeixin”. Es formula aquí un dret general, que s’ha de relacionar amb 
l’actual article 32.1 de la Llei 1/1998, que inclou una norma similar.1 Per tant, el que a la Llei 
1/1998 es formulava com una obligació genèrica de les empreses i establiments, a l’EAC es 
recull com un dret també genèric de les persones com a consumidores i usuàries.  
 
La segona part de l’article 34 de l’EAC preveu una concreció ulterior del deure de disponibilitat 
lingüística, que es remet al seu desplegament legal per tal d’establir-ne els termes concrets del 
compliment. Aquest apartat preveu l’obligació de les entitats, les empreses i els establiments 
oberts al públic concernits de mantenir les comunicacions amb el públic consumidor i usuari en 
la llengua que cada persona triï. Per tant, el dret a ésser atès/a només es pot interpretar, en 
aquest context, com a dret a ésser correspost/a en la llengua oficial emprada, en els termes 
establerts per les lleis.  
 
 
1.2.5. Col·laboració i projecció exterior  
 
L’EAC de 2006 conté una regulació més sistemàtica i completa de la col·laboració de la 
Generalitat amb les institucions d’altres territoris de parla catalana i de la projecció exterior de 
la llengua que no pas l’EAC de 1979. 
 
L’EAC actual implica un canvi de perspectiva important, atès que hi ha dos preceptes referits a 
la col·laboració dins l’àmbit lingüístic en el títol preliminar (art. 6.4 i 12) i el títol V, “De les 
relacions institucionals de la Generalitat“, inclou una regulació sistemàtica de les tècniques 
aplicables en aquesta matèria.  
 
Concretament, pel que fa a la comunicació i la col·laboració en la matèria lingüística, l’article 
6.4 estableix: 
 
“La Generalitat ha de promoure la comunicació i la cooperació amb les altres comunitats i els 
altres territoris que comparteixen patrimoni lingüístic amb Catalunya. A aquests efectes, la 
Generalitat i l’Estat, segons correspongui, poden subscriure convenis, tractats i altres 
mecanismes de col·laboració per a la promoció i la difusió exterior del català.”  
 
Amb una redacció complementària de l’anterior, l’article 12 empara i promou les relacions amb 
els altres territoris catalanòfons: 
 
“La Generalitat ha de promoure la comunicació, l’intercanvi cultural i la cooperació amb les 
comunitats i els territoris, pertanyents o no a l’Estat espanyol, que tenen vincles històrics, 
lingüístics i culturals amb Catalunya. A aquests efectes, la Generalitat i l’Estat, segons que 
correspongui, poden subscriure convenis, tractats i altres instruments de col·laboració en tots 
els àmbits, que poden incloure la creació d’organismes comuns.”  
 

                                                      
 
1 Art. 32.1 de la Llei 1/1998: “Les empreses i els establiments dedicats a la venda de productes o a la prestació de 
serveis que desenvolupen llur activitat a Catalunya han d’estar en condicions de poder atendre els usuaris i 
consumidors quan s’expressin en qualsevol de les llengües oficials a Catalunya.”  
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La projecció exterior de la llengua s’estableix ara també com un objectiu estatutari, que té 
diferents manifestacions. L’article 6.4 (citat supra) esmenta l’objectiu general de “difusió 
exterior” del català. L’article 6.3 inclou una prescripció-habilitació més específica, atès que diu:  
 
“La Generalitat i l’Estat han d’emprendre les accions necessàries per al reconeixement de 
l’oficialitat del català a la Unió Europea i la presència i la utilització del català en els organismes 
internacionals i en els tractats internacionals de contingut cultural o lingüístic.” 
 
 
1.3. L’oficialitat de la llengua occitana d’Aran 
 
L’EAC 2006 millora l’estatus jurídic de l’occità d’Aran, incorpora aspectes anteriorment recollits 
en la Llei 16/1990, de 13 de juliol, sobre el règim especial de la Vall d’Aran i defineix la 
distribució de competències en relació amb l’occità. 
 
Com a aspectes generals, l’article 6.5 de l’EAC precisa la identitat lingüística de l’aranès com a 
varietat de la llengua occitana (mentre que l’anterior article 3.4 de l’EAC de 1979 contenia una 
referència imprecisa a “la parla aranesa”). Tot seguit, l’article 6.5 declara l’oficialitat de l’occità i 
el seu caràcter de llengua pròpia de l’Aran: 
 
“La llengua occitana, denominada aranès a l’Aran, és la llengua pròpia d’aquest territori i és 
oficial a Catalunya, d’acord amb el que estableixen aquest Estatut i les lleis de normalització 
lingüística.” 
 
D’una oficialització de base legal i circumscrita territorialment, es passa ara a una oficialitat amb 
base estatutària en el conjunt del territori català, amb les modulacions previstes per l’EAC. 
L’occità es declara també llengua pròpia de l’Aran, part del territori català delimitada 
administrativament. L’estatus atorgat a la llengua s’insereix en un reconeixement estatutari 
ampli de la realitat aranesa. L’article 11 de l’EAC reconeix “una realitat occitana dotada 
d’identitat cultural, històrica, geogràfica i lingüística” i configura l’Aran com un ens territorial amb 
personalitat pròpia, protegit per mitjà d’un règim especial i dotat d’una organització institucional 
pròpia (art. 94 de l’EAC, que esmenta el Conselh Generau, que és format pel Síndic, el Plen 
des Conselhèrs e Conselhères Generaus i la Comission d’Auditors de Compdes).  
 
Igualment, la declaració estatutària de l’occità com a llengua pròpia de l’Aran, tot i que no és 
precisada quant als seus efectes jurídics, ratifica l’especial compromís dels poders públics amb 
relació a aquesta llengua, com es desprèn de l’article 50.1 de l’EAC:  
 
“Els poders públics han de protegir el català en tots els àmbits i sectors i n’han de fomentar l’ús, 
la difusió i el coneixement. Aquests principis també s’han d’aplicar respecte a l’aranès.”  
 
L’article 143.2 de l’EAC fixa la competència de la Generalitat i del Conselh Generau d’Aran en 
relació amb l’occità, amb els termes següents: 
 
“Correspon a la Generalitat i també al Conselh Generau d’Aran la competència sobre la 
normalització lingüística de l’occità, denominat aranès a l’Aran.” 
 
Del precepte es desprèn una compartició entre la Generalitat i el Conselh Generau de la tasca 
relativa a la normalització lingüística de l’occità, sense que es reconegui (com succeeix 
respecte del català) una competència específica a l’Estat (en aquest sentit seria exclusiva de la 
Generalitat).  
 
Un darrer aspecte a tractar són els drets lingüístics reconeguts en relació amb l’occità per 
l’article 36 de l’EAC, que estableix:  
 
“1. A l’Aran totes les persones tenen el dret de conèixer i utilitzar l’aranès i d’ésser ateses 
oralment i per escrit en aranès en llurs relacions amb les administracions públiques i amb les 
entitats públiques i privades que en depenen. 
”2. Els ciutadans de l’Aran tenen el dret d’utilitzar l’aranès en llurs relacions amb la Generalitat. 
”3. S’han de determinar per llei els altres drets i deures lingüístics amb relació a l’aranès.” 
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La declaració d’oficialitat lingüística té, en principi, un abast territorial, si bé l’EAC pot fer 
modulacions territorials o sectorials, que poden tenir en compte la realitat sociolingüística. Així, 
l’article 36 estableix una modulació territorial de l’oficialitat de l’aranès, atès que gradua el 
contingut dels drets lingüístics estatutaris i remet a la llei altres drets en relació amb l’occità: 
 
a) Drets a l’Aran: es reconeixen a les “persones”, sense vincular-los a cap condició. La 
referència al dret a ser atès és inequívoca, en el sentit que cal garantir-la. 
 
b) Drets davant la Generalitat fora de l’Aran: el caràcter de dret subjectiu obliga la Generalitat a 
rebre i tramitar els escrits i les peticions orals formulades en occità i fer les adaptacions 
organitzatives necessàries. En aquest cas el dret es refereix als “ciutadans d’Aran”.  
 
c) L’apartat 3 obliga a un desplegament, que es pot entendre integrat en el règim jurídic 
especial de l’Aran i, parcialment, en la Llei 1/1998 pel que fa a altres possibles drets no 
estatutaris de les persones o ciutadans en relació amb l’occità. 
 
Cal esmentar també que enguany l’article 4 de la Llei 2/2007, de 5 de juny, del Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya disposa que, com ja es feia, el Diari Oficial es publiqui en català i 
en castellà, i que també s’hi publiquin en la llengua pròpia de la Vall d’Aran les normes, les 
disposicions i els actes que afectin exclusivament aquest territori.  
  
Quant a la normativa sobre ensenyament, el Decret 142/2007 regula, en els articles 3, 4, 5 i 6, 
els objectius de l’educació primària, la llengua catalana com a eix vertebrador del projecte 
educatiu, la immersió lingüística i la llengua occitana a la Vall d’Aran. Al seu torn, el Decret 
143/2007 regula, en els articles 3, 4 i 5, els objectius de l’educació secundària obligatòria, la 
llengua catalana com a eix vertebrador d’un projecte educatiu plurilingüe i la llengua occitana a 
la Vall d’Aran, respectivament. 
 
 
1.4. El reconeixement de la llengua de signes catalana 
 
D’acord amb l’article 50.6 de l’EAC, “els poders públics han de garantir l’ús de la llengua de 
signes catalana i les condicions que permetin d’assolir la igualtat de les persones amb sordesa 
que optin per aquesta llengua, que ha de ser objecte d’ensenyament, protecció i respecte”.  
 
 
2. La Llei de política lingüística 
 
2.1. Administracions públiques i ens vinculats 
 
2.1.1. La regulació de l’ús 
 
D’acord amb l’Estatut d’autonomia de Catalunya de 1979, la Llei de normalització lingüística del 
1983 va establir que el català és 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 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 les companyies concessionàries dels seus serveis han d’utilitzar el 
català en les seves actuacions internes i en la relació entre elles, 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, els consells comarcals, les 
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diputacions i les 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 diversos 
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. 
 
Enguany cal destacar la publicació de la Llei 2/2007, de 5 de juny, del Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya. D’acord amb la regulació que s’hi conté, els documents publicats a 
l’edició digital del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) tenen la consideració 
d’oficials i autèntics i, d’altra banda, s’hi preveu que l’edició en suport paper es deixi de publicar 
enguany i es fixa, amb aquesta finalitat, la data límit del 31 de desembre. 
 
a) 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 la llengua 
occitana d’Aran 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 o de títols equivalents, com els de l’Escola d’Administració 
Pública de Catalunya, el Consorci per a la Normalització Lingüística i els serveis lingüístics 
universitaris. Les persones que aspirin 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.  
 
L’Ordre VCP/13/2007, de 24 de gener, de modificació de l’Ordre PRE/228/2004, de 21 de juny, 
sobre els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la 
Secretaria de Política Lingüística, actualitza aquesta darrera en el sentit d’incorporar una nova 
equivalència amb el certificat de nivell intermedi de català per als títols de graduat en educació 
secundària (ESO) expedits a l’Aragó i de suprimir dues equivalències amb el certificat de nivell 
superior de català: el certificat de capacitació per a la correcció de textos orals i escrits de la 
Secretaria de Política Lingüística i el diploma de postgrau de corrector de la Universitat 
Autònoma de Barcelona. 
 
Quant al personal estatutari, la Llei 8/2007, de 30 de juliol, de l’Institut Català de la Salut, en 
l’article 19.1.a determina que al personal estatutari dels serveis de salut que vulgui accedir a la 
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condició de personal estatutari de l’Institut se li exigeix un coneixement suficient de català i de 
castellà. 
 
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). 
 
b) 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 que 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 dels jutges que fer-ne ús no 
generava indefensió, la qual cosa ha suposat una aplicació desigual i matisada. 
 
La Llei de política lingüística declara formalment i sense límits el dret dels ciutadans i 
ciutadanes a relacionar-se amb normalitat amb l’Administració de l’Estat en la llengua que triïn, 
sense ser discriminats o obligats a presentar traducció i sense patir cap mena de retard en el 
cas que optin per la llengua catalana.  
 
De la mateixa manera s’expressa la Carta europea de les llengües regionals o minoritàries, feta 
a Estrasburg el 5 de novembre de 1992 i ratificada per Espanya el 2001 i, per tant i des 
d’aleshores, plenament aplicable i exigible, que reconeix en els articles 9 i 10 el dret dels 
ciutadans i ciutadanes a triar la llengua oficial en la qual es tramitarà el procediment davant 
dels òrgans de l’Administració general de l’Estat i de l’Administració de justícia situats a 
Catalunya. Així, l’article 2.2 de la Llei 1/1998 estableix que el català, com a llengua pròpia, és la 
llengua preferentment emprada per l’Administració de l’Estat a Catalunya. Igualment, l’article 3 
de la mateixa Llei disposa que, atès el caràcter de doble oficialitat del català i el castellà, 
ambdós poden ser emprats indistintament pels ciutadans i ciutadanes en totes les activitats 
públiques i privades sense discriminació. I més específicament, aquest article fa referència 
explícita a la plena validesa i eficàcia que tindran els actes jurídics fets en qualsevol de les 
dues llengües oficials. 
 
La normalització del català en les relacions amb l’Administració de justícia requereix que el 
personal que hi presta servei en tingui un coneixement adequat i suficient. És per això que des 
del Govern de la Generalitat s’han fet esforços per garantir que el personal de l’Administració 
de justícia a Catalunya acrediti el grau de coneixement del català suficient per fer possible 
l’exercici efectiu i lliure dels drets lingüístics dels ciutadans i les ciutadanes. 
 
L’article 13.5 de la Llei de política lingüística disposa amb aquesta finalitat que, en la provisió 
de places del personal al servei de l’Administració de justícia dependent de la Generalitat, s’ha 
d’aplicar el règim de capacitació lingüística que es regula, amb caràcter general, per a tot el 
personal que presta servei a l’Administració de la Generalitat i a les administracions locals 
catalanes. Tanmateix, l’exigència d’aquest requisit al personal laboral i funcionari estatal de 
l’Administració de justícia ha estat tradicionalment qüestionada pel Govern de l’Estat i pels 
mateixos òrgans jurisdiccionals en sentències que han barrat el pas a l’exigència d’aquest 
requisit en els processos de selecció i de mobilitat d’aquest funcionariat d’habilitació estatal. 
 
La modificació que la Llei orgànica 19/2003, de 23 de desembre, fa de la Llei orgànica 6/1985, 
d’1 de juliol, del poder judicial, comporta el reconeixement de la regulació feta per l’article 13 de 
la Llei de política lingüística, abans esmentat, en la mesura que estableix la necessitat de 
regular l’exigència del coneixement del català al personal al servei de l’Administració de justícia 
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en la provisió de places i, per extensió, en la selecció de personal, en els casos en què la 
competència correspongui a la Generalitat (article 521.3.b). 
 
Igualment, aquesta regulació del poder judicial va fer un pas endavant i va afegir, a la 
consideració en tot cas del coneixement oral i escrit del català com un mèrit a valorar, la 
possibilitat que es consideri un requisit exigible per accedir a llocs de treball en territoris amb 
llengua oficial pròpia. Concretament, l’article 530 disposa que “en determinats llocs [el 
coneixement oral i escrit del català] es pot considerar requisit exigible per accedir-hi, quan de la 
naturalesa de les funcions a exercir es derivi aquesta exigència i s’estableixi així en les 
relacions de llocs de treball”.  
 
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 la judicatura i de la magistratura per a Catalunya de l’any 2005 (certificat 
de nivell B).  
 
Quant a la fiscalia, la Llei 24/2007, de 9 d’octubre, per la qual es modifica la Llei 50/1981, de 30 
de desembre, reguladora de l’estatut orgànic del ministeri fiscal, comporta dues novetats en 
l’àmbit de la llengua: d’una banda, l’article 36.6 preveu que, mitjançant un desplegament 
reglamentari posterior, l’acreditació del coneixement dels idiomes oficials diferents del castellà 
es valorarà com un mèrit i, d’altra banda, l’article 37.7 considera falta lleu la desatenció o 
desconsideració envers la ciutadania, les institucions, la judicatura i la magistratura davant la 
petició d’intervenir en una llengua cooficial, si se n’ha acreditat un coneixement adequat i 
suficient com a mèrit. 
 
• Els registres i les notaries 
 
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. 
 
D’altra banda, enguany s’ha publicat el Reial decret 45/2007, de 19 de gener, pel qual es 
modifica el Reglament de l’organització i règim del notariat, aprovat per Decret de 2 de juny de 
1944. La modificació afecta el règim lingüístic de les notaries, especialment en els articles 149 i 
150. D’acord amb aquesta regulació, les escriptures i la resta de documents autoritzats pels 
notaris i notàries s’han de redactar en l’idioma oficial del lloc de l’atorgament que les parts 
acordin i, en cas de discrepància entre les parts, l’instrument públic s’ha de redactar en les 
llengües oficials del territori. Tanmateix, aquesta modificació no ha tingut en compte l’article 
33.3 de l’Estatut de 2006, en el sentit que les notàries i els notaris han d’acreditar un nivell de 
coneixement adequat i suficient de les llengües oficials.  
 
 
2.1.2. L’onomàstica 
 
a) Toponímia 
 
El 1983, amb la Llei de normalització lingüística a Catalunya, 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. En aquest sentit cal esmentar la publicació del Decret 139/2007, de 26 de juny, pel 
qual es regulen la denominació, els símbols i el registre d’ens locals de Catalunya, ja que 
estableix quina és la denominació oficial dels municipis, les comarques, les entitats municipals 
descentralitzades i els nuclis i entitats de població, alhora que estableix el procediment de canvi 
i rectificació d’aquestes denominacions. 
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La toponímia catalana és l’oficial en la senyalització de les vies interurbanes, d’acord amb la 
Llei 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. 
 
b) 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 Decret 208/1998 ha estat modificat pel Decret 138/2007, de 26 de juny, 
de manera que s’atribueix exclusivament la funció d’emetre les certificacions de correcció 
lingüística de noms i cognoms en català a l’Institut d’Estudis Catalans, que abans era 
compartida amb la Secretaria de Política Lingüística.  
 
La legislació estatal s’ha adaptat a la catalana, cosa que permet l’aplicació dels mateixos 
criteris als altres territoris de parla catalana. Així, en l’àmbit de l’Estat la Llei 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.  
 
D’altra banda, la Llei estatal 3/2007, de 15 de març, reguladora de la rectificació registral de la 
menció relativa al sexe de les persones, inclou, en la disposició final segona, dos, una 
modificació de l’article 54 de la Llei del Registre Civil, que regula el nom de les persones. A 
conseqüència d’aquesta modificació se suprimeix la prohibició, vigent fins ara, d’imposar als 
nadons diminutius o les variants familiars i col·loquials que no hagin assolit substantivitat, cosa 
que ha de facilitar la possibilitat d’inscripció de noms catalans que fins ara podien ser rebutjats. 
Així mateix, l’Ordre JUS/1468/2007, de 17 de maig, sobre impuls a la informatització dels 
registres civils i digitalització dels seus arxius, preveu l’aprovació d’una aplicació informàtica 
que ha de permetre que es compleixi la previsió de l’article 23 de la Llei del Registre Civil de 
poder redactar els assentaments registrals en català i les altres llengües oficials diferents del 
castellà. L’efectivitat d’aquesta mesura queda supeditada, en la disposició addicional segona, a 
l’aprovació de la traducció oficial dels models corresponents.  
 
 
2.2. Ensenyament 
 
2.2.1. L’ensenyament obligatori 
 
La Llei de normalització lingüística a Catalunya va suposar un impuls fonamental per facilitar la 
implantació de l’ensenyament en català, que es va consolidar a partir de la Llei orgànica 
1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu. Avui, els articles 20 i 21 de la 
Llei 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 
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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. En desplegament d’aquesta normativa el 2007 s’han 
publicat el Decret 142/2007, de 26 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments 
de l’educació primària, i el Decret 143/2007, de 26 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels 
ensenyaments de l’educació secundaria obligatòria. El 142/2007 regula, en els articles 3, 4, 5 i 
6, els objectius de l’educació primària, la llengua catalana com a eix vertebrador del projecte 
educatiu, la immersió lingüística i la llengua occitana a la Vall d’Aran. Al seu torn, el Decret 
143/2007 regula, en els articles 3, 4 i 5, els objectius de l’educació secundària obligatòria, la 
llengua catalana com a eix vertebrador d’un projecte educatiu plurilingüe i la llengua occitana a 
la Vall d’Aran, respectivament. 
 
D’altra banda, segons disposa l’article 24 de la Llei de política lingüística, el professorat ha de 
conèixer les dues llengües oficials i ha d’estar en condicions de poder-ne fer ús en la tasca 
docent.  
 
 
2.2.2. L’àmbit universitari 
 
La Generalitat de Catalunya, per mitjà del departament que té les competències relatives a les 
universitats, fomenta polítiques lingüístiques adreçades a garantir la presència del català en 
l’àmbit universitari i impulsar-ne l’ús entre el professorat i l’alumnat de les universitats de 
Catalunya. Correspon a l’Oficina de Política Lingüística, adscrita al Comissionat per a 
Universitats i Recerca, proposar i coordinar actuacions d’impuls de la llengua catalana en el 
món universitari i fer-ne el seguiment, i fomentar i elaborar programes de col·laboració i 
cooperació amb les universitats en aquesta matèria.  
 
En l’àmbit estatal s’ha publicat la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, per la qual es modifica la 
Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats. D’acord amb aquesta modificació 
s’afegeix el paràgraf següent a l’article 6.2: “Els poders públics i les universitats, mitjançant els 
seus estatuts, han d’establir mecanismes perquè en els processos d’acollida dels diferents 
membres de la comunitat universitària s’afavoreixi el coneixement suficient de les llengües 
cooficials.” 
 
 
2.2.3. Els reglaments d’ús del català de les corporacions locals i les universitats 
 
L’article 9.3 de la Llei de política lingüística estableix que les corporacions locals i les 
universitats han de regular l’ús del català, en l’àmbit de les seves competències, d’acord amb el 
que disposa la Llei, i que també l’han de regular, en aquest mateix sentit, les altres 
corporacions públiques. 
 
L’any 2007 s’han aprovat tres reglaments d’ús de la llengua catalana: el de l’Ajuntament de 
Castelldefels, que va ser aprovat pel Ple de l’Ajuntament el 29 de març del 2007 i va entrar en 
vigor el 3 d’agost, una vegada publicat en el Butlletí Oficial de la Província el 25 de juliol de 
2007; el de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, aprovat definitivament i publicat en el 
Butlletí Oficial de la Província del 25 de gener de 2007, i el de l’Ajuntament de Cànoves i 
Samalús, aprovat definitivament i publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya del 
19 d’octubre de 2007. 
 
D’acord amb les dades disponibles, un cop revisades i comparades amb les d’anys anteriors, la 
xifra total de corporacions locals amb un reglament d’usos lingüístics aprovat és de 525: 486 
ajuntaments, 37 consells comarcals i 2 diputacions.  
 
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. 
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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. 
 
 
2.3. Mitjans de comunicació 
 
2.3.1. Els mitjans audiovisuals 
 
La Llei de política lingüística regula la presència del català en els mitjans de radiodifusió i 
televisió públics: 
 
“Article 25 
”Els mitjans de radiodifusió i televisió públics 
”1. En els mitjans de radiodifusió i de televisió gestionats per la Generalitat i per les 
corporacions locals de Catalunya la llengua normalment emprada ha d’ésser la catalana. En 
aquest marc, els mitjans dependents de les corporacions locals poden tenir en compte les 
característiques de llur audiència. 
”2. Sens perjudici de l’aplicació del que disposen els apartats 1 i 5 de l’article 26, els mitjans a 
què fa referència l’apartat 1 de l’article present han de promoure les expressions culturals de 
Catalunya, especialment les que es produeixen en llengua catalana. 
”3. La Corporació Catalana de Ràdio i Televisió ha de garantir la programació regular 
d’emissions radiofòniques i televisives en aranès per a la Vall d’Aran. 
”4. El Govern de la Generalitat ha de facilitar la recepció correcta a Catalunya de les televisions 
d’altres territoris que emeten en llengua catalana.” 
 
La presència de la llengua catalana als mitjans de radiodifusió i de televisió de concessió està 
igualment regulada per 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.”  
 
Des d’una altra perspectiva, l’entrada en vigor de la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la 
comunicació audiovisual de Catalunya, ha implicat que el Consell de l’Audiovisual de Catalunya 
assumeixi noves competències en matèria de normalització i foment de la llengua i la cultura 
catalanes i de l’occità d’Aran en els mitjans de comunicació audiovisual en relació amb la 
possibilitat d’establir adaptacions específiques en matèria de llengua i s’ha consolidat un règim 
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d’infraccions i sancions en cas d’incompliment de les obligacions en matèria de llengua i 
música cantada en català i en aranès. 
 
 
2.3.2. La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
 
La Llei 11/2007, d’11 d’octubre, de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, que deroga 
la Llei 10/1983, del 30 de maig, de creació de l’ens públic Corporació Catalana de Ràdio i 
Televisió i de regulació dels serveis de radiodifusió i televisió de la Generalitat de Catalunya, en 
l’article 2 estableix que una de les funcions de la Corporació és difondre i promocionar la 
llengua catalana, mentre que l’article 22.3 explicita que la llengua institucional per prestar el 
servei públic de comunicació audiovisual de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals és 
el català. 
 
a) Televisió de Catalunya 
 
L’article 25 de la Llei de política lingüística i la Llei de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals disposen que el català és la llengua normalment utilitzada en els mitjans de 
comunicació propis de la Generalitat o de les corporacions locals de Catalunya. Aquesta 
disposició i el fet que la televisió institucional catalana hagi optat des del primer moment per 
una programació generalista i competitiva han tingut un efecte clau en el procés de recuperació 
de la llengua catalana, tant pel que fa a l’adquisició del coneixement per la ciutadania com pel 
que fa a la seva presència i al prestigi social. 
 
b) Catalunya Ràdio 
 
La ràdio és un dels mitjans de comunicació amb més incidència en la vida quotidiana per 
mantenir una llengua viva i dinàmica. 
 
La Llei de política lingüística de 1998 (com la de normalització de 1983) determina 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). 

 
c) Les televisions locals 
 
La presència del català en les televisions locals es regeix per la Llei 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 la Llei esmentada 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 també s’hi fa esment de l’obligació de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió de 
garantir l’ús de l’aranès d’una manera regular en una 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. 
 
d) El Consell de l’Audiovisual de Catalunya i el control de la presència de la llengua en els 
mitjans de radiodifusió i televisió públics i de concessió 
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D’acord amb les previsions de la Llei 2/2000, de 4 de maig, del Consell de l’Audiovisual de 
Catalunya, de la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la comunicació audiovisual de Catalunya, 
i, més recentment, de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, aprovat per la Llei orgànica 6/2006, 
de 19 de juliol, el Consell de l’Audiovisual de Catalunya és l’autoritat independent de regulació 
de la comunicació audiovisual pública i privada de Catalunya. Pel que fa al seu àmbit 
competencial, és el que estableix l’article 2 de la Llei 22/2005.  
 
La Llei de política lingüística té, entre altres objectius, normalitzar i fomentar l’ús del català en 
els mitjans de comunicació social, determinant els usos lingüístics en els mitjans de radiodifusió 
i televisió públics i privats atorgats per concessió, i en les indústries culturals. Aquesta Llei 
preveu que el català és la llengua dels mitjans de comunicació institucionals, i que ha de ser la 
llengua preferentment emprada per les empreses i les entitats que ofereixen serveis al públic. 
 
Específicament 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. 
 
Com a desenvolupament de 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, i en exercici de les 
seves competències, el Consell de l’Audiovisual de Catalunya 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 de 
desembre). 
 
Amb aquesta Instrucció es van establir els criteris i els instruments tècnics per dur a terme el 
seguiment que el Consell de l’Audiovisual de Catalunya ha de fer respecte del compliment de 
les obligacions lingüístiques dels mitjans de radiodifusió i televisió públics i privats. Es va 
començar a aplicar durant el 2005 i ha estat derogada i substituïda per l’Acord 295/2007, de 19 
de desembre, pel qual s’aprova la Instrucció general del Consell de l’Audiovisual de Catalunya 
sobre la presència de la llengua i la cultura catalanes i de l’aranès en els mitjans de 
comunicació audiovisual.  
  
Es pot trobar més informació sobre el Consell de l’Audiovisual de Catalunya al capítol II.2.7 i al 
dedicat a dades i indicadors de l’ús de la llengua catalana. 
 
 
2.3.3. 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 de política lingüística estableix que el Govern 
de la Generalitat ha d’afavorir, estimular i fomentar amb mesures adequades: 
 

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

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

 
 
2.4. Àmbit socioeconòmic  
 
L’àmbit socioeconòmic és el que més incideix en els ritmes de les societats contemporànies.  
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La Llei 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 al món socioeconòmic que preveu la Llei de política lingüística 
estan contingudes a l’article 15 i al capítol cinquè de la Llei (art. 30 a 36): 
 

• L’article 15 regula els documents civils i mercantils i disposa que les parts acordin la 
llengua oficial en què es redactin. En el cas dels contractes d’adhesió i similars, han 
d’estar a disposició del públic consumidor en exemplars separats en català i en castellà.  
 
• Els articles 30 a 33 es refereixen a l’activitat socioeconòmica de les empreses, des de 
les públiques a les privades, i estableixen un ventall d’obligacions, segons el tipus 
d’empresa, pel que fa a retolació, etiquetatge, factures i atenció al públic. 
 
• En l’article 34 es regula específicament l’etiquetatge i s’hi indiquen els productes en 
els quals ha de ser, com a mínim, en català.  
 
• Finalment, els articles 35 i 36 fan referència a la publicitat i a l’activitat professional i 
laboral, respectivament.  

 
 
2.5. Projecció exterior  
 
Després de més de vint anys de pertinença a la Unió Europea (UE), i malgrat les diverses 
iniciatives i propostes fetes des de Catalunya perquè la llengua catalana fos reconeguda 
oficialment per les institucions europees, el català, igualment com les llengües basca i gallega, 
no ha tingut fins fa molt poc cap reconeixement oficial de les institucions europees. 
 
En aquest sentit, el 30 de setembre de 2004 el Parlament de Catalunya va aprovar una 
resolució per la qual instava el Govern de la Generalitat a promoure la declaració del català i de 
la resta de llengües de l’Estat com a llengües oficials de la Unió Europea. 
 
D’acord amb aquesta resolució, el Govern de la Generalitat va presentar al Govern espanyol 
una proposta àmplia de reforma del Reglament 1/1958 del Consell de la Unió Europea 
(reglament lingüístic), per tal que la llengua catalana fos equiparada en igualtat de drets a la 
resta de llengües oficials de la UE. 
 
El Govern espanyol no va assumir íntegrament la proposta de la Generalitat de Catalunya, per 
bé que, en canvi, va presentar als altres estats membres, en el si del Consell de Ministres 
comunitari, un memoràndum de sol·licitud de reconeixement a la UE de totes les llengües 
oficials a Espanya (13 de desembre de 2005). 
 
La proposta del Govern espanyol, en síntesi, consistia en la possibilitat que les institucions de 
la Unió Europea acordessin un reconeixement oficial, però limitat, de les llengües distintes del 
castellà que tenen reconegut constitucionalment a Espanya un estatut territorial d’oficialitat. Per 
assolir aquest objectiu, el Govern espanyol demanava la modificació del Reglament 1/1958 
esmentat. 
 
Després d’un procés negociador entre els vint-i-cinc estats membres, el 13 de juny de 2005 el 
Consell de Ministres de la UE va aprovar unes conclusions que recullen la possibilitat d’un ús 
oficial limitat en les institucions i els organismes comunitaris de llengües que no siguin les que 
tenen la consideració de llengües oficials i de treball de les institucions europees. D’acord amb 
les Conclusions del Consell, el Govern espanyol, i també qualsevol altre estat membre, podrà 
demanar la conclusió d’acords administratius amb les diverses institucions i organismes de la 
Unió. 
 
En cadascun dels acords administratius signats fins ara, s’estableixen les condicions pràctiques 
de l’ús de llengües diferents del castellà per a cada institució i organisme. D’una manera 
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general, el que es preveu en els distints acords és la possibilitat d’utilitzar el català, el gallec i el 
basc en els supòsits següents: 
 

• Intervencions orals en les institucions i els organismes comunitaris. 
 

• En les sessions plenàries de participants en els consells de ministres, i de membres i 
suplents del Comitè de les Regions. 

 
• Comunicacions escrites de particulars (ciutadania, empreses) amb les institucions i 
els òrgans de la UE. 
 
• Es realitzen per mitjà d’un organisme intermediari designat per l’Estat espanyol. És 
aquest organisme qui s’encarregarà de fer les traduccions de l’escrit al castellà i enviar-
lo a la institució corresponent. Aquesta institució respondrà en castellà i enviarà la 
resposta a l’organisme intermediari esmentat perquè en faci la traducció al català i la 
transmeti a qui l’ha originat. Pot haver-hi excepcions si la institució comunitària vol 
respondre directament i té la capacitat de fer-ho. 
 
• Publicació de disposicions oficials de la Unió Europea. 
 
• Es traduiran els actes adoptats en codecisió, és a dir, els actes que cal que siguin 
adoptats de manera conjunta pel Parlament Europeu i el Consell de Ministres.  

 
Aquestes traduccions no tindran validesa jurídica i no es publicaran en el Diari Oficial de la Unió 
Europea, sinó en un lloc web del Consell. Qui ho demani podrà obtenir una còpia d’aquest acte. 
 
Finalment, cal assenyalar que els distints acords preveuen també que el Govern espanyol 
assumeixi el compromís de fer-se càrrec de les despeses directes i indirectes que en comporti 
l’aplicació per les institucions i els organismes comunitaris. 
 
 
3. La Carta europea de les llengües regionals o minoritàries, adoptada com a conveni el 
25 de juny de 1992 pel Comitè de Ministres del Consell d’Europa 
 
La Carta europea de les llengües regionals o minoritàries és un document aprovat pel Consell 
d’Europa el 1992 i que va ser oberta a la firma dels estats membres coincidint amb l’obertura 
de sessió de l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa. Reconeix les llengües definides 
com a “regionals o minoritàries” com a expressió de riquesa cultural i compromet els estats 
signants a fer possible l’ensenyament, en tot o en part, en aquestes llengües i també a poder 
usar-les a l’administració, la justícia i els mitjans de comunicació, entre altres àmbits. El dia 5 de 
juliol de 1992 van signar la Carta onze estats: Alemanya, Àustria, Dinamarca, Espanya, 
Finlàndia, Hongria, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Noruega i els Països Baixos. Havia 
d’entrar en vigor en ser ratificada almenys per cinc estats, cosa que es va esdevenir el primer 
de març de 1998, en haver-la ratificada Finlàndia, Hongria, Liechtenstein, Noruega, els Països 
Baixos i Croàcia. Més endavant altres membres del Consell d’Europa també l’han ratificada, 
com ara Suïssa, Dinamarca, Alemanya, Suècia, Eslovènia, el Regne Unit i Espanya.  
 
El text de la Carta es va aprovar en forma de convenció, que té més valor jurídic que altres 
tipus d’acords, com ara les resolucions i les recomanacions. A més, l’articulació d’una 
convenció és semblant a una llei i, d’altra banda, preveu mecanismes de control per a la seva 
aplicació. En concret, triennalment, el Regne d’Espanya ha d’enviar un informe al Comitè 
d’Experts que avalua l’aplicació de la Carta. Aquest Comitè no rep únicament informes 
governamentals, sinó que també rep i té en consideració informes d’altres entitats de defensa 
de la llengua que s’hi vulguin adreçar. Es pot consultar l’informe elaborat per la Generalitat de 
Catalunya a http://www20.gencat.cat/docs/Llengcat/Documents/Legislacio/ 
Recull%20de%20normativa/Altres/informe_celrom_cat.pdf.  
 
En aquest sentit, amb data 21 de setembre de 2005 es va publicar el primer informe del Comitè 
d’Experts sobre la Carta i la subsegüent Recomanació del Comitè de Ministres del Consell 
d’Europa sobre l’aplicació de la Carta a Espanya. D’aquesta Recomanació cal remarcar 
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l’èmfasi que posa en el fet que s’asseguri que els funcionaris de l’Administració de justícia i de 
l’Administració estatal en les comunitats autònomes amb llengua pròpia en tinguin un 
coneixement adequat. L’Informe i la Recomanació es poden consultar així mateix al web de la 
Secretaria de Política Lingüística http://www.coe.int/t/e/legal_affairs/ 
local_and_regional_democracy/regional_or_minority_languages/2_monitoring/2.3_Committee_
of_Experts’_Reports/Spain_1st_report_esp.pdf. 
 
La Carta preveu per a cada estat adherit dos tipus de compromisos, uns de compliment 
obligatori i uns altres d’opcionals. Els estats han de complir de manera obligatòria la part II de la 
Carta i de forma opcional han de subscriure un mínim de trenta-cinc paràgrafs o apartats dels 
recollits a la part III, que tracta d’administració pública, mitjans de comunicació, cultura, 
activitats socioeconòmiques i intercanvis transfronterers.  
 
La Carta europea va ser signada pel Govern espanyol, com s’ha dit, el mateix 1992 i 
l’instrument de ratificació va ser dipositat al Consell d’Europa el 2001. A la Declaració 
espanyola es fa constar que “s’entenen per llengües regionals o minoritàries les llengües 
reconegudes com a oficials als estatuts d’autonomia de les comunitats autònomes del País 
Basc, Catalunya, Illes Balears, Galícia, Valenciana i Navarra”. Des de l’1 d’agost de 2001 la 
Carta és en vigor a l’Estat espanyol i, d’acord amb l’article 96 de la Constitució, ha passat a 
formar part de l’ordenament jurídic espanyol.  
 
 
4. La Llei de l’estatut del consumidor 
 
La Llei de l’estatut del consumidor dedica el capítol IV als drets lingüístics de les persones 
consumidores i el capítol V a les infraccions i sancions. 
 
 
4.1. Els drets lingüístics de les persones consumidores 
 
Les normes d’ús del català i de l’aranès al món socioeconòmic que preveu la Llei de l’estatut 
del consumidor, posteriorment represes i ampliades en la Llei de política lingüística, estan 
contingudes en els article 26, 27 i 28, que en essència disposen: 
 

• L’atenció directa al públic. Les empreses que es dediquen a la prestació de serveis en 
l’àmbit territorial de Catalunya han d’estar en condicions de poder atendre els 
consumidors i consumidores quan s’expressin en qualsevol de les llengües oficials a 
Catalunya (article 27). 

 
• La documentació. Els contractes d’adhesió, amb clàusules tipus o condicions 
generals, com els de les companyies financeres, d’assegurances, de subministrament 
d’aigua, gas, electricitat o telefonia i d’altres de semblants, han d’estar a disposició 
immediata de la clientela en català i en castellà, en exemplars separats. Qualsevol part 
interessada té dret a rebre en català la documentació relacionada amb algun dels 
contractes esmentats, com, per exemple, els rebuts i les altres comunicacions que se’n 
deriven (articles 26.b). 

 
• L’aranès. La Generalitat ha de prendre mesures per protegir i fomentar l’ús de 
l’aranès, dins l’àmbit territorial corresponent, en relació amb els drets d’informació al 
públic consumidor reconeguts per aquesta mateixa Llei. 

 
 
4.2. El procediment sancionador 
 
La Llei de l’estatut del consumidor disposa, en l’article 29.f, que es considera una infracció en 
matèria de defensa dels consumidors i consumidores “vulnerar els drets lingüístics que són 
reconeguts per aquesta Llei als consumidors o impedir-ne l’exercici.” D’altra banda, la 
disposició final segona estableix com a legislació supletòria per al règim sancionador la Llei 
1/1990, del 8 de gener, sobre la disciplina del mercat i de defensa dels consumidors i dels 
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usuaris, sens perjudici de les disposicions sectorials específiques aplicables. La Llei de política 
lingüística, al seu torn, ha refermat aquest règim indirecte de sancions.  
 
D’acord, doncs, amb la Llei 1/1990 assenyalada, i més concretament d’acord amb l’article 4.f, 
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, entre 3.000 i 30.000 euros.  
 
La competència sancionadora correspon a l’Agència Catalana del Consum. 
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II. L’ORGANITZACIÓ DEL GOVERN EN MATÈRIA DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA 
 
1. Els òrgans del Govern amb competències lingüístiques 
 

1.1. Secretaria de Política Lingüística 
 
1.2. Comissió Tècnica de Política Lingüística i Xarxa Tècnica de Política Lingüística 

  
1.3. Direcció de Polítiques Sectorials 

  
1.4. Casa de la Generalitat a Perpinyà 

  
1.5. Comissió de Toponímia 

  
1.6. Agència Catalana del Consum 

 
2. Altres organismes que participen en la política lingüística del Govern 
 

2.1. Consorci per a la Normalització Lingüística 
  

2.2. TERMCAT 
2.2.1. La normalització dels neologismes catalans i la seva difusió 
2.2.2. L’elaboració de terminologies i la seva difusió 
2.2.3. Les relacions de cooperació 

 
2.3. Linguamón - Casa de les Llengües 

2.3.1. Multilingüisme i societat 
2.3.2. Multilingüisme i serveis especialitzats 
2.3.3. Multilingüisme i relacions internacionals 

 
2.4. Institut Ramon Llull 

2.4.1. Ensenyament de la llengua catalana a l’exterior 
2.4.2. Avaluació del coneixement del català 
2.4.3. Associacions, entitats i institucions de catalanística 
2.4.4. Divulgació del català 
2.4.5. Actuacions a la Fira de Frankfurt 2007 

 
2.5. Institut d’Estudis Catalans 

  
2.6. Consell Social de la Llengua Catalana 

  
2.7. Consell de l’Audiovisual de Catalunya 
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II. L’ORGANITZACIÓ DEL GOVERN EN MATÈRIA DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA 
 
 
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 que participen 
en la política lingüística del Govern, i al llarg d’aquest Informe es recullen les actuacions més 
destacades que han dut a terme durant l’any 2007. 
 
 

Gràfic 2.1. Organismes amb funcions en matèria de política lingüística 
 

 
 

 
1. Els òrgans del Govern amb competències lingüístiques 
 
1.1. Secretaria de Política Lingüística 
 
La Secretaria de Política Lingüística (SPL), amb rang orgànic de secretaria general, està 
adscrita al Departament de la Vicepresidència (Decret 478/2006, de 5 de desembre, 
d’estructura del Departament de la Vicepresidència). 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. 
 

Xarxa Tècnica 
de Política 
Lingüística 

 

Vicepresidència 

Casa de la 
Generalitat 
a Perpinyà 

Institut 
Ramon Llull 

Institut 
d’Estudis 
Catalans

Comissió Tècnica 
de Política 
Lingüística 

 
Secretaria 

de Política Lingüística 

 
TERMCAT 

Consorci 
per a la Normalització 

Lingüística 

Consell Social 
de la Llengua 

Catalana

Comissió 
de Toponímia 

Linguamón – Casa 
de les Llengües 

Direcció 
de Polítiques 

Sectorials

Direcció General 
d’Acció 

Departamental

 

Economia  
i Finances 

Agència Catalana 
del Consum 



II. L’organització del Govern en matèria de política lingüística 
 

 

 
 

3

La Secretaria de Política Lingüística té les funcions i l’estructura que determinen el Decret 
216/2005, d’11 d’octubre, d’estructura orgànica de la Secretaria de Política Lingüística, i el 
Decret 632/2006, de 27 de desembre, pel qual es modifica l’estructura orgànica de la 
Secretaria de Política Lingüística. 
 
El 2005, tenint en compte els canvis tecnològics, sociolingüístics, migratoris i polítics 
esdevinguts en els darrers anys, es va adaptar l’estructura orgànica de l’SPL 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, es va aprovar el Decret 216/2005, d’11 d’octubre, d’estructura orgànica de la 
Secretaria de Política Lingüística. 
 
L’estructura orgànica aprovada en el Decret 216/2005 es va simplificar 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 van mantenir 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). 
 
El 2006, d’acord amb l’objectiu del Govern de fomentar la política lingüística com a política 
pública transversal i amb la finalitat de promoure les actuacions en matèria de política 
lingüística dels diferents departaments i organismes adscrits a la Generalitat, i de reforçar la 
coordinació de l’SPL amb aquests organismes, des del punt de vista sectorial, i també amb el 
Consorci per a la Normalització Lingüística, des del punt de vista territorial, es va considerar 
necessari modificar l’estructura orgànica establerta el 2005 i, mitjançant el Decret 632/2006, de 
27 de desembre, pel qual es modifica l’estructura orgànica de la Secretaria de Política 
Lingüística, es va crear una nova Direcció de Planificació i Foment, amb rang orgànic de 
direcció general, sota la dependència directa de la persona titular de l’SPL. 
 
Al juliol de 2007 el Govern va aprovar el Programa per a la creació de l’Oficina Occitan en 
Catalonha, adscrit a la Secretaria de Política Lingüística. Aquest Programa, que tindrà una 
durada màxima de tres anys, s’ha creat en compliment de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, 
que en l’article 6.5 estableix que la llengua occitana, denominada aranès a l’Aran, és la llengua 
pròpia d’aquest territori i és oficial a Catalunya. 
 
Els objectius d’aquest Programa són els següents: 
 

• Contribuir a la transversalitat de la política lingüística del Govern de la Generalitat en 
matèria de normalització lingüística de l’occità, a fi de garantir el desplegament adequat 
de la condició de llengua oficial que l’Estatut li assigna. 

 
• Proporcionar assessorament i informació als ciutadans i ciutadanes de Catalunya, en 
relació amb la difusió i l’ensenyament de la llengua i la cultura occitanes. 

 
• Facilitar assessorament i orientació a totes els administracions presents a Catalunya 
en matèria de normalització, difusió i foment de l’occità. 

 
• Donar suport a les persones titulars de la Secretaria de Política Lingüística i de la 
Direcció de Planificació i Foment. 

 
D’altra banda, cal tenir en compte que, amb la finalitat d’aplicar la política lingüística del Govern 
de forma descentralitzada, l’SPL té responsables territorials a les delegacions del Govern a 
Girona, Lleida, Tarragona i les Terres de l’Ebre. 
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Gràfic 2.2. Estructura orgànica de la Secretaria de Política Lingüística 
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Pel que fa a les competències, l’SPL és l’òrgan de direcció, planificació, coordinació i execució 
de la política lingüística de la Generalitat de Catalunya. Té com a objectiu impulsar el 
desplegament de la legislació lingüística derivada de l’Estatut d’autonomia i vetllar per 
l’aplicació de la política lingüística que estableix el Govern. Exerceix les funcions següents:  
 
a) Planteja a la persona titular del Departament al qual està adscrita les mesures adequades en 
matèria de política lingüística i de foment de la llengua catalana i, quan escau, les executa. 
 
b) Elabora propostes legislatives i reglamentàries relacionades amb la política lingüística i amb 
el foment de la llengua catalana, i informa sobre els projectes normatius de caràcter general 
que s’hi relacionen que promouen els departaments de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
c) Coopera amb la Comissió Tècnica de Política Lingüística, impulsa i coordina les mesures i 
projectes dels departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya relacionats amb 
la política lingüística i el foment de la llengua catalana i els dóna suport tècnic en matèria de 
política lingüística.  
 
d) Impulsa i coordina, quan escau, per mitjà de la participació en el Consorci per a la 
Normalització Lingüística de Catalunya, les actuacions relacionades amb la política lingüística i 
amb el foment de la llengua catalana que emprenen els ens locals de Catalunya.  
 
e) Estableix i desenvolupa polítiques tendents a fomentar els usos de la llengua catalana en 
tots els àmbits de la societat i la disponibilitat de productes i serveis en català. 
 
f) Promou, a través de la participació en el Consorci per a la Normalització Lingüística de 
Catalunya i altres iniciatives, l’ensenyament de la llengua catalana a la població adulta de 
Catalunya i vetlla per l’adequat acolliment lingüístic de la població nouvinguda a Catalunya. 
 



II. L’organització del Govern en matèria de política lingüística 
 

 

 
 

5

g) Convoca i administra les proves i expedeix els certificats de coneixement de català en el 
territori de Catalunya i els certificats d’interpretació i traducció jurades d’altres llengües al català 
i viceversa.  
 
h) Impulsa i coordina, a través del Centre de Terminologia TERMCAT, les activitats 
terminològiques relacionades amb la llengua catalana i vetlla per la difusió i l’aplicació de la 
terminologia que elabora el centre esmentat. 
 
i) Col·labora amb l’Institut d’Estudis Catalans per facilitar i impulsar l’aplicació de la normativa 
lingüística. En el cas de la toponímia, actua a través de la Comissió de Toponímia, creada pel 
Decret 59/2001, de 23 de gener, pel qual s’estableix la Comissió de Toponímia i es modifica el 
Decret 78/1991, de 8 d’abril, sobre l’ús de la toponímia. 
 
j) En col·laboració amb el Consell Social de la Llengua Catalana, promou el diàleg social en 
matèria de política lingüística i l’assoliment d’un consens favorable a l’ampliació dels usos del 
català en tots els àmbits de la societat catalana. 
 
k) Promou el diàleg i la cooperació i procura la coordinació amb altres institucions competents 
en matèria de política lingüística, especialment en l’àmbit territorial de la comunitat lingüística 
catalana. 
 
l) Facilita suport al Consell General d’Aran, quan aquest ho sol·licita, en matèria de política 
lingüística i de foment de la varietat aranesa de la llengua occitana. 
 
m) Coopera amb l’Institut Ramon Llull en la seva tasca de projecció i difusió de la llengua 
catalana fora del domini lingüístic. 
 
 
1.2. 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 
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 o consellera de la Vicepresidència (presidència) 
• 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. 
 
Al llarg d’aquest Informe es recullen les actuacions més destacades de foment de l’ús del 
català dutes a terme pels diferents departaments de la Generalitat de Catalunya durant el 2007. 
 
 
1.3. Direcció de Polítiques Sectorials 
 
La Direcció de Polítiques Sectorials, sota la dependència de la Secretaria General de la 
Vicepresidència, és la unitat encarregada d’impulsar i coordinar les polítiques de foment i de 
suport a les entitats que fan una tasca de defensa, promoció i difusió de la llengua i la identitat 
catalanes en els altres territoris de l’àrea lingüística catalana. 
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En l’apartat 1.3.4 del capítol III es detallen els ajuts que la Direcció de Polítiques Sectorials ha 
atorgat durant el 2007 a iniciatives de foment de la llengua i la cultura catalanes. 
 
 
1.4. 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. Des del desembre de 2006 la Casa de 
la Generalitat a Perpinyà depèn de la Direcció General d’Acció Departamental, adscrita al 
Departament de la Vicepresidència. 
 
De les actuacions de política lingüística dutes a terme per la Casa de la Generalitat a Perpinyà 
durant el 2007 destaquen les següents: 
 
a) Col·laboracions amb ajuntaments 
 

• S’ha participat en reunions formals amb l’Associació de Batlles dels Pirineus 
Orientals, en particular amb la Comissió Catalanitat i la Comissió Relacions 
Transfrontereres. S’ha treballat amb aquesta associació i amb l’Observatori de la 
Llengua Catalana en el projecte de creació d’un sindicat intercomunal a favor de la 
llengua catalana que podria ser creat el 2008. Per arribar a aquest objectiu s’ha 
participat en una reunió amb representants de l’Office Public de la Langue Basque i del 
Syndicat Intercommunal de Soutien à la Culture Basque, del País Basc del Nord. 
 
• S’ha participat en un pla per dotar els ajuntaments que ho desitgen d’un rètol que 
indiqui en català «Casa de la Vila» o «Ajuntament». 
 
• S’han comprat i distribuït cinc-cents exemplars del primer plànol en català de 
Perpinyà. 

 
b) Accions amb la Cambra de Comerç i d’Indústria 
 

• S’han traduït al català i copublicat el catàleg llibret del Festival Off de Fotoperiodisme 
de Perpinyà i estovalles de paper (30.000 exemplars) amb el programa del festival. 
 
• S’ha concebut i dissenyat un tríptic sobre gastronomia catalana destinada als 
professionals (amb l’objectiu principal d’evitar les faltes d’ortografia en el nom de les 
especialitats catalanes). S’han imprès 3.000 exemplars d’aquest tríptic, que ha distribuït 
la Cambra a la primavera de 2007. 
 
• S’ha finançat la traducció de menús al català. 

 
c) Cursos de català per a persones adultes i exàmens de català 
 

• Organització dels cursos de català per a persones adultes 2006-2007. S’han fet un 
total de 270 hores d’ensenyament de català, repartides en 4 grups de 2 nivells diferents, 
per a 54 alumnes. 
 
• Coordinació de les proves de català de la Secretaria de Política Lingüística, amb el 
Col·lectiu de Professors de Català per a Adults i el Centre Departamental de 
Documentació Pedagògica. Va haver-hi 208 candidats inscrits. 

 
d) Ajuda a les escoles primàries i secundàries 
 



II. L’organització del Govern en matèria de política lingüística 
 

 

 
 

7

• Participació en estades i viatges lingüístics al Principat de Catalunya (reservat a les 
escoles immersives i bilingües). 
 
• Finançament de l’abonament de la totalitat de les escoles immersives i bilingües a les 
revistes Esquitx, Tretzevents i Cucafera. 
 
• Material lingüístic divers a disposició de les escoles immersives i bilingües. 
 
• S’ha col·laborat en la creació d’una retolació bilingüe a l’interior del col·legi Gustave 
Violet de Prada. 
 
• S’ha participat en un pla per dotar les escoles immersives i bilingües dels municipis 
que ho desitgen de la divisa republicana («Llibertat, Igualtat, Fraternitat») en català. 

 
e) Altres actuacions 
 

• Publicació d’un anunci de mitja plana a La Semaine du Roussillon sobre el traductor 
automàtic gratuït de la Generalitat. 

 
• S’ha col·laborat en el disseny i la distribució d’un díptic que resumia l’estudi La 
percepció de la llengua catalana pels turistes i visitants a Catalunya Nord, publicat per 
l’Observatori de la Llengua Catalana. Se n’han editat 2.000 exemplars. 
 
• Compra de 500 exemplars de la publicació Grafies correctes catalanes de Catalunya 
Nord, de l’Editorial Terra Nostra, per posar-los a disposició del públic. 

 
 
1.5. Comissió de Toponímia 
 
La Comissió de Toponímia es va crear formalment mitjançant el Decret 59/2001, de 23 de 
gener, com a 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 adscrits a qualsevol dels departaments 
integrants de la Comissió (secretaria) 
• representants de diversos departaments de la Generalitat de Catalunya (Departament 
de la Vicepresidència, 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) 

 
Els projectes desenvolupats per la Comissió de Toponímia al llarg de l’any 2007 han estat els 
següents: 
 
a) Finalització de l’ampliació del Nomenclàtor oficial de la toponímia major de Catalunya 
 
El projecte d’ampliació del Nomenclàtor oficial de la toponímia major de Catalunya ha tingut 
com a finalitat donar continuïtat a l’obra, 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 quatre mil ítems). 
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El Nomenclàtor original tenia 39.661 entrades, mentre que la base toponímica de Catalunya 
1:50.000 en té 55.189. L’objectiu ha estat, doncs, cobrir l’oficialització de la totalitat d’aquesta 
base toponímica. Els treballs es van iniciar el febrer del 2005 i han finalitzat el desembre de 
2007. 
 
Aquest projecte transcendeix la simple ampliació quantitativa del primer Nomenclàtor atès que 
constitueix pròpiament un nou Nomenclàtor que conté, a més, dades suplementàries amb 
relació a l’edició de 2003 com arxius de so per a la versió digital, ordenació per municipis, 
indexació més completa i nou format de l’obra, dividida en tres volums.  
 
b) Publicació del Nomenclàtor toponímic de la Catalunya del Nord  
 
Aquesta publicació és fruit del conveni de cooperació entre l’Institut d’Estudis Catalans i la 
Universitat de Perpinyà. Inclou la transcripció fonètica dels topònims seguint les recomanacions 
de l’ONU. 
 
c) Criteris de toponímia municipal 
 
Durant l’any 2006 la Comissió de Toponímia va elaborar uns criteris per a l’establiment de la 
toponímia municipal amb l’objectiu que servissin de pauta, sobretot a les administracions locals, 
a l’hora d’adequar o denominar la toponímia municipal (carrers, nous barris, nuclis, polígons 
industrials...) de manera correcta lingüísticament i adequada al patrimoni històric, geogràfic o 
cultural de cada indret. L’any 2006 es va presentar la publicació Criteris per a la toponímia 
d’àmbit municipal, de la qual es van editar 3.500 exemplars en català i 500 en aranès.  
 
Durant l’any 2007 s’ha continuat la difusió dels Criteris, que s’han distribuït a organismes i 
institucions diferents i que han estat presentats en diversos col·loquis i jornades (com la jornada 
sobre Toponímia cartogràfica. Tendències actuals i futures, realitzada a l’Institut Cartogràfic de 
Catalunya el 18 de maig de 2007). 
 
d) 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. 
 
L’objectiu d’aquesta exposició és fer conèixer i ajudar a preservar un patrimoni lingüístic i 
cultural molt ric, que de vegades està en perill de desaparèixer o de tergiversar-se. L’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 les persones que es dediquen a la pagesia, el pasturatge i la pesca. 
 
Després d’estrenar-se al Palau Robert l’any 2005, la mostra va iniciar una itinerància que la va 
posar a l’abast de diferents poblacions. Durant l’any 2007 s’ha mostrat a les poblacions de Sant 
Feliu de Codines, Tremp, Torelló, la Seu d’Urgell, Perpinyà, Sant Joan de les Abadesses, 
Sabadell, París, Valls, Canovelles, Amposta i al barri de Gràcia de Barcelona. Un total de 6.419 
persones han visitat aquesta exposició l’any 2007. 
 
Al mateix temps que l’exposició original iniciava aquesta itinerància, la Diputació de Barcelona i 
la Comissió de Toponímia van signar el 6 de febrer de 2006 un conveni de col·laboració que 
permetia a la Diputació fer-ne una adaptació del format original per tal d’oferir-la a la seva xarxa 
de biblioteques. Durant l’any 2007 s’ha presentat a les biblioteques municipals de les 
poblacions de Montgat, l’Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià de Besòs, Premià de Dalt i 
Vilanova i la Geltrú. El nombre total de persones que han visitat aquesta adaptació ha estat de 
13.650. 
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e) Jornada de la Comissió Especialitzada de Noms Geogràfics del Ministeri de Foment: "La 
Normalización de la Toponimia en España" 
 
La Comissió de Toponímia de Catalunya va participar activament en la Jornada organitzada per 
la Comissió Especialitzada de Noms Geogràfics (CNG) al novembre de 2007, que va permetre 
iniciar un fòrum de debat i de trobada sobre aquesta matèria. 
 
La CNG va néixer dins del Consell Superior Geogràfic com a òrgan d’estudi i de preparació de 
propostes sobre noms geogràfics. La seva finalitat principal és impulsar la normalització i 
coordinació dels noms geogràfics del conjunt de l’Estat, en col·laboració amb els respectius 
organismes competents. Dins de les propostes del Pla d’actuació de la CNG es persegueix 
fomentar la investigació, coordinació i cooperació entre les institucions que tracten la matèria, 
difondre la importància de la toponímia com a patrimoni i afavorir-ne l’ús correcte a la societat i 
altres àmbits i disciplines, i emetre informes sobre els noms geogràfics com a òrgan consultiu 
per a institucions públiques i privades. 
 
f) 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, que també incloïa una millora de la qualitat lingüística dels textos de la 
senyalització viària. Aquest pla preveia millorar la senyalització d’unes 2.982 cruïlles amb la 
instal·lació d’uns 29.000 nous rètols. Durant la primera fase d’execució es va actuar en un total 
de 1.090 cruïlles i es van instal·lar 8.860 rètols de senyalització. En la segona fase, que va 
començar l’octubre de 2006, s’ha actuat en un total de 1.056 cruïlles amb la instal·lació de 
13.164 senyals.  
 
D’altra banda, durant l’any 2007 s’han redactat i supervisat 181 rètols d’obra pública 
corresponents a les obres públiques del Departament de Política Territorial i Obres Públiques, 
que són gestionades per Gestió d’Infraestructures, SA (GISA) i l’Institut Català del Sol (Incasol). 
 
 
1.6. Agència Catalana del Consum 
 
L’Agència Catalana del Consum (d’ara endavant, ACC) és un organisme autònom de la 
Generalitat de Catalunya adscrit al Departament d’Economia i Finances, amb personalitat 
jurídica pròpia, autonomia administrativa i plena capacitat d’obrar per acomplir les finalitats que 
li són encomanades. Es va crear mitjançant la Llei 9/2004, de 24 de desembre, de creació de 
l’Agència Catalana del Consum (DOGC núm. 4291, de 30 de desembre), i té assignades totes 
les competències de la Generalitat de Catalunya en matèria de consum, entre les quals cal 
remarcar les relatives a la informació, la formació, l’educació, la mediació, l’arbitratge, la 
disciplina de mercat, la inspecció, el desenvolupament normatiu, el foment i les relacions 
institucionals. 
 
La Llei 3/1993, de 5 de març, de l’estatut del consumidor, dedica el capítol IV als drets 
lingüístics dels consumidors i consumidores i el capítol V a les infraccions i sancions. La 
competència sancionadora correspon a l’ACC. 
 
Durant el 2007 l’ACC ha continuat la seva línia d’actuacions adreçades al compliment de la 
legislació lingüística. Aquestes actuacions segueixen 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. Un dels canals fonamentals de difusió d’informació 
és el web de l’ACC, on, entre els temes de consum tractats, hi ha un espai específic dedicat als 
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drets lingüístics que emparen les persones consumidores i usuàries: 
http://www.consum.cat/temes_de_consum/drets_linguistics/index.html. 
 
Al capítol VII, que recull els indicadors quantitatius sectorials, es poden consultar les dades 
relatives a les actuacions de l’ACC per incompliments en matèria lingüística. 
 
 
2. Altres organismes que participen en la política lingüística del Govern 
 
2.1. Consorci per a la Normalització Lingüística 
 
El Consorci per a la Normalització Lingüística (d’ara endavant, 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 és un ens públic amb personalitat jurídica pròpia, creat l’any 1989 per la Generalitat 
de Catalunya i dinou ajuntaments. Des d’aleshores, s’han incorporat al Consorci molts altres 
ens locals i consells comarcals de Catalunya. L’any 2007 formen part del Consorci la 
Generalitat de Catalunya, vuitanta-quatre ajuntaments, trenta-set consells comarcals i la 
Diputació de Girona. Aquest any s’hi han integrat els ajuntaments de Castellar del Vallès, 
Corbera de Llobregat i Palau-solità i Plegamans.  
 
Les diputacions de Lleida, Tarragona i Barcelona col·laboren amb el CPNL per mitjà de 
subvencions als serveis comarcals de català dels seus àmbits territorials o amb acords de 
col·laboració per al desenvolupament de programes específics. 
 
El Consorci representa, per tant, la concreció de les polítiques lingüístiques públiques de la 
Generalitat de Catalunya i dels ens locals, amb una voluntat comuna de tots els seus membres 
d’impulsar coordinadament el foment del coneixement i de l’ús del català. 
 
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. 
 
Composició del Consell d’Administració: 
 

• secretari o secretària de Política Lingüística (presidència) 
• cinc 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 (d’ara endavant, 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. Els centres poden abastar un 
sol municipi, més d’un, una comarca o diverses comarques i s’estructuren en serveis comarcals 
de català, serveis locals de català i oficines de català. En total hi ha 37 serveis comarcals, 34 
serveis locals i 46 oficines. 
 
 

Taula 2.1. Centres de normalització lingüística 
 
 

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 
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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 

 
 
El pressupost ordinari del Consorci l’any 2007 ha estat de 26.300.000 euros, fet que suposa un 
increment d’un 15,78% respecte de l’any anterior. D’altra banda, el pressupost extraordinari per 
a acolliment lingüístic, necessari per poder continuar desenvolupant els vint-i-dos plans 
d’acolliment lingüístic iniciats l’any 2006, ha estat de 5.500.000 euros. 
 
Tot i que el pressupost ordinari recull ja des de fa temps una important despesa per a activitats 
lligades a l’acolliment, tant l’any 2006 com el 2007 les aportacions extraordinàries de la 
Generalitat de Catalunya i dels ens locals han permès poder comptar amb un pressupost 
específic amb aquesta finalitat.  
 
Al llarg d’aquest Informe es pot trobar informació sobre les principals actuacions dutes a terme 
pel CPNL durant el 2007. 
 
 
2.2. TERMCAT 
 
El Centre de Terminologia TERMCAT té com a finalitat coordinar les activitats terminològiques 
relatives a la llengua catalana, promoure i elaborar recursos terminològics i garantir-ne la 
disponibilitat, i col·laborar en la promoció i el desenvolupament de productes d’enginyeria 
lingüística en què la terminologia té una especial incidència, amb l’objectiu de contribuir a la 
difusió i la implantació de la terminologia científica i tècnica en els diferents llenguatges 
d’especialitat. 
 
El TERMCAT és un consorci integrat per la Generalitat de Catalunya, l’Institut d’Estudis 
Catalans i el Consorci per a la Normalització Lingüística. La Generalitat, a través de la 
Secretaria de Política Lingüística, en garanteix el finançament, i amb aquest objectiu l’any 2007 
hi ha fet una aportació d’1.750.000 euros. 
 
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) 
• quatre representants de la Generalitat de Catalunya 
• un representant de l’Institut d’Estudis Catalans 
• un representant del Consorci per a la Normalització Lingüística. 
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2.2.1. 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 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 col·legiat encarregat de la fixació formal de la terminologia, 
amb la participació de membres de l’Institut d’Estudis Catalans i del TERMCAT. També hi 
participen de manera permanent com a assessores dues persones vinculades a les àrees 
científiques i tècniques, i disposa de l’assessorament d’especialistes dels diferents àmbits del 
coneixement per als aspectes conceptuals i sociolingüístics dels termes.  
 
L’any 2007 el Consell Supervisor ha dut a terme amb periodicitat quinzenal un total de vint 
sessions, en què s’han estudiat més de 350 termes. Durant l’any s’han normalitzat 251 
denominacions catalanes corresponents a termes neològics, que corresponen principalment a 
àrees temàtiques en què s’ha estat treballant en algun material concret, especialment l’àrea 
d’esports, amb nombrosos termes procedents del Diccionari general de l’esport, i l’àrea 
d’indústria, amb termes vinculats al Lèxic multilingüe de la indústria. També s’ha intentat donar 
prioritat als casos procedents de peticions externes o que tenen un gran impacte social. 
 
A més de la normalització puntual de termes, aquest any el Consell Supervisor ha aprovat 
també una nova versió, revisada i ampliada, del criteri Normes pràctiques per a la versió 
catalana de les denominacions comunes internacionals (DCI) de les substàncies 
farmacèutiques, publicat inicialment l’any 1992. 
 
D’altra banda, durant l’any 2007 s’han dut a terme dues sessions de normalització, una sobre la 
terminologia del polo i una altra sobre la terminologia dels mercats financers. 
 
Per a la normalització conceptual dels termes, i també per a l’elaboració dels projectes de 
terminologia en què participa, el TERMCAT ha consultat vora quatre-centes persones, que han 
donat assessorament especialitzat, adscrites a organismes diversos representatius dels 
diferents sectors socials, com ara les universitats, l’Administració pública, les associacions i 
federacions, les empreses, etc.  
 
A més, d’acord amb el conveni de col·laboració signat l’any 2005 amb AENOR, Associació 
Espanyola de Normalització i Certificació, el 2007 s’ha enllestit la versió oficial catalana de deu 
noves normes, que han estat ratificades pel Consell Supervisor. 
 
b) La difusió 
 
El treball de normalització ha d’anar necessàriament complementat amb actuacions de difusió 
que donin a conèixer les formes aprovades, especialment si es vol afavorir la implicació social 
en el procés de fixació dels nous termes. Per tant, durant l’any 2007, s’ha mantingut una 
activitat de difusió contínua de les formes normalitzades, especialment per mitjà de la 
Neoloteca i el Cercaterm, i assegurant la informació a les persones especialistes a qui s’ha 
consultat. A més, aquests neologismes es donen a conèixer per mitjà de les resolucions que es 
fan públiques al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya cada quadrimestre. 
 
S’han mantingut els contactes habituals amb els mitjans de comunicació, especialment per 
mitjà de l’Antena de Terminologia. L’Antena és un espai d’intercanvi d’informació coordinat des 
del TERMCAT en què participen els mitjans de comunicació que utilitzen la llengua catalana. 
Durant l’any 2007 s’han tractat 23 termes que poden tenir un interès especial per les 
repercussions en els mitjans de comunicació, com ara malaltia d’Alzheimer, geocerca 
(geocaching), musclo zebrat, mosquit tigre, bistronomia, podcàsting, etc. 
 
Durant l’any, s’ha reforçat encara més l’estreta relació amb la Secció Filològica de l’Institut 
d’Estudis Catalans i amb les Oficines Lexicogràfiques per assegurar una coordinació òptima 
entre l’activitat normalitzadora i l’activitat normativitzadora, i s’han mantingut els contactes 
habituals amb les universitats, especialment per mitjà de la Xarxa Vives d’Universitats, per 
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garantir la implicació d’aquests col·lectius en el procés d’estudi i d’implantació de les formes 
aprovades. 
 
c) Criteris i mètodes 
 
De les actuacions de l’any, convé assenyalar com una actuació destacada en la línia de difusió 
dels criteris aplicats el treball dut a terme en la preparació dels continguts dels Espais 
Terminològics 2007, que s’han fet el dia 7 de novembre i han estat dedicats al tractament dels 
manlleus en la neologia terminològica. 
 
També s’ha treballat en l’elaboració i publicació d’un altre títol de la col·lecció “En Primer 
Terme” —coeditada amb Eumo Editorial—, Estudis d’implantació terminològica: una 
aproximació en l’àmbit dels esports, que recull tres estudis que s’han dut a terme en 
col·laboració amb el Centre Universitari de Sociolingüística i Comunicació, vinculat a la 
Universitat de Barcelona. 
 
d) Seguiment de la implantació de nous termes 
 
El treball d’anàlisi i d’avaluació de la implantació de les formes normalitzades representa un 
objectiu estratègic que dóna sentit a l’activitat general de normalització. Per això, durant l’any 
2007 s’ha mantingut la col·laboració amb l’Institut Universitari de Lingüística Aplicada de la 
Universitat Pompeu Fabra, que ha rebut un ajut de la Secretaria de Política Lingüística per al 
desenvolupament d’una eina informàtica que pugui contribuir a aquesta mena d’estudis. 
Aquesta eina (inicialment anomenada SINA, però després ESTEN, Eina de Seguiment de 
Terminologia Normalitzada) permetrà fer cerques en corpus informatitzats per analitzar els 
nivells d’implantació d’unes formes en relació amb les possibles concurrents. 
 
En el marc del conveni de col·laboració amb el Centre Universitari de Sociolingüística i 
Comunicació (CUSC), vinculat a la Universitat de Barcelona, s’han elaborat durant l’últim 
trimestre del 2006 i el primer semestre del 2007 uns estudis pilot que han de servir per 
aprofundir en la metodologia més adequada per valorar la implantació de la terminologia. 
Aquests estudis s’han aplegat en l’obra Estudis d’implantació terminològica: una aproximació 
en l’àmbit dels esports, esmentada abans, i cal remarcar que és la primera vegada que es 
difonen estudis d’aquest tipus per al català. Les conclusions que s’extreuen d’aquests estudis 
han de permetre orientar millor les activitats del TERMCAT, com es fa palès en la constatació 
de la importància d’accentuar els esforços de difusió de les noves propostes i d’implicació dels 
actors principals de les àrees d’especialitat. 
 
 
2.2.2. L’elaboració de terminologies i la seva difusió 
 
a) L’elaboració de terminologies 
 
El TERMCAT ha continuat elaborant obres terminològiques, especialment diccionaris, a fi 
d’assolir un dels objectius bàsics que té fixats, que és posar a disposició de la societat catalana 
recursos terminològics en els àmbits socioeconòmic, tècnic i científic. Durant el 2007, s’ha 
treballat en 46 projectes terminològics, de característiques diferents i adreçats a sectors 
diversos. En alguns d’aquests projectes ha comptat amb la col·laboració i el suport de diversos 
departaments de la Generalitat, com ara els d’Economia i Finances, d’Educació, d’Innovació, 
Universitats i Empresa, de Treball, de Salut i de Vicepresidència. 
 
Entre els diversos projectes terminològics desenvolupats el 2007 destaquen l’edició i la 
presentació del Diccionari de psiquiatria i del Diccionari de telecomunicacions, i el tancament 
del Diccionari dels mercats financers, el Diccionari general de l’esport, el Lèxic de fàrmacs i el 
Lèxic multilingüe de la indústria, que podran ser editats l’any 2008. 
 
D’altra banda, convé fer èmfasi en els avenços dels treballs de revisió de la Metodologia del 
treball terminològic, obra de referència per als treballs de recerca sectorial del Centre, que 
significaran una actualització profunda dels mètodes de treballs emprats en el treball 
terminològic en general i, més especialment, en l’elaboració de diccionaris. 
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A més, el TERMCAT ha publicat regularment en el seu web durant el 2007 la col·lecció 
Diccionaris en Línia (concretament, s’han editat 8 nous títols) i la col·lecció Terminologia 
Oberta, de repertoris lliurement descarregables, amb 4 nous títols. 
 
Tots aquests projectes, elaborats directament des del TERMCAT o amb el seu assessorament, 
s’han editat en col·laboració amb especialistes i entitats representatives de cada àmbit, i s’han 
difós de manera específica perquè arribin als col·lectius d’usuàries i 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 
 
Com en anys anteriors, les dades del 2007 confirmen la consolidació del Cercaterm, per 
damunt del telèfon i del correu electrònic, com el mitjà més utilitzat pels usuaris i usuàries per 
fer arribar els dubtes terminològics al Servei de Consultes. Aquesta tendència és el resultat de 
les actuacions de promoció i difusió que el TERMCAT duu a terme de manera continuada per 
donar a conèixer aquest recurs terminològic i per afavorir l’autonomia de les persones usuàries 
a l’hora de resoldre dubtes terminològics de qualsevol àmbit d’especialitat. Durant el 2007 s’han 
fet 1.040.647 accessos al Cercaterm i s’hi han registrat 3.234 nous usuaris. 
 
El Servei de Consultes del TERMCAT ha atès de manera gratuïta 4.119 consultes 
terminològiques. Els àmbits d’especialitat que han generat més dubtes terminològics 
corresponen, principalment, a les ciències humanes i socials, les ciències de la vida, la 
indústria, i la informàtica i les noves tecnologies. 
 
Durant el 2007 s’ha impulsat la col·laboració amb les institucions que treballen per al foment de 
l’ús del català en projectes terminològics relacionats amb els programes de política lingüística 
previstos anualment. En aquest sentit, cal destacar que s’ha continuat treballant amb la 
Secretaria de Política Lingüística en el projecte Plats a la carta (vegeu l’apartat 2.5 del capítol 
VI) i, pel que fa a la promoció i difusió d’aquest recurs lingüístic, el TERMCAT ha presentat la 
comunicació “Plats a la carta, una eina multilingüe per al sector de la restauració” en la V 
Jornada de l’ACATERM i la II Jornada de Terminologia i Serveis Lingüístics, organitzada a 
Palma de Mallorca. 
 
Una altra de les iniciatives vinculades directament a les actuacions de política lingüística de les 
institucions públiques que s’ha iniciat durant el 2007, amb la col·laboració del Centre de 
Normalització Lingüística d’Osona, la Xarxa CRUSCAT de l’Institut d’Estudis Catalans i la 
Universitat de Vic, és el projecte Tastets de cuines del món per a l’elaboració i difusió de 
terminologia de l’àmbit de la gastronomia i l’estudi posterior de l’ús de la terminologia difosa. 
 
Finalment, en aquesta mateixa línia de col·laboració institucional, cal fer un esment especial a 
la participació activa del TERMCAT en el projecte de creació de l’Optimot, el nou servei de 
consultes lingüístiques en línia (vegeu l’apartat 1.1 del capítol VI). 
 
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. Destaquen dins de les 
actuacions de 2007 el projecte de traducció al català de les Regles angloamericanes de 
catalogació, la Classificació catalana d’activitats econòmiques (CCAE-2009) i les Normes 
tecnològiques de jardineria i paisatgisme, del Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics Agrícoles i 
Perits Agrícoles de Catalunya. El TERMCAT també 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).  
 
D’altra banda, durant el 2007, el TERMCAT 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 la 
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traducció al català de prototips de televisors de l’empresa Sony i la revisió d’un glossari per a la 
localització de productes de Windows Live en català. 
 
c) Les actuacions de difusió 
 
En l’àmbit de la difusió i la comunicació, l’activitat del TERMCAT ha tingut durant el 2007 dos 
nuclis d’acció fonamentals: en primer lloc, la celebració de la segona edició dels Espais 
Terminològics, que es consoliden com a punt de trobada de totes les persones implicades en la 
terminologia en llengua catalana. En segon lloc, el projecte global de reformulació del web del 
Centre, que ha de permetre a curt termini una comunicació més interactiva amb les usuàries i 
usuaris i una difusió més àmplia de la terminologia en els diversos sectors especialitzats.  
 
Aquesta edició dels Espais s’ha dedicat al tractament dels manlleus en terminologia, fent 
especial atenció a les formes arribades de llengües amb alfabets no llatins, i als estudis de 
seguiment de l’ús de la terminologia en els sectors especialitzats. 
 
Pel que fa al web, durant el 2007, a banda de l’activitat ordinària de difusió de continguts 
terminològics i informatius, s’ha treballat en el disseny d’una nova interfície per assegurar-ne la 
màxima accessibilitat. El TERMCAT ha continuat treballant en la inclusió al web de continguts 
terminològics dinàmics relacionats amb l’actualitat social, en el posicionament òptim de les 
seves pàgines web i en l’establiment de noves eines de mesura del lloc web que permetin 
conèixer més en profunditat el comportament dels usuaris i usuàries. 
 
Durant el 2007 el lloc web del TERMCAT ha atret considerablement el trànsit de visites, ja que 
les visites noves han augmentat en un 21,32% i la xifra global de sessions d’usuari ha estat de 
2.571.882. Fruit dels esforços del Centre per posicionar òptimament el seu lloc web i difondre 
les seves activitats per aquest mitjà, un 71,99% de les visites de les persones usuàries vénen 
directament de la URL, un 19,42% de motors de cerca gratuïts i la resta d’enllaços d’altres 
webs. Entre les pàgines més consultades, cal destacar les col·leccions de Diccionaris en Línia i 
Terminologia Oberta. 
 
D’altra banda, el TERMCAT ha potenciat la seva participació en els esdeveniments que tracten 
aspectes relacionats amb la terminologia, tant en l’àmbit català com en el de l’Estat o en 
l’internacional, pel prestigi i per la difusió que aquesta presència aporta a la llengua catalana, 
dins i fora del seu territori. 
 
Com en anys anteriors, durant el 2007 el TERMCAT ha continuat la col·laboració amb 
institucions diverses per mitjà de la cessió de publicacions i la preparació de materials 
específics de difusió, i ha estat present en diverses exposicions organitzades en el marc 
d’esdeveniments relacionats amb la llengua i la terminologia. També ha participat en diverses 
publicacions periòdiques especialitzades per 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, de la Societat Catalana de Biologia de l’Institut d’Estudis Catalans, del Departament 
de la Presidència i del Centre de Supercomputació de Catalunya, entre d’altres. 
 
 
2.2.3. Les relacions de cooperació 
 
Pel que fa a les relacions amb altres organismes i institucions que s’ocupen de la terminologia 
o d’activitats que s’hi relacionen, el TERMCAT ha continuat potenciant els acords de 
col·laboració ja existents i n’ha impulsat de nous, tant pel que fa a projectes d’elaboració de 
terminologies com pel que fa a la formació o a la participació en congressos, jornades o 
esdeveniments d’interès terminològic, tant en l’àmbit català com de l’Estat i internacional. 
 
En l’àmbit català, el TERMCAT ha continuat promovent les relacions de cooperació amb les 
diverses organitzacions que s’ocupen de la llengua i del treball en terminologia, i especialment 
amb les xarxes de normalització lingüística de l’Administració autonòmica, l’Administració local i 
les universitats, tant de Catalunya com del País Valencià i de les Illes Balears. 
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Cal destacar l’estreta col·laboració que el Centre ha mantingut durant el 2007 amb la Secretaria 
de Política Lingüística pel que fa al desplegament de dos projectes: Optimot i Plats a la carta. 
En el primer cas, el TERMCAT ha centrat la seva actuació en el seguiment de la posada en 
marxa del projecte i en la cessió de dades com a suport per a la construcció de plataformes 
tecnològiques de gestió. Quant a l’aplicació Plats a la Carta, el Centre ha facilitat la revisió 
terminològica i la traducció al castellà, francès, anglès, italià i alemany de gairebé dos mil nous 
plats.  
 
Paral·lelament, el TERMCAT ha mantingut la col·laboració amb l’Institut d’Estudis Catalans, i 
especialment amb la Secció Filològica, mitjançant reunions de coordinació i l’intercanvi regular 
de publicacions i d’informacions. 
 
En el camp dels mitjans de comunicació, s’ha mantingut el treball de col·laboració vinculat al 
projecte de l’Antena de Terminologia, en què participen els principals mitjans de comunicació 
de l’àmbit català. 
 
Dins el marc acadèmic, el TERMCAT ha promogut també el desenvolupament del conveni 
signat amb la Xarxa Vives d’Universitats, vetllant per la coordinació de la producció 
terminològica d’abast universitari i contribuint al manteniment del canal de comunicació amb la 
Subcomissió de Terminologia d’aquesta Xarxa, que permet atendre més adequadament les 
necessitats que presenten i alhora facilita la cooperació en projectes terminològics. 
 
Durant l’any 2007 el TERMCAT ha col·laborat amb la Universitat Oberta de Catalunya en la 
creació d’un observatori de neologismes de la societat del coneixement, procedents del 
buidatge automàtic de les revistes del lloc web de la Universitat Oberta de Catalunya. El 
projecte, que s’anomena Talaia, forma part d’un conveni marc de col·laboració que preveu 
l’assessorament mutu en matèria tecnològica i terminològica, la cessió d’eines i de recursos, la 
coparticipació en projectes i l’organització d’iniciatives conjuntes. 
 
També ha continuat la col·laboració entre l’Institut Universitari de Lingüística Aplicada de la 
Universitat Pompeu Fabra i el TERMCAT per al seguiment de la implantació de la terminologia 
normalitzada. Aquest projecte inclou el desenvolupament d’una eina multiplataforma per al 
buidatge de textos especialitzats, que estarà a lliure disposició de les universitats, 
l’Administració, el TERMCAT i els organismes que estiguin interessats a utilitzar-la, des del web 
de la Universitat Pompeu Fabra. 
 
A més, s’ha mantingut la col·laboració amb la Universitat de Barcelona, concretament amb el 
Centre Universitari de Sociolingüística i Comunicació (CUSC), per a l’estudi de la implantació 
de la terminologia en certs camps de coneixement. Aquest any s’ha fet públic el resultat d’una 
primera anàlisi a l’obra Estudis d’implantació terminològica: una aproximació en l’àmbit dels 
esports. 
 
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 continuat la col·laboració amb 
l’Associació Espanyola de Normalització i Certificació (AENOR), de la qual ha esdevingut 
membre, 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 
ara Infoterm (Centre Internacional d’Informació en Terminologia), l’Associació Europea de 
Recursos Lingüístics (ELRA), la Unió Llatina, la Xarxa Iberoamericana de Terminologia 
(RITERM) i la Xarxa Internacional de Terminologia (TERMNET). De manera especial, cal 
destacar la contribució del TERMCAT a l’Associació Europea de Terminologia, com a membre 
de la seva Junta Directiva. Convé també destacar l’acord signat amb el Comitè Nacional Xinès 
de Terminologia Científica i Tècnica (CNCTST) per a la cessió de terminologia esportiva amb 
motiu de la celebració dels Jocs Olímpics de Pequín l’any 2008. 
 
Pel que fa a l’agenda terminològica internacional, durant l’any 2007, el TERMCAT ha tingut un 
paper actiu participant en diversos projectes, tallers, jornades i congressos organitzats per les 
principals xarxes i organismes de terminologia tant en l’àmbit europeu com en la resta del món. 
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Al mes de març el TERMCAT va participar en la Journée des dictionnaires 2007, organitzada a 
París per la Universitat de Cergy-Pontoise. També ha estat present al Col·loqui Internacional 
GLAT 2007, que va tenir lloc al mes de juny a Bertinoro, a Itàlia. Al mes de juliol el TERMCAT 
va participar a Dublín en el seminari Minority Languages and Terminology Policies. The 
European and International Situation, organitzat per l’Associació Europea de Terminologia 
(AET). Més enllà d’Europa, cal destacar la presència del TERMCAT al Quebec al mes de maig 
en un congrés organitzat simultàniament per l’Oficina Quebequesa de la Llengua Francesa i 
l’Oficina de la Traducció, que va tractar sobre el caràcter multidisciplinari de la terminologia. 
 
En l’àmbit de la formació, el TERMCAT ha dut a terme diverses actuacions, especialment com 
a centre de pràctiques per a estudiants de terminologia, lexicografia, traducció, documentació i 
informàtica, que provenen de diversos centres de recerca i institucions universitàries. D’altra 
banda, com en les edicions anteriors, el TERMCAT ha mantingut la seva col·laboració en el Pla 
de formació de l’any 2007 adreçat al personal de la Xarxa Tècnica de Política Lingüística, el 
Consorci per a la Normalització Lingüística i els serveis lingüístics sectorials. 
 
 
2.3. 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. És un 
consorci amb personalitat jurídica pròpia, integrat per la Generalitat de Catalunya, el Centre 
UNESCO de Catalunya i la Fundació Fòrum Universal de les Cultures. El presideix el 
vicepresident de la Generalitat de Catalunya i la Secretaria de Política Lingüística forma part 
del Consell de Direcció. 
 
La missió de la Casa de les Llengües és ser un centre de difusió de coneixements sobre la 
diversitat lingüística del món i oferir serveis sobre gestió del multilingüisme, per mitjà 
d’iniciatives adreçades al gran públic per acostar el món de les llengües a la ciutadania, fer 
viure la riquesa lingüística de manera positiva a la societat, crear consciència per la 
sostenibilitat de la diversitat lingüística i traslladar les grans possibilitats que les llengües i les 
seves comunitats ofereixen.  
 
D’altra banda, per mitjà dels serveis especialitzats, es duen a terme iniciatives al voltant de les 
llengües per contribuir a la millora del desenvolupament social i econòmic de la societat, de 
manera que els models de gestió del multilingüisme proposats incideixen positivament en la 
cohesió social, la competitivitat i l’economia d’un país, així com en el desenvolupament social i 
laboral de la ciutadania. 
 
L’estratègia de la Casa de les Llengües ha partit de la realitat catalana, de la voluntat de 
compartir els objectius amb organismes internacionals i, de manera especial, de les 
recomanacions de la Unió Europea pel que fa al multilingüisme, exposades per la Comissió 
Europea a finals del 2005 a Un nou marc estratègic per al multilingüisme. 
 
A continuació es detallen les actuacions més rellevants dutes a terme el 2007. 
 
 
2.3.1. Multilingüisme i societat 
 
a) Pla museològic i museografia 
 
S’ha signat un contracte amb la Fundació Barcelona Mèdia, adscrita a la Universitat Pompeu 
Fabra, per a la redacció del Pla museològic. El Comitè Científic Internacional de Linguamón - 
Casa de les Llengües ha debatut els continguts de la futura exposició permanent i ha aportat 
idees i valoracions sobre els objectius i les funcions que haurà d’acomplir el futur centre 
cultural. 
 
Durant el 2007 s’ha produït, dins del programa Linguamón Mediterrània, l’exposició La Mar de 
Llengües. Parlar a la Mediterrània, inaugurada al desembre a Lleida i que es podrà visitar a 
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Girona, Barcelona i Tarragona durant el 2008, dins del marc de les activitats que Linguamón - 
Casa de les Llengües durà a terme amb motiu de l’Any Internacional de les Llengües i l’Any 
Europeu del Diàleg Intercultural. 
 
b) Noves eines i recursos a www.linguamon.cat 
 
Durant el 2007 s’han desenvolupat dos grans projectes, Linguamón Audiovisual i Mapes Vius, 
per donar un tractament més comunicatiu a la informació adreçada al gran públic, i perquè el 
web de Linguamón sigui una eina més visual i interactiva. 
 
El portal Linguamón Audiovisual és una eina pensada per a la participació ciutadana, capaç de 
construir comunitats virtuals per a la generació, l’emmagatzematge, el doblatge, la subtitulació i 
l’intercanvi de continguts audiovisuals sobre les llengües del món. Aquest portal també preveu 
un espai per practicar llengües i fer parelles lingüístiques. Es preveu el llançament del portal 
durant el segon semestre de 2008. 
 

 
 
 
S’han acabat els treballs de disseny i implantació d’una aplicació per publicar al web els mapes 
interactius de les llengües del món: Mapes Vius. Gràcies a aquesta nova aplicació interactiva, 
es pot consultar la informació sobre llengües disponible ja al web de Linguamón a través de 
diversos paràmetres, com ara triant una àrea geogràfica determinada (un continent, un estat, 
un conjunt d’estats, una part d’un territori, etc.) o a partir del nom de la llengua.  
 

 

 
 

 
El portal web de Linguamón, que fins al 2007 s’havia difós en vint llengües, ha incorporat la 
llengua de signes catalana i ha passat a tenir-ne vint-i-una. 
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Amb motiu del Dia Europeu de les Llengües, el 26 de setembre de 2007 es va actualitzar el 
Directori de centres d’aprenentatge de llengües de tot Catalunya, que aplega informació sobre 
l’oferta de 343 centres, sobre 54 llengües diferents, que es poden aprendre a 90 localitats 
catalanes.  
 

   
 
 

També s’ha actualitzat el Portal de tecnologies multilingües, que conté informació sobre 356 
recursos i 116 empreses de l’àrea de les tecnologies lingüístiques multilingües. 
 
c) Programació cultural i difusió de Linguamón - Casa de les Llengües  
 
Durant el 2007 s’ha seguit treballant en la difusió de missatges adreçats al conjunt de la 
ciutadania amb l’objectiu de fomentar l’aprenentatge de llengües i la difusió dels valors de la 
diversitat lingüística. 
 
• Campanya a Internet “Practica llengües” 
Amb motiu de la celebració del Dia de la Llengua Materna, el 21 de febrer, s’ha posat en marxa 
la campanya de màrqueting viral “Practica llengües”. La campanya té per objectiu celebrar 
l’efemèride i promoure el coneixement del web linguamon.cat. Els internautes podien enviar 
tres missatges diferents en deu llengües. Al desembre de 2007 el microweb ja comptabilitza 
més de trenta-dues mil visites. 
 

 
 
 
• Campanya “Una rosa a canvi de la teva veu” el dia de Sant Jordi 
S’ha realitzat la campanya “Una rosa a canvi de la teva veu” amb l’objectiu d’aconseguir talls 
audiovisuals de parlants de llengües d’arreu del món i donar a conèixer el futur portal 
Linguamón audiovisual. 
 
• “L’aula al carrer” i la campanya “Dóna’t el gust. Parla llengües!” 
El 26 de setembre, Dia Europeu de les Llengües, es va dur a terme l’activitat “L’aula al carrer” i 
la campanya de comunicació “Dóna’t el gust. Parla llengües!”. A Barcelona es va poder assistir 
a una primera classe d’alemany, amazic, àrab, coreà, èuscar, francès, grec, italià, neerlandès, 
japonès, portuguès, romanès, rus, wòlof i xinès. Les classes es van fer de manera 
ininterrompuda i durant més de set hores.  
 
• Campanya “Amb les llengües, la nostra cultura creix” 
El 4 de desembre es va inaugurar a Lleida l’exposició “La mar de llengües. Parlar a la 
Mediterrània”, que viatjarà durant tot el 2008 per les quatre capitals catalanes. Paral·lelament, 
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s’ha posat en marxa la campanya de comunicació “Amb les llengües, la nostra cultura creix”, 
que té com a objectiu sensibilitzar la població catalana sobre el valor de la diversitat lingüística i 
incentivar el diàleg intercultural. 
 

 
 
 
  

 
 
 
2.3.2. Multilingüisme i serveis especialitzats 
 
a) Linguamón Bones Pràctiques 
 
Linguamón Bones Pràctiques va iniciar la seva activitat a finals del 2005. El desembre de 2005 
es va constituir el Comitè Científic Català 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 del català. La posada en marxa de Linguamón 
Bones Pràctiques ha estat vinculada a la sistematització i difusió de l’experiència catalana per a 
la recuperació de la llengua pròpia.  
 
El 2007 s’han constituït dos nous grups sectorials per a la recollida de bones pràctiques 
vinculades a l’experiència catalana: Mitjans de comunicació i Treball i empresa. En l’activitat 
dels diversos grups de treball s’hi han implicat noranta-quatre organismes i hi han col·laborat 
més de cent vint persones. 
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D’altra banda, durant el 2007 s’han començat a explorar experiències d’èxit internacional de 
gestió del multilingüisme en l’àmbit de la salut. En col·laboració amb el Pla director d’immigració 
del Departament de Salut, s’ha organitzat la Jornada internacional de bones pràctiques de 
gestió del multilingüisme en l’àmbit de la Salut, que ha tingut lloc a Barcelona el 12 de 
desembre. 
 
b) Càtedra de Multilingüisme Linguamón-UOC 
 
Al desembre del 2006 Linguamón - Casa de les Llengües i la Universitat Oberta de Catalunya 
van crear la Càtedra de Multilingüisme Linguamón-UOC, per fomentar activitats de recerca i 
formació sobre el multilingüisme com a mitjà de desenvolupament social i econòmic de la 
societat. El 2007 ha estat el primer any d’activitat de la Càtedra, que s’inscriu en el context 
europeu i mundial del Nou marc estratègic per al multilingüisme definit per la Comissió 
Europea, en les accions del Consell d’Europa en aquest àmbit i en el Programa intersectorial 
sobre llengües i multilingüisme de la UNESCO. 
 
Durant el 2007, la Càtedra ha posat l’accent en la constitució d’una xarxa de relacions 
internacionals, EUNoM; l’aplicació del model de la voluntat de comunicar a l’aprenentatge de 
segones llengües; la preparació d’un màster internacional sobre la gestió de la diversitat 
lingüística i cultural; l’impuls de projectes d’enginyeria lingüística al servei del multilingüisme, i la 
difusió d’orientacions i estudis sobre el multilingüisme per mitjà de publicacions i conferències. 
 
c) Linguamón Mediterrània 
 
Linguamón ha creat una xarxa de difusió i promoció del multilingüisme a l’espai euromediterrani 
mitjançant la difusió del seu patrimoni lingüístic i l’establiment de nous espais de treball i 
comunicació entre comunitats a les dues riberes de la Mediterrània. Entre altres iniciatives, les 
principals són els programes d’interrelació entre comunitats, com ara la creació de l’Observatori 
Català de la Llengua Amaziga, i les activitats de difusió del patrimoni lingüístic, com ara la 
primera exposició itinerant de Linguamón La Mar de Llengües: Parlar a la Mediterrània. 
 
 
2.3.3. Multilingüisme i relacions internacionals 
 
Durant l’any 2007, Linguamón ha continuat treballant a escala internacional amb l’objectiu de 
difondre la iniciativa, d’aprofundir les relacions fetes en anys anteriors i d’establir noves xarxes i 
vies de treball conjuntes. Així, s’han establert lligams de col·laboració més forts i concrets amb 
organismes com ara la Unió Europea, la UNESCO o la Xarxa Mundial per la Diversitat 
Lingüística, mentre que s’ha volgut establir els primers contactes amb altres organismes com 
ara el Centre Europeu de Llengües Modernes (institució que depèn del Consell d’Europa), 
l’Agència Britànica de Llengües, la Fundació Roberto Marinho i el Museu da Lingua Portuguesa 
del Brasil o el Centre Mundial de Llengües.  
 
 
2.4. Institut Ramon Llull 
 
L’Institut Ramon Llull (IRL) té com a objectiu principal la projecció exterior de la llengua i la 
cultura catalanes i desenvolupa les seves activitats per mitjà de les àrees de Llengua, Creació, i 
Humanitats i Ciència. 
 
És un consorci integrat per la Generalitat de Catalunya i l’Institut d’Estudis Catalans, que es 
relaciona amb la Generalitat per mitjà del Departament de la Vicepresidència. Cal destacar que 
al desembre de 2007 es van reunir el vicepresident de la Generalitat, el president del Govern 
balear i el ministre de Cultura del Govern d’Andorra i van signar una declaració conjunta 
d’intencions que preveu la reincorporació del Govern de les Illes Balears als òrgans de direcció 
de l’IRL i la creació d’una fundació amb seu a Andorra per garantir la màxima representativitat 
de l’organisme. 
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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 i Mitjans de Comunicació. 
 
L’IRL, per mitjà de 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. 
 
 
2.4.1. Ensenyament de la llengua catalana a l’exterior 
 
L’IRL 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, facilita recursos lingüístics i didàctics per a l’aprenentatge, la recerca o el treball amb la 
llengua catalana i presta assessorament per impulsar la formació del professorat especialitzat 
en l’ensenyament del català com a llengua estrangera. 
 
• Xarxa universitària d’estudis catalans 
 
Pel que fa a l’ensenyament del català en l’àmbit universitari, durant el curs acadèmic 2006-
2007 han format part de la Xarxa universitària d’estudis catalans 107 universitats, distribuïdes 
en 29 països d’arreu del món, en les quals han seguit estudis de llengua, literatura i cultura 
catalanes un total de 5.939 alumnes. 
 
Aquest curs s’han incorporat a aquesta Xarxa la Universitat de Zadar (Croàcia), la Universitat 
de Massachussets (EUA), la Universitat de Nova York (EUA), la Universitat de Brown (EUA), la 
Universitat de Tartu (Estònia), la Universitat Charles de Gaulle – Lille 3 (França), la Universitat 
de Milà (Itàlia), la Universitat de Leeds (Regne Unit), la Universitat King’s College de Londres 
(Regne Unit) i la Universitat de Friburg (Suïssa). 
 
• Càtedres i centres d’estudis catalans 
 
Amb la finalitat d’afavorir els estudis i la recerca sobre la llengua i la cultura catalanes fora del 
seu domini lingüístic, l’IRL impulsa el manteniment i la creació de centres d’estudi i de places 
de professorat visitant de llengua i cultura catalanes en diverses universitats. Al llarg de l’any 
2007 l’Institut ha fomentat la realització d’activitats acadèmiques i culturals a les universitats de 
l’exterior mitjançant el finançament o el cofinançament de projectes presentats per les diferents 
universitats. 
 
• Comunitats catalanes de l’exterior 
 
L’IRL promou l’ensenyament de la llengua catalana també en l’àmbit no universitari, amb 
activitats adreçades al públic en general, especialment allà on l’existència de comunitats 
catalanes o les relacions històriques, culturals o comercials ho fan més necessari. Amb aquesta 
finalitat, el 2007 s’ha publicat la cinquena convocatòria de subvencions a associacions i entitats 
de fora del domini lingüístic per a l’organització de cursos de llengua catalana: s’han beneficiat 
d’aquests ajuts 35 entitats, que han impartit classes a 1.800 alumnes. 
 
• Institut Cervantes 
 
Al setembre de 2004 l’IRL va signar un conveni de cooperació amb l’Institut 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’IRL. Com a continuació d’aquesta col·laboració, durant 
l’any 2007 s’han dut a terme 30 cursos de llengua catalana a 13 centres de l’Institut Cervantes, 
als quals han assistit 170 alumnes. 
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• Jornades i estades de formació per a estudiants 
 
L’Institut promou la col·laboració amb entitats i organismes que organitzen activitats docents 
per ampliar el coneixement de la llengua catalana de les persones que es formen fora del 
domini lingüístic català. Així, el 2007 l’IRL ha col·laborat en l’organització del VI Campus 
Universitari de la Llengua Catalana, les XIX Jornades Internacionals de Llengua i Cultura 
Catalanes i les X Jornades Austríaques/Catalanes. 
 
• Assessorament i formació per al professorat 
 
L’IRL 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 de l’àrea lingüística 
catalana. Amb aquest objectiu el 2007 s’ha organitzat la tercera edició del curs de formació 
didàctica El català com a llengua estrangera: eines i estratègies (Barcelona), les XXI Jornades 
Internacionals per a Professors de Català (Barcelona), el V Curs de perfeccionament per a 
professors de català del Con Sud d’Amèrica (Paraná) i el II Curs de formació didàctica per a 
professors dels casals catalans d’Europa (Lausana).  
 
La formació del professorat i el suport que se li presta ha comportat també l’atenció 
personalitzada de consultes així com la preparació i la tramesa de material específic de caire 
docent i didàctic. 
 
• Eines i materials per a l’aprenentatge 
 
Pel que fa a les eines i materials per a l’aprenentatge del català, cal destacar que el 2007 ha 
continuat la participació de l’IRL en el projecte d’elaboració del curs de català en línia Parla.cat 
(vegeu l’apartat 1.3.1 del capítol III). 
 
A l’apartat 2.2 del capítol IV es recull informació sobre les subvencions i ajuts atorgats per l’IRL 
per a la projecció exterior de la llengua catalana. 
 
D’altra banda, a l’apartat 2.10 del capítol VII es poden consultar dades relatives a 
l’ensenyament del català a l’exterior i a l’apartat 1.3.14 del capítol III es recull informació sobre 
les actuacions dutes a terme per l’IRL a l’Estat espanyol. 
 
 
2.4.2. Avaluació del coneixement del català 
 
L’IRL és l’organisme avaluador dels coneixements de llengua catalana fora del domini lingüístic 
i, amb aquest objectiu, convoca i administra les proves per a l’obtenció dels certificats que 
permeten acreditar-ne el progrés en l’aprenentatge, i en regula i expedeix els certificats que no 
corresponen a estudis reglats. 
 
El 2007 l’IRL ha organitzat la cinquena convocatòria de proves per a l’obtenció dels certificats 
de coneixements de llengua catalana fora del domini lingüístic. Les proves s’han administrat a 
71 ciutats de 28 països d’arreu del món, i de les 941 persones que s’hi han presentat, 778 han 
obtingut la qualificació d’apte. 
 
A l’apartat 2.3 del capítol VII es detallen les dades relatives a aquestes proves. 
 
 
2.4.3. Associacions, entitats i institucions de catalanística 
 
L’IRL presta suport i dóna impuls a les entitats de catalanística, que agrupen persones 
estudioses i expertes de la llengua i la literatura catalana formades o residents fora del domini 
lingüístic. Amb aquest objectiu, l’IRL ha signat les addendes anuals corresponents a l’any 2007 
dels convenis marc de col·laboració establerts 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, 
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la North-American Catalan Society i l’Associació Internacional de Llengua i Literatura 
Catalanes. 
 
 
2.4.4. Divulgació del català 
 
Amb l’objectiu de difondre la llengua catalana i la seva realitat, al llarg del 2007 l’IRL ha 
participat en les principals fires i exposicions d’àmbit estatal i internacional relacionades amb la 
llengua i el seu aprenentatge, que permeten d’oferir informació sobre les possibilitats 
d’aprenentatge i perfeccionament de la llengua per mitjà de cursos tradicionals, mètodes 
audiovisuals, estades i jornades lingüístiques, etc. Paral·lelament, l’Institut completa la 
participació en fires i exposicions amb l’organització d’actes com ara conferències o taules 
rodones per difondre les novetats o els projectes d’interès i alhora donar a conèixer la situació 
del català o actuacions concretes de política lingüística. 
 
El 2007 l’IRL ha participat en la 25a edició de la fira Expolangues (París), en la 20a edició de la 
fira Expolingua (Berlín) i en la fira The Language Show (Londres). 
 
 
2.4.5. Actuacions a la Fira de Frankfurt 2007 
 
La cultura catalana va ser la convidada d’honor de la 58a Fira del Llibre de Frankfurt, celebrada 
el 2007. En aquest marc, l’Àrea de Llengua de l’IRL va organitzar diferents activitats de 
promoció del coneixement de la llengua catalana a Alemanya.  
 
• Classe de català de nivell inicial als instituts de secundària alemanys 
 
Des de l’IRL es va oferir als instituts de secundària una classe 0 d’ensenyament de la llengua 
catalana. Aquesta iniciativa va ser un èxit: un total de 2.286 alumnes de 55 instituts de 
secundària alemanys van rebre la primera classe de català als instituts, gràcies al 
desplaçament de 13 professors que van impartir un total de 94 classes de llengua catalana. 
 
• Presentació d’autors catalans traduïts a l’alemany a instituts de secundària 
 
Els dies 18 i 19 de juny l’escriptora Maria Barbal, acompanyada per la seva traductora a 
l’alemany, Heike Nottebaum, i per la professora de català a la Universitat de Colònia, Elisabet 
Capdevila, va fer conferències sobre la novel·la Pedra de tartera a dos instituts de Colònia i 
Leverkusen, a les quals van assistir un total de 80 estudiants. Els dies 23, 24 i 25 de juliol 
l’escriptor Eduard Márquez es va traslladar a tres instituts de secundària de les localitats de 
Backnang, Ludwigsburg i Hechingen, on es va organitzar un cicle de conferències sobre la 
seva novel·la Cinc nits de febrer. Un total de 105 persones van assistir a aquestes tres 
conferències.  
 
En aquests actes es van llegir fragments de les obres dels autors en alemany i en català i els 
estudiants van poder fer preguntes als autors convidats. 
 
• Premi “Cultura catalana, singular i universal” 
 
Des de l’IRL es va organitzar un concurs de redacció Premi “Cultura catalana, singular i 
universal” sobre llengua, literatura o cultura catalanes escrits en llengua alemanya destinat 
també als alumnes de secundària dels instituts d’Alemanya. 
 
• Simposi Internacional de Catalanística 
 
Els dies 1 i 2 d’octubre de 2007 l’IRL va organitzar a Berlín el II Simposi Internacional de 
Catalanística per tal d’afavorir l’intercanvi de coneixements de llengua, literatura i cultura 
catalanes. El Simposi es va estructurar en quatre àmbits: llengua; literatura, història i societat; 
cinema català, i teatre. 
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La sessió inaugural, que va estar presidida pel director de l’IRL, va comptar amb la presència 
del president de la Federació Internacional d’Associacions de Catalanística (FIAC) i de 
l’Associació Internacional de Deutscher Katalanistenverband e. V. (DKV), el president de la 
Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans, el cap d’activitats culturals de l’Instituto 
Cervantes de Berlín i el secretari de Política Lingüística. 
 
Pel que fa a la secció de llengua, va reunir professors de lingüística i de filologia catalana de 
diferents universitats de Catalunya, València, Alacant, França, Anglaterra i Alemanya. 
 
• Acte “El català, llengua global”  
 
En el marc dels actes celebrats a l’Auditori del Fòrum de la Fira de Frankfurt, el 10 d’octubre va 
tenir lloc l’acte “El català, llengua global”, que va reunir el director de l’IRL, el director de la 
Fundació .CAT, el secretari de Política Lingüística i el president del Futbol Club Barcelona.  
 
Hi van assistir unes 250 persones, entre les quals hi havia professors i estudiants de català de 
diferents universitats alemanyes i de comunitats catalanes a l’exterior. En aquest acte el 
secretari de Política Lingüística va presentar dues eines lingüístiques vinculades a les noves 
tecnologies: el traductor automàtic català-alemany i el curs de català en línia Parla.cat. 
 
 
2.5. 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. L’Institut té 
la seu central a Barcelona i delegacions dins el seu àmbit geogràfic d’actuació (Perpinyà, 
Castelló de la Plana, Alacant i Lleida). 
 
El Reial decret 3118/1976, de 26 de novembre, 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 català és 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. 
 
Per portar a terme les seves funcions l’Institut d’Estudis Catalans s’estructura en seccions, i 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. 
 
La Secció Filològica s’estructura internament en sis comissions: Comissió de Lexicografia, 
Comissió d’Onomàstica, Comissió de Gramàtica, Comissió del Català Estàndard, Comissió de 
Transcripció i Transliteració de noms propis i Comissió de Publicacions. Així mateix, de la 
Secció Filològica depenen les Oficines Lexicogràfiques, l’Oficina d’Onomàstica i l’Oficina de 
Gramàtica. 
 
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. Les aportacions financeres 
de la Generalitat es recullen en el contracte programa entre la Generalitat i l’Institut, signat al 
Palau de la Generalitat el mes de gener de 2006. 
 
 
2.6. Consell Social de la Llengua Catalana 
 
El Consell Social de la Llengua Catalana, creat l’any 1991, 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 2000 es va modificar el decret de creació d’aquest òrgan 
amb la finalitat d’adaptar-lo al marc normatiu establert per la Llei 1/1998 i l’any 2005 es va 
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reformar novament mitjançant el Decret 116/2005, de 14 de juny, del Consell Social de la 
Llengua Catalana, que en regula les funcions, la composició, els òrgans i el funcionament 
actuals. 
 
Integren el Consell Social de la Llengua Catalana les persones següents: 
 

• president o presidenta de la Generalitat de Catalunya (presidència) 
• conseller o consellera de la Vicepresidència (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) 
• trenta-quatre vocals representants de diferents entitats i organismes 
• entre trenta i quaranta 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. 

 
D’acord amb el Decret 116/2005, el Consell Social de la Llengua Catalana té atribuïdes les 
funcions 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 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. 
 
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 de política lingüística. 
 
e) Qualsevol altra que les lleis o els reglaments li atribueixen. 
 
Al llarg del 2007 el Consell Social de la Llengua Catalana s’ha reunit en Comissió Permanent 
en dues ocasions, i una més en sessió plenària. Tot seguit es relacionen sintèticament els 
continguts d’aquestes reunions. 
 
 
2.6.1. Reunió de la Comissió Permanent de 25 de juny de 2007 
 
En aquesta reunió el secretari de Política Lingüística, senyor Miquel Pueyo i París, va 
formalitzar el lliurament de l’Informe de política lingüística de 2006 als membres de la Comissió 
Permanent. 
 
Per tal de donar compliment a la previsió que conté la Llei de política lingüística, pel que fa al 
dictamen que ha d’emetre el Consell Social de la Llengua Catalana, la Comissió Permanent va 
designar la senyora M. Alba Agulló, vocal representant de Televisió de Catalunya, SA, per a 
l’elaboració d’aquest dictamen. 
 
D’altra banda, el senyor Miquel Pueyo va lliurar el Pla de política lingüística per a la VIII 
Legislatura, amb el lema “El català, llengua comuna i de cohesió en una societat moderna, 
oberta i plural”, i va informar sobre el Pla. 
 
El senyor Miquel Pueyo també informà els membres de la Comissió Permanent dels projectes 
normatius de la Secretaria de Política Lingüística, com és ara el decret que atribuirà a l’Institut 
d’Estudis Catalans l’autoritat en exclusiva per a la certificació de la correcció de noms i 
cognoms i l’elaboració d’un avantprojecte de llei de regulació i difusió de la llengua de signes 
catalana. 
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2.6.2. Reunió de la Comissió Permanent de 24 d’octubre de 2007 
 
En aquesta reunió es presentà el nou secretari de Política Lingüística, senyor Bernat Joan, i 
aquest va exposar els projectes de la Secretaria de Política Lingüística, Parla.cat, curs de 
català en línia, i el servei de traducció automàtica de la Generalitat que permet traduir en línia 
textos curts i pàgines web. 
 
La senyora M. Alba Agulló, designada per a l’elaboració del dictamen de l’Informe de política 
lingüística de 2006 en la reunió de la Comissió Permanent de 25 de juny, va presentar el 
projecte de dictamen i exposà la consideració de cadascuna de les aportacions que amb 
caràcter previ a la reunió li van fer arribar el senyor Lluís Gendra, la senyora Maria Bruguers 
Jardí, la senyora Eulàlia Lledó, la senyora Maria Àngels Viladot i la senyora Puri Pinto. Després 
d’un torn de paraules, es va aprovar el dictamen amb la finalitat de ser sotmès a votació a la 
propera reunió del Ple de Consell Social de la Llengua Catalana. 
 
 
2.6.3. Reunió del Ple del Consell Social de la Llengua Catalana de 21 de novembre de 2007 
 
El senyor Bernat Joan, secretari de Política Lingüística, va informar els membres del Ple del 
Consell Social de la Llengua Catalana dels diferents projectes de la Generalitat de Catalunya 
en matèria de llengua catalana, com ara: 
 

• La incorporació del català a les àrees TIC (tecnologia, informació i comunicació). 
 
• Els acords de col·laboració entre la Generalitat i les tres grans operadores de 
telefonia mòbil (Orange, Movistar i Vodafone) per tal d’incorporar progressivament 
mòbils que incloguin la llengua catalana. 
 
• Els plans d’acolliment lingüístic. 
 
• Recursos de català en línia, com el curs de català en línia Parla.cat i el traductor 
automàtic. 
 
• El reconeixement internacional del programa “Voluntariat per la Llengua”. 

 
La senyora Paquita Sanvicén, directora de Planificació i Foment de la Secretaria de Política 
Lingüística, va presentar l’Informe de política lingüística del Govern corresponent a l’any 2006, 
que prèviament havia estat tramès a les persones vocals. 
 
La vocal ponent del dictamen, senyora M. Alba Agulló, va sotmetre a la consideració del Ple del 
Consell Social de la Llengua Catalana la proposta de dictamen sobre l’Informe de política 
lingüística de l’any 2006, aprovat prèviament per la Comissió Permanent en la reunió de 24 
d’octubre. 
 
Es va dur a terme el debat del dictamen sobre l’Informe de política lingüística de 2006 i s’hi van 
incorporar les observacions efectuades per diverses persones vocals. Amb aquestes 
modificacions, es va sotmetre el text del dictamen a votació, el qual va quedar aprovat per 
unanimitat. 
 
D’altra banda, es va aprovar també la memòria d’activitats del Consell Social de la Llengua 
Catalana corresponent al 2006. 
 
El president de la Generalitat i president del Consell Social de la Llengua Catalana, senyor 
José Montilla, va tancar la sessió plenària i va fer balanç dels avenços més destacats que, en 
matèria de llengua catalana, s’havien produït en el decurs de l’any 2007. 
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2.7. Consell de l’Audiovisual de Catalunya 
 
El Consell de l’Audiovisual de Catalunya és l’autoritat reguladora independent en l’àmbit de la 
comunicació audiovisual pública i privada de Catalunya, tal com estableix l’article 82 de 
l’Estatut d’autonomia de 2006, que recull el que ja es va fixar a la Llei 2/2000, de 4 de maig, del 
Consell de l’Audiovisual de Catalunya, i a la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la 
comunicació audiovisual de Catalunya. 
 
En concret, la llei de creació del Consell de l’Audiovisual (Llei 2/2000) li encarrega, en l’àmbit 
de la seva actuació, vetllar per la pluralitat lingüística i cultural en el conjunt del sistema 
audiovisual a Catalunya i, en particular, pel compliment de la legislació relativa a la preservació 
i la normalització de la llengua i la cultura catalanes i de l’aranès.  
 
Per portar a terme la seva actuació i en exercici de les seves competències, el Consell de 
l’Audiovisual de Catalunya 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 de desembre). Aquesta 
Instrucció, que es va començar a aplicar l’any 2005, es va revisar i, escoltat el sector, a final de 
2007 se n’ha aprovat una versió nova: Instrucció general del Consell de l’Audiovisual de 
Catalunya sobre la presència de la llengua i la cultura catalanes i de l’aranès en els mitjans de 
comunicació audiovisual (Acord 295/2007, de 19 de desembre, del Consell de l’Audiovisual de 
Catalunya, DOGC núm. 5.037, de 28 de desembre). 
 
 
2.7.1. Canvis normatius: la Instrucció de 2007 
 
La Instrucció de 2007, d’una banda, adapta la normativa als canvis legislatius, fonamentalment 
a causa de l’entrada en vigor de la nova Llei de comunicació audiovisual. De l’altra, també 
pretén donar resposta a algunes dificultats que s’havien identificat durant els tres anys 
d’aplicació de la Instrucció de 2004. 
 
En aquest sentit, per exemple, cal esmentar el procés de tramitació de les declaracions que 
han de fer les organitzacions prestadores de serveis de ràdio i de televisió sobre el compliment 
de les seves obligacions, que, amb la nova Instrucció, s’ha simplificat. D’una banda, s’obre la 
possibilitat de fer arribar aquestes declaracions per via telemàtica (art. 13.3). De l’altra, la 
declaració sobre el compliment de llengua passa de trimestral a anual (art. 13.1.a); i, per a la de 
música cantada, s’introdueix l’opció de declaració anual per als òrgans prestadors públics de 
serveis de ràdio dels municipis de menys població (fins a 10.000 habitants) (art. 13.1.b).  
 
Quant a les organitzacions prestadores de serveis de ràdio privada que formen part de cadenes 
d’àmbit estatal, la Instrucció de 2007, considerant que la legislació, en relació amb la normativa 
lingüística, pretenia que les emissions en català arribessin al màxim d’oients, ha introduït 
criteris de còmput diferents en funció de l’audiència: en les franges de més audiència (10.00-
14.00 h i 19.00-22.00 h) les emissions en llengua catalana es computen doble; en la de menys 
audiència (02.00-06.00 h), la meitat (art. 9.2.b). Per a aquestes mateixes emissores integrades 
en cadenes espanyoles, la Instrucció manté la possibilitat que ja havia introduït el Govern 
(art. 6.f, Decret 269/1998) d’excloure de l’obligació d’emetre en llengua catalana una franja 
horària d’un màxim de sis hores consecutives de durada. 
 
Pel que fa a la música cantada en català, l’obligació legal de garantir-ne una presència 
adequada i que com a mínim el 25% siguin cançons en català o en aranès (art. 3.e, art. 4.1, 
art. 5.e, art. 6.2) pot ser objecte d’adaptacions a partir de l’entrada en vigor de la Instrucció de 
2007. En concret, les emissores privades de ràdio i de televisió que emetin música en un 75% 
del total de la programació —emissores temàtiques especialitzades en música— poden 
demanar una adaptació de l’obligació, que es farà tenint en compte la disponibilitat de títols en 
català en relació amb el tipus de música que emet majoritàriament qui presta els serveis 
(art. 4.4.c, art. 6.3), i sempre que no es contradigui amb el compromís adquirit en el títol 
habilitant per a l’emissió. Aquesta possibilitat d’adaptacions consolida la línia de reconeixement 
de situacions específiques que la normativa ja havia desenvolupat amb l’exclusió d’aquesta 
obligació, des de l’inici, de les emissores públiques especialitzades en música clàssica. 
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2.7.2. Seguiment durant l’any 2007 
 
D’acord amb la Instrucció corresponent, des de l’any 2004, per analitzar el compliment de les 
obligacions, el Consell de l’Audiovisual utilitza tres procediments:  
 

• Les declaracions que les empreses prestadores de serveis estan obligades a 
trametre. 
 
• Les queixes presentades al Consell sobre la presència de la llengua catalana en la 
programació. 
 
• El seguiment directe d’algunes empreses prestadores de serveis, seleccionades de 
forma aleatòria. En relació amb aquest darrer punt, l’any 2007 el Consell de 
l’Audiovisual va supervisar la programació diària de vuit canals de televisió i quatre 
emissores de ràdio durant tot un trimestre i va efectuar altres controls puntuals de 
durada inferior a vuit emissores de televisió. 

 
Durant l’any també es va fer una anàlisi del compliment dels compromisos concessionals —
incloent-hi els de llengua catalana i els de música cantada— de les emissores privades de 
ràdio vinculades a cadenes. 
 
Finalment, des d’una altra perspectiva, un fet rellevant de l’any 2007 és la convocatòria (Acord 
297/2007 del Consell de l’Audiovisual de Catalunya) d’un concurs per a l’adjudicació de 
concessions per a l’explotació privada de vuitanta-tres freqüències de ràdio en freqüència 
modulada. El Plec de clàusules d’aquest concurs n’inclou una (18.2.3.1.2) en què es valora la 
millora de les emissions en llengua catalana i, si escau, en aranès, per sobre de les previsions 
legals, amb una puntuació màxima de fins a 100 punts. Una altra clàusula (18.2.3.1.7) fa 
referència a l’emissió de música cantada en català i cultura catalana, amb una puntuació 
màxima de fins a 20 punts per a la programació destinada al foment de les manifestacions de la 
cultura catalana, i de fins a 10 punts per a la millora de la presència de cançó catalana i, si 
escau, aranesa. 
 
 
2.7.3. Estudi d’opinió pública sobre els mitjans audiovisuals de Catalunya 
 
L’Estudi d’opinió pública sobre els mitjans audiovisuals de Catalunya és un informe encarregat 
anualment pel Consell de l’Audiovisual de Catalunya des de l’any 2003, amb una mostra 
formada per 1.600 enquestes telefòniques a població major de divuit anys, a partir de la qual es 
pretén analitzar les actituds i pautes de consum de la ciutadania catalana envers els mitjans de 
comunicació de massa audiovisuals. Entre els aspectes que es tracten a l’estudi, hi ha la 
valoració de la presència del català i el consum de mitjans radiofònics i televisius que emeten 
en llengua catalana. 
 
Segons les dades de l’any 2007, quant al consum de televisió, TV3 és el canal que es mira 
amb més freqüència (55,2%), seguit de Telecinco i Antena 3 TV. Per franges d’edat es constata 
que, com més edat, més es miren els canals televisius en català. Una de les característiques 
de la televisió digital terrestre (TDT) és la diversificació de l’oferta de programes. En aquest 
sentit, el 2007, TV3 lidera també el rànquing dels canals més mirats (17,3%), seguit de La 
Sexta, Telecinco i Antena 3 TV. Pel que fa a la programació de televisió, destaca que els cinc 
primers espais més recordats s’emeten en català: els Telenotícies de TV3, Ventdelplà, Polònia, 
El Club i Els matins. 
 
L’any 2007, la presència del català a la televisió és considerada com l’adequada per un 64% de 
les persones enquestades, mentre que el 30,6% creu que és insuficient.  
 
Els resultats obtinguts en relació amb el consum de ràdio permeten fer-se una idea aproximada 
de la percepció que la ciutadania catalana té de les emissores de ràdio catalanes i de l’ús que 
en fa. Catalunya Ràdio es manté el 2007 com a emissora més escoltada (26,0%), seguida per 
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RAC1 (14,2%) i la SER (13,7%). Les emissores musicals són les més escoltades per la franja 
més jove de l’estudi (18-24 anys), amb un clar lideratge per part de Los 40 Principales, mentre 
que Catalunya Ràdio és la primera opció triada a partir dels 35 anys. El matí de Catalunya 
Ràdio és el programa radiofònic més recordat, per un 16,8% de la mostra entrevistada, seguit 
de l’espai Anda ya, de Los 40 Principales (7,4%), i del programa de la SER La ventana (7,3%). 
 
Pel que fa a la presència del català a la ràdio, els percentatges són similars als obtinguts en 
anys anteriors quant a persones que creuen que és adequada (63,8%), mentre que prop d’un 
vint per cent dels enquestats opinen que és insuficient. 
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III. LA LLENGUA EN ELS INSTRUMENTS DE PLANIFICACIÓ DE L’ACCIÓ DE GOVERN 
 
1. El Pla de política lingüística per a la VIII legislatura: El català, llengua comuna i de 
cohesió en una societat moderna, oberta i plural 
 

1.1. Marc general d’actuació 
 

1.2. Línies estratègiques 
 

1.3. Objectius i actuacions 
1.3.1. Curs de català en línia 
1.3.2. Acolliment lingüístic 
1.3.3. Ensenyament de català a les persones adultes 
1.3.4. Foment del coneixement i l’ús de la varietat aranesa de la llengua occitana 
1.3.5. Subvencions per promoure els usos interpersonals de la llengua catalana 
1.3.6. El programa “Voluntariat per la llengua” 
1.3.7. Campanya de foment de l’ús del català 
1.3.8. Música en català a les instal·lacions esportives 
1.3.9. Eines i recursos per a la comunicació 
1.3.10. Col·laboració entre els governs de Catalunya, Euskadi i Galícia 
1.3.11. Seguiment de l’aplicació de la Carta europea de les llengües regionals o 
minoritàries 
1.3.12. Procés de debat i anàlisi en l’àmbit de la justícia 
1.3.13. L’activitat del Consorci per a la Normalització Lingüística 
1.3.14. Facilitar la tasca del Consell Social de la Llengua Catalana 
1.3.15. Divulgació de la llengua i la cultura catalanes fora de Catalunya 
 

2. La llengua als plans interdepartamentals del Govern 
 

2.1. El Pla de ciutadania i immigració 
 

2.2. El Pla d’acció i desenvolupament de polítiques de dones a Catalunya, 2005-2007 
 

2.3. El Pla d’actuació de les polítiques de joventut 2004-2007 
 

3. Les polítiques lingüístiques transversals i la coordinació departamental 
 

3.1. El català a l’ensenyament obligatori 
3.1.1. El model lingüístic dels centres educatius de Catalunya: partint del català com a 
llengua vehicular i d’aprenentatge, una aposta pel plurilingüisme 
3.1.2. Un nou marc normatiu  
3.1.3. La població escolar 
3.1.4. El Pla per a la llengua i la cohesió social 

 
3.2. El català al món de la justícia 
 
3.3. El català a les universitats 
 
3.4. El català a la contractació administrativa 
 
3.5. El català al món laboral 
 
3.6. El català i les noves tecnologies 
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III. LA LLENGUA EN ELS INSTRUMENTS DE PLANIFICACIÓ DE L’ACCIÓ DE GOVERN 
 
 
1. El Pla de política lingüística per a la VIII legislatura: El català, llengua comuna i de 
cohesió en una societat moderna, oberta i plural 
 
El Pla de política lingüística per a la VIII legislatura té com a objectiu potenciar l’ús del català en 
totes les vessants de la nostra vida. Aquest pla té dues línies estratègiques, coincidents amb 
els dos grans objectius fixats pel Govern en el Document programàtic d’entesa nacional pel 
progrés: 
 

• fomentar l’ús social del català 
• fer de la política lingüística una política pública amb caràcter transversal. 

 
 
1.1. Marc general d’actuació 
 
La llengua catalana és actualment (amb l’excepció andorrana) la llengua no oficial en un estat 
més important i consolidada del continent europeu. S’estén sobre un territori d’uns 68.000 km2 

habitat per 13.254.100 persones i, segons una estimació feta a partir de les darreres enquestes 
realitzades simultàniament en el conjunt dels territoris que constitueixen la nostra àrea 
lingüística, el parlen 9.118.882 persones i l’entenen 11.011.168. 
 
A Catalunya conviuen tres llengües oficials: el català, el castellà i la varietat aranesa de la 
llengua occitana. A més, la catalana és la llengua pròpia de Catalunya i la varietat aranesa de 
la llengua occitana ho és de la Vall d’Aran. El coneixement del català i del castellà 
constitueixen, simultàniament, un deure i un dret de tots els ciutadans i ciutadanes de 
Catalunya, que el Govern de la Generalitat i les administracions a Catalunya han de garantir.  
 
És lògic que, en una situació de desigualtat com la que encara es produeix entre les llengües 
oficials pròpies de Catalunya i el castellà, els poders públics actuïn aplicant principis d’afirmació 
activa i atorgant una atenció especial a la llengua catalana, que és la que ha estat 
històricament bandejada i subordinada. Aquest és un principi bàsic de convivència equitativa, 
que no es pot entendre com a signe de parcialitat o de politització de la llengua; ans al contrari, 
constitueix una exigència compensatòria que transcendeix llargament l’ideari de qualsevol 
opció política i que ha estat tradicionalment subscrita per una àmplia majoria dels ciutadans i 
ciutadanes d’aquest país i dels grups polítics catalans. 
 
Tanmateix, el català no presenta el símptoma característic de les llengües en recessió que 
consisteix en la suspensió de la transmissió de la llengua de pares i mares a fills i filles. Al 
contrari, en un nombre significatiu de famílies que no tenen el català com a primera llengua, 
aquesta és la llengua que es transmet a la descendència. És a dir, els catalans i catalanes fan 
servir més el català amb els fills i filles que no pas amb els pares i mares. En els inicis del segle 
XXI, però, la llengua catalana presenta dèficits en molts àmbits d’ús i s’enfronta, a més, als 
reptes que planteja una intensa situació mundial de contacte lingüístic, estimulada per 
l’establiment d’un nou espai global econòmic i comunicatiu i pel desplegament de grans 
moviments de població. En conseqüència, els canvis impulsats per la mundialització plantegen 
noves exigències a les persones, a les societats i a les administracions, que han d’atorgar una 
atenció preferent al paper de les llengües en l’educació i que, tal com recomanen la UNESCO i 
la Unió Europea, faran bé de procurar que la ciutadania assoleixi progressivament una 
competència funcional satisfactòria en català, en castellà (i en aranès, a l’Aran), i en anglès i en 
una altra llengua estrangera, que els permeti mantenir relacions personals, professionals i 
culturals en l’àmbit local, estatal i internacional. D’altra banda (i per primer cop a Catalunya, en 
molts anys), és possible comprovar l’existència d’un percentatge de població adulta nouvinguda 
que no coneix ni el català ni el castellà. 
 
En conseqüència, tant l’acció de govern de la Generalitat de Catalunya com l’actuació de les 
altres administracions existents a Catalunya han de servir per promoure un règim de 
convivència lingüística en l’àmbit públic que faci efectiu el respecte als drets lingüístics recollits 
en el marc legislatiu vigent i que garanteixi l’acollida de les persones nouvingudes. Amb 
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aquesta política es pretén de compatibilitzar adequadament dos objectius igualment 
irrenunciables: que el català esdevingui (i no pas en menor mesura que el castellà) llengua 
comuna i de cohesió social, compartida per tota la ciutadania, i que tots els ciutadans i 
ciutadanes, independentment de quina sigui la seva llengua habitual, hi puguin participar en la 
vida pública, exercir els seus drets en condicions equitatives i mantenir relacions interculturals 
satisfactòries. Aquests objectius s’han d’assolir garantint la no-discriminació lingüística i amb la 
convicció que l’avenç del coneixement i de l’ús del català no s’ha de veure com un objectiu que 
impliqui el retrocés del castellà, ni el castellà s’ha de considerar com un obstacle per a la 
consolidació del català. 
 
Les condicions perquè una llengua com la catalana es pugui desenvolupar plenament es poden 
sintetitzar en tres de bàsiques: la primera, que les persones que la parlen la utilitzin en els seus 
entorns habituals, la transmetin als fills i filles i possibilitin espais d’ús oral perquè les persones 
que arriben a Catalunya, i també les que essent catalanes no han fet el pas de parlar-la, la 
puguin aprendre i la parlin; la segona, que aquesta llengua sigui la que identifiqui 
col·lectivament el poble que la parla, més enllà de les identificacions individuals; la tercera, que 
es doni la voluntat política de treballar eficaçment per assegurar-ne la vitalitat. Així doncs, cal 
que tothom que viu a Catalunya conegui el català i que qui el vulgui utilitzar ho pugui fer en 
qualsevol circumstància i a tot arreu. Així mateix, cal que l’oferta de productes, béns i serveis 
de gran consum en aquesta llengua es generalitzi. 
 
 
1.2. Línies estratègiques 
 
El Pla de política lingüística té com a missió potenciar l’ús del català en totes les vessants de la 
nostra vida. És per això que el Pla apunta dues vies estratègiques que si bé no s’esgotaran en 
aquesta legislatura sí que trobaran un reflex important en els objectius operatius i actuacions 
que durem a terme. 
 
Les dues línies estratègiques són: 
 
1. Fomentar l’ús social del català  
2. Fer de la política lingüística una política pública amb caràcter transversal. 
 
Fomentar l’ús social del català continua sent el gran repte de la política lingüística, i implica 
diversos objectius: augmentar el coneixement del català de la població (especialment en el cas 
de la nova immigració) en un context de foment de l’aprenentatge de les llengües més 
rellevants per a la promoció social de les persones; incrementar l’associació de valors positius 
a l’ús del català com a llengua moderna i útil, i facilitar l’ús del català, especialment posant a 
disposició de les empreses i la ciutadania eines i recursos lingüístics que facin més senzilla la 
comunicació en català i donin seguretat a les persones usuàries de la llengua. 
 
D’altra banda, fer de la política lingüística una política pública transversal és un plantejament 
imprescindible per dissenyar i implementar actuacions que permetin fomentar l’ús social del 
català en cada sector d’activitat. En aquest sentit, el Pla assenyala com a prioritaris els àmbits 
del treball (especialment l’hostaleria, el comerç, l’atenció a les llars i la salut) i la justícia, igual 
com els àmbits relacionats amb les persones nouvingudes. 
 
Es tracta de dues línies estratègiques de gran abast que defineixen l’esquema dins el qual 
s’han de planificar les actuacions fonamentals d’aquesta legislatura, començant pel 
desplegament de les polítiques necessàries per desenvolupar la reforma introduïda, en matèria 
d’ordenació lingüística, per l’Estatut d’autonomia de Catalunya de 2006. 
 
Atès que l’Estatut d’autonomia de Catalunya fa de la varietat aranesa de la llengua occitana, 
llengua pròpia de l’Aran, també llengua oficial a Catalunya, el Pla incorpora el foment del 
coneixement i l’ús d’aquesta llengua en cadascuna de les línies estratègiques. 
 
Cada línia estratègica inclou un conjunt d’objectius i actuacions que es desenvoluparan durant 
la legislatura. En l’apartat següent es descriuen les actuacions que s’han materialitzat en el 
període que abasta aquest Informe, l’any 2007. 
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1.3. Objectius i actuacions 
 

Línia estratègica 1: Fomentar l’ús social del català 
 

Objectiu 1: Augmentar el coneixement del català de la població adulta de Catalunya en un context de foment  de 
l’aprenentatge de les llengües més rellevants per a la promoció social de les persones 

 
 [...] 
  
 1.2. Reforçar, ampliar i universalitzar les polítiques tendents a facilitar i garantir l’aprenentatge de la llengua catalana a 
la població nouvinguda i a totes les persones residents a Catalunya que encara no en tenen un nivell de competència 
suficient.  

   
 Actuacions: 

• Posar a disposició de la societat en general el curs de català en línia Parla.cat, desenvolupat 
conjuntament per la Secretaria de Política Lingüística, l’Institut Ramon Llull i el Consorci per a la 
Normalització Lingüística, la primera fase del qual estarà disponible el curs 2007-2008. 

• Reforçar substancialment, especialment a través del CPNL, la capacitat d’acolliment lingüístic de la 
població nouvinguda, en col·laboració amb la Secretaria d’Immigració del Departament d’Acció Social i 
Ciutadania.  

• Continuar desenvolupant l’acolliment lingüístic i altres actuacions experimentals, i incrementar el nombre 
de cursos, activitats i alumnes del CPNL. 

• Definir, amb la col·laboració dels departaments, associacions i ens locals implicats, plans pilot d’acolliment 
específics per fomentar la percepció de la necessitat d’aprendre català entre les persones que arriben a 
Catalunya, i especialment entre els col·lectius que no són encara usuaris habituals dels cursos de llengua 
catalana i sobretot entre els que presenten necessitats especials, a causa de la distància entre els 
sistemes lingüístics i de les singularitats de la seva situació laboral: persones d’origen xinès, magribí, 
paquistanès, etc. 

• Dissenyar, singularment a través del CPNL, estratègies de dinamització dels sectors emergents, com ara 
les associacions d’immigrants, i consolidar les estratègies que ja s’han experimentat en sectors 
tradicionals però que encara necessiten atenció, com ara les associacions de mares i pares d’alumnes 
dels centres educatius. 

 

 
 
1.3.1. Curs de català en línia 
 
El creixement d’Internet com a xarxa de comunicació i d’intercomunicació, les noves 
tecnologies aplicables a l’ensenyament de llengües i el canvi en el perfil dels aprenents i 
aprenentes van portar la Secretaria de Política Lingüística (SPL) del Departament de la 
Vicepresidència 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, en col·laboració amb el 
Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL), a impulsar un projecte d’elaboració d’un 
curs de català en línia que té com a objectiu 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 les acosti a uns referents 
culturals propis i específics de la comunitat lingüística catalana. 
  
Actualment el perfil de les persones adultes que aprenen la llengua catalana ha canviat molt. El 
que abans eren cursos força homogenis tant pel que fa a la procedència de les persones com a 
les llengües que parlaven, ara, amb les darreres onades immigratòries, aquest perfil ha canviat 
força. Si a aquest fet hi sumem la poca disponibilitat de temps un cop acabada la jornada 
laboral, l’absència de fronteres geogràfiques i de desplaçaments per poder seguir un curs, les 
facilitats que ens donen les noves tecnologies per accedir a la formació fan que aquesta eina 
d’aprenentatge sigui molt útil i necessària.  
 
D’altra banda, després del Digui, digui... feia falta renovar els materials d’aprenentatge del 
català i fer materials per a tots els nivells tenint en compte les noves orientacions del Consell 
d’Europa. Això es concreta en l’elaboració d’un curs de quatre nivells (bàsic, elemental, 
intermedi i de suficiència) amb una metodologia didàctica nova i un enfocament de la llengua 
basat en la lingüística textual i discursiva i implementat en un entorn virtual i per ser utilitzat des 
d’lnternet. El curs ha de respondre als objectius següents: 
 

• Atendre les necessitats d’aprenentatge de la llengua catalana de la població adulta a 
fi que pugui usar-la sense limitacions. 
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• Facilitar l’accés a l’aprenentatge de la llengua catalana a les persones que per raons 
professionals, d’ubicació, de temps, de discapacitats físiques, etc. tenen dificultats per 
accedir als sistemes presencials d’aprenentatge de la llengua o a les que se sentin més 
còmodes amb un mètode d’aprenentatge d’aquestes característiques. 

 
• Contribuir a la creació d’una comunitat virtual oberta a les persones adultes que volen 
millorar els coneixements de català i al col·lectiu de professionals de l’ensenyament de 
la llengua catalana. 

 
• Satisfer les demandes creixents de les persones residents a l’estranger, de manera 
individual o des dels casals i lectorats catalans, que volen aprendre el català i 
necessiten, a més d’una proposta d’aprenentatge de la llengua, un entorn de relació 
amb altres estudiants i uns referents culturals. 

 

 
  
La Generalitat de Catalunya ha dut a terme, durant el 2007, les actuacions següents: 
  

• Control del compliment de tasques per la part adjudicatària del projecte. 
• Seguiment de les tasques de producció dels continguts teòrics i pràctics de nivell 1. 
• Concreció de les funcions i els continguts dels diversos espais que conformen l’entorn 
de formació. 
• Execució del pla de proves sobre l’entorn de formació. 
• Gestió de proves d’usabilitat aplicades sobre la plataforma i sobre les unitats 
didàctiques. 
• Participació en la formació de tutors i tutores per a les proves de pilotatge. 
• Seguiment del pilotatge dels cursos Bàsic 1 i Bàsic 2, dut a terme des del Consorci 
per a la Normalització Lingüística i l’Institut Ramon Llull. 
• Elaboració de la unitat pilot de nivell intermedi (versió 1). 
• Revisió de la programació de les unitats didàctiques de nivell intermedi. 
• Programació de les unitats didàctiques de suficiència. 
• Presentacions públiques de la plataforma i els continguts didàctics als serveis 
lingüístics. 

  
De les tasques dutes a terme pel Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) durant el 
2007 destaquen: 
  

• El primer pilotatge de la prova de col·locació. 
• El pilotatge dels graus Bàsic 1 i Bàsic 2 del primer nivell. 
• La participació en la revisió d’alguns continguts didàctics dels cursos de nivell 1. 

 
La prova de col·locació és un element important dins del curs de català en línia, ja que permet a 
l’alumne saber el seu grau de coneixement de llengua i guiar-lo a l’hora de matricular-se en un 
nivell. El seu desenvolupament va a càrrec de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). En 
el primer pilotatge de les proves de col·locació han col·laborat tots els centres de normalització 
lingüística. Es van passar un total de 2.515 proves a l’alumnat matriculat als cursos de català 
dels nivells Bàsic 2, Elemental 2, Intermedi 2 i Suficiència 2.  
  
Pel que fa al pilotatge dels graus 1 i 2 del primer nivell, es varen fer sis grups, tres es 
coordinaven des del CPNL i tres des de l’Institut Ramon Llull. Hi havia cinc grups de B1 i un 
grup de B2, amb un total de setanta-nou persones. Els informes dels tutors pel que fa al 
pilotatge fan força incidència en el fet que les eines de comunicació de la plataforma no són 
prou clares, i a partir d’aquí s’ha treballat en la millora de les funcionalitats de la plataforma. 
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La valoració de la feina feta fins ara és molt positiva. La col·laboració entre les tres institucions 
implicades en el projecte és molt estreta i es treballa de manera molt consensuada en la presa 
de decisions que afecten l’elaboració del curs. La part menys positiva és l’endarreriment sobre 
el calendari previst de sortida, però també és cert que s’ha prioritzat l’alta qualitat final i que, tal 
com està concebut, el curs constituirà una eina per a l’aprenentatge del català, dins i fora de 
Catalunya, en un entorn virtual que en molts aspectes renovarà i completarà les ofertes actuals. 
 
 
1.3.2. Acolliment lingüístic 
 
El treball en l’àmbit de l’acolliment de la població no catalanoparlant que arriba a Catalunya és 
un dels grans reptes de totes les administracions públiques. Per això, el Consorci per a la 
Normalització Lingüística treballa conjuntament amb altres institucions per desenvolupar 
estratègies d’acolliment lingüístic.  
 
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. 
 
Els objectius específics per al 2007 del programa d’acolliment lingüístic del CPNL han estat els 
següents: 
 

• Establir acords amb els organismes de l’Administració local i comarcal que treballin en 
polítiques d’acolliment.  
• Desenvolupar plans d’acolliment lingüístic.  
• Augmentar un 10% el nombre d’inscripcions de persones nouvingudes als cursos de 
nivell inicial i bàsic.  
• Elaborar i distribuir els materials d’acolliment lingüístic que siguin necessaris per al 
desenvolupament d’activitats.  

 
El Consorci, a través de la xarxa de vint-i-dos centres de normalització lingüística, que abasten 
tot el territori, ha desenvolupat vint-i-dos plans d’acolliment que tenen l’objectiu de fer del català 
la llengua vehicular i comuna de la gent que viu a Catalunya i una via d’inclusió social per a les 
persones nouvingudes.  
 
Els objectius específics dels plans d’acolliment són:  
 

• Incrementar el nombre de cursos de català de nivell inicial i bàsic adreçats a les 
persones que han arribat a Catalunya recentment.  
• Implicar les organitzacions ciutadanes, continuar les col·laboracions i establir-ne de 
noves per dur a terme accions de dinamització que promoguin l’ús de la llengua 
catalana. 
• Organitzar activitats culturals i de coneixement de l’entorn, com ara visites culturals, 
participació en festes culturals, participació en festes tradicionals o itineraris per barris. 

 
En el marc del pla d’acolliment de l’any 2007 s’han organitzat, a més, els cursos extraordinaris 
següents: 
  

• Cursos per a les associacions d’immigrants, que és una de les tasques importants 
que s’han dut a terme des dels centres, amb l’aportació econòmica de la Secretaria per 
a la Immigració. 
• Cursos dels nivells inicial i bàsic adreçats especialment a col·lectius de persones 
nouvingudes, en el marc del conveni amb la Diputació de Barcelona.  
• Cursos dels nivells inicial i bàsic, adreçats especialment a col·lectius de persones 
nouvingudes, en el marc de convenis amb ajuntaments i consells comarcals. 
• Cursos de llengua i entorn, i bàsics, en el context dels cursos de reagrupament 
familiar, organitzats en el marc del conveni amb la Secretaria per a la Immigració. 
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L’oferta de cursos de català 
 
A més de l’oferta de cursos de català extraordinaris que formen part dels plans d’acolliment, els 
centres fan l’oferta general de cursos dels nivells inicial i bàsic. En el projecte del 2007 es 
preveia un augment del 10% d’increment de l’alumnat d’aquests dos nivells. 
 
Les dades globals dels cursos dels nivells inicial i bàsic ens indiquen que en el curs 2005-2006 
el CPNL va organitzar 1.874 cursos presencials d’aquests nivells, amb 42.177 alumnes, i que 
durant el 2006-2007 s’han organitzat 2.301 cursos, amb 52.327 alumnes, que representen un 
increment d’inscripcions d’un 24%. 
 
Actuacions de suport a la difusió 
 
En el marc del pla de comunicació específic per al programa d’acolliment lingüístic, s’han definit 
els materials de suport multilingües necessaris per al desplegament de les actuacions pel 
territori. 
 

 
 
Com a actuacions de suport a la difusió s’han produït també tres espots promocionals i una 
falca de ràdio (“Vine i aprèn català”, http://cpnl.cat/espot/) per als mitjans de comunicació locals, 
i un vídeo que és un estalvi de pantalla per als ordinadors i que també es pot projectar en 
pantalles a fires, actes públics, etc. 
 
D’altra banda, el CPNL ha participat en tres fires: la primera Fira del Treballador Immigrant, al 
febrer, a Barcelona; la Fira Vive! Latinoamérica, al març, a la Farga de l’Hospitalet, i 
Xinafest’07, al juny, a les Cotxeres de Sants, a Barcelona. A l’estand del Consorci, un dels més 
concorreguts en tots els casos, a més d’informació general sobre l’activitat del CPNL, s’hi oferia 
informació específica sobre l’oferta de cursos i la possibilitat de matricular-s’hi en línia. 
 
Altres actuacions dels centres de normalització lingüística dins dels plans d’acolliment 
 
De les moltes actuacions específiques per a l’acolliment lingüístic dels vint-i-dos centres de 
normalització lingüística, en podem destacar algunes de les més representatives:  
 
• + Sabors 
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Un projecte del Prat de Llobregat, una obra que vol apropar-nos a la diversitat cultural a través 
de la cuina i que té com a finalitat propiciar que les persones que acaben d’arribar a la ciutat i 
estan aprenent català puguin usar-lo fora de l’aula, alhora que donen a conèixer la cuina dels 
seus llocs d’origen. El llibre recull receptes tradicionals de l’Amèrica Llatina, del Magrib, 
d’Europa, de diverses regions espanyoles i de Catalunya, i hi van participar alumnes dels 
quatre centres que ensenyen català al Prat.  
 
• Veus del món a Barcelona 

 
 
Un insòlit projecte editorial que recull cent set històries personals escrites en català per 
alumnes d’arreu del món que es troben en la primera fase d’aprenentatge de la llengua 
catalana a Barcelona. Dels cent set autors del llibre, cinc van llegir la seva història en un acte 
de presentació que es va fer al Saló del Tinell carregat de simbologia, en què es va definir 
l’obra com una “aventura cívica, pedagògica, cultural i de sensibilitat”.  
 
• Exposició “Parlem-nos” 

 
 
“Parlem-nos” és un recull fotogràfic de parelles lingüístiques i d’alumnat arribat a Catalunya en 
els darrers tres anys, de diferents procedències geogràfiques. Hi ha representades 40 
nacionalitats diferents, i un total de 47 alumnes i 31 parelles lingüístiques. 
  
Amb l’exposició es vol reflectir la situació del col·lectiu immigrant que fa l’esforç per aprendre la 
nostra llengua, d’una banda, i la dels catalans i catalanes que fan l’esforç d’ajudar-los en 
aquest aprenentatge, de l’altra.  
 
L’exposició va recórrer diversos municipis i també se’n va fer una versió virtual: 
http://cpnl.cat/xarxa/cnlsabadell/parlemnos/.  
 
Aquesta exposició és un recorregut a través de les paraules, els gestos i les mirades de 41 
alumnes dels cursos de català per a persones adultes de la comarca, de procedències i 
llengües diverses. L’itinerari va dels sentiments d’incertesa de l’arribada fins a la tranquil·litat de 
quan s’han establert i se senten com un més. Tenen en comú que aprenen català i ens 
demanen que els el parlem. L’exposició va iniciar un recorregut per la comarca que continuarà 
el 2008. 
 
Sessions de formació sobre l’acolliment lingüístic 
 
La Secretaria de Política Lingüística, amb la col·laboració d’altres organismes i entitats, ha 
organitzat durant el 2007 diverses activitats de formació per a professionals de l’acolliment 
lingüístic i l’ensenyament de català a la població nouvinguda: 
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• A Girona, el 16 de novembre, la Tercera jornada de presentació de materials i 
experiències. 
• A Tarragona, el 22 de febrer, la Segona jornada de presentació de materials i 
experiències i, el 14 de desembre, la Primera sessió de reflexió per a professionals de 
l’acolliment lingüístic. Barreres culturals. 
• A Tortosa, els dies 9, 16, 21 i 23 de novembre, el Tercer curs per a professorat de 
col·lectius de nova immigració a les Terres de l’Ebre. 

 
Al capítol VII es poden consultar més dades quantitatives sobre l’acolliment lingüístic. 
 
 
1.3.3. Ensenyament de català a les persones adultes 
 
En el període 2006-2007 el CPNL ha ofert un total de 3.823 cursos presencials amb 81.344 
inscripcions. A més, 8.510 alumnes han seguit un curs a distància i 1.288 han seguit un procés 
autònom en un centre d’autoaprenentatge. És a dir, que hi ha hagut un total de 91.142 
inscripcions, que suposen un increment d’un 17% sobre el curs anterior. També cal destacar 
que el nombre de persones estrangeres inscrites a cursos de català ha passat de 37.028 a 
48.098, la qual cosa suposa un increment del 30%. 
 
a) Els cursos presencials del Consorci per a la Normalització Lingüística 
 
Quant als cursos presencials, durant el curs 2006-2007 el Consorci n’ha organitzat un total de 
3.823, que ha representat un increment de 592 cursos i d’un 18,3% amb relació al període 
anterior, en què es van organitzar 3.231 cursos. Pel que fa al nombre de persones inscrites en 
els cursos presencials, s’ha duplicat el nombre d’alumnes en els darrers cinc anys i s’ha produït 
un increment del 18% respecte al curs anterior. 
 
Seguint la tendència dels darrers anys, durant el curs 2006-2007 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 dels nivells inicials i bàsics. El suport rebut per part de les diferents administracions 
ha permès que l’oferta de cursos del Consorci pugui arribar a les persones destinatàries 
principals. 
 
b) L’oferta de cursos de llengua catalana dels nivells inicial i bàsic del Consorci per a la 
Normalització Lingüística 
 
Pel que fa als cursos presencials, en els darrers anys la Generalitat de Catalunya ha fet un 
esforç considerable per atendre les persones que no tenen el català com a llengua primera, 
especialment les arribades recentment, promovent un increment important de l’oferta de cursos 
del Consorci per a la Normalització Lingüística. Aquest increment s’ha fet especialment 
manifest en els cursos dels nivells inicial i bàsic, dels quals cal destacar-ne la 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’n en l’expressió oral. 
 
L’increment, tant de cursos com d’inscripcions, és força significatiu en els darrers períodes. 
Així, si prenem com a referència els cursos, gairebé s’han triplicat entre el curs 2001-2002 (793 
cursos) i el 2006-2007 (2.301 cursos), mentre que, si ens referim a les inscripcions, s’han 
multiplicat gairebé per 3,5 (de 15.074 el curs 2001-2002 a 52.327 el curs 2006-2007). 
 
Pel que fa a la procedència de l’alumnat, el grup majoritari és el de les persones nades a 
l’Amèrica Central o l’Amèrica del Sud, amb percentatges que estan pel voltant del 50% de les 
inscrites. En segon lloc hi figuren, tot i que d’una manera menys generalitzada, les persones 
que han nascut en altres territoris de l’Estat espanyol, amb gairebé un 16% del conjunt del 
CPNL. 
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Hi ha quatre centres de normalització lingüística (CNL) que presenten unes característiques 
específiques: CNL Osona, CNL Terres de l’Ebre, CNL de Lleida i CNL L’Heura. En el primer 
cas (CNL Osona), el grup d’alumnes més nombrós és el de les persones nades a l’Àfrica del 
Nord (39,2%), tot i que les nascudes a l’Amèrica Central o l’Amèrica del Sud també hi estan 
ben representades (19,2%). Al CNL Terres de l’Ebre són majoritàries les inscrites que han 
nascut a la Unió Europea i a l’Europa extracomunitària, que sumen un 31,9%, i també hi ha un 
percentatge destacat de l’Àfrica del Nord (31,4%). Al CNL de Lleida hi ha tres col·lectius 
relativament ben representats: els nats a l’Àfrica (35,6%), a Europa (21,4%) i a l’Amèrica 
Central o l’Amèrica del Sud (26,9%). Finalment, el CNL L’Heura és el que té un percentatge 
més alt de persones procedents d’Àsia (14,6%).  
 
c) L’ensenyament a distància  
 
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 de manera 
molt notable, tot i que en els darrers cursos s’ha estabilitzat. 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.  
 
d) Els centres d’autoaprenentatge 
 
Un altre recurs 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 cert grau d’autonomia en el seu procés d’aprenentatge i s’ha consolidat com un model 
alternatiu i complementari de l’ensenyament presencial tradicional de manera força 
significativa. 
 
Actualment existeixen uns noranta centres d’autoaprenentatge de català ubicats 
majoritàriament a Catalunya i l’àrea lingüística catalana. La majoria d’aquests centres han estat 
creats amb la col·laboració de la Secretaria de Política Lingüística, que n’ha fet el seguiment i la 
coordinació, així com la dotació dels materials didàctics i de suport. Les institucions que 
disposen de centres d’autoaprenentatge de català són: universitats, el Consorci per a la 
Normalització Lingüística, instituts d’ensenyament secundari del Departament d’Educació, 
escoles oficials d’idiomes, escoles de formació de persones adultes, centres penitenciaris...  
 
El Consorci per a la Normalització Lingüística ofereix serveis i recursos per a 
l’autoaprenentatge mitjançant una xarxa estable de centres i serveis. En concret, l’any 2007 
s’han ofert serveis mitjançant els onze centres oberts en funcionament: Barcelona (dos), 
Cornellà de Llobregat, Sant Vicenç dels Horts, Tarragona, el Vendrell, Terrassa, Sant Cugat del 
Vallès, Sabadell, Girona i Martorell. A més dels onze centres oberts, l’alumnat dels cursos i el 
conjunt de la població han pogut millorar els coneixements de català mitjançant els materials 
d’autoaprenentatge disponibles als serveis oberts. Els serveis oberts, ubicats de vegades en 
biblioteques públiques i centres de recursos, disposen d’una selecció dels materials 
d’autoaprenentatge dels centres oberts. Durant el curs 2006-2007 han funcionat serveis oberts 
a Flix, Igualada, Lleida, Manlleu, Montblanc, Montcada i Reixac, 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 1.288 alumnes han seguit un procés autònom per a l’aprenentatge 
del català mitjançant l’oferta dels centres i serveis oberts. 
  
Pel que fa a la formació adreçada al col·lectiu de professionals de l’autoaprenentatge, la 
principal actuació és la trobada anual de centres. Enguany la XIII Trobada de Centres 
d’Autoaprenentatge va tenir com a tema central El multilingüisme en els centres 
d’autoaprenentatge i l’autoformació virtual. Es va dur a terme a la seu central de la Universitat 
de Barcelona els dies 31 de maig i 1 de juny i hi van participar dues-centes deu persones 
procedents de Catalunya, el País Valencià, les Illes, la Catalunya del Nord, Andorra, el País 
Basc, Navarra i Madrid. L’organització va anar a càrrec de la Secretaria de Política Lingüística 
en col·laboració amb la Universitat de Barcelona.  
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e) Els centres i les aules de formació de persones adultes del Departament d’Educació 
 
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. Desenvolupen múltiples experiències de l’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. 
 
El Departament d’Educació disposa de cent vint-i-tres 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. 
 
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. 
 
El nombre total d’inscripcions en els centres i aules de formació de persones adultes el curs 
2006-2007 va ser de 40.360, de les quals 10.947 (27%) van ser per a cursos específics de 
llengua catalana, d’acolliment lingüístic, bàsic i de comunicació. 
 
f) Actuacions amb col·lectius específics 
 
El Departament de la Vicepresidència, mitjançant la Direcció General d’Afers Religiosos, està 
duent a terme el Programa de foment del coneixement de la realitat i la llengua catalana per 
part dels líders religiosos immigrants, inclòs en el Pla de ciutadania i immigració 2005-2008. 
L’any 2006 la Generalitat de Catalunya i el Consell Islàmic i Cultural de Catalunya van signar 
un conveni de col·laboració entre ambdues entitats pel que fa a actuacions que fomentessin el 
diàleg i el mutu coneixement entre l’islam i la societat catalana, que s’ha renovat en els 
mateixos termes el 2007. 
 
Amb independència d’aquests convenis, la Direcció General d’Afers Religiosos ha promogut 
cursos de formació en llengua catalana i de coneixement de la realitat social de Catalunya per 
als imams musulmans que exerceixen la seva tasca en territori català, mitjançant el Consorci 
per a la Normalització Lingüística, que imparteix cursos per a imams des de l’any 2002. 
 
En la taula següent es recullen les dades relatives als cursos organitzats els últims anys. 

 
Taula 3.1. Dades relatives a cursos 

 
Curs Localitat Hores Alumnes 

Barcelona 45 15 

Barcelona 45 15 

Figueres 10 20 
2005 

Palamós 45 15 

Barcelona 45 15 

Barcelona 45 20 

Mataró 15 45 
2006 

Tarragona 15 15 

Barcelona 45 15 
2007 

Barcelona 45 20 

 
 

El Departament d’Educació, en el marc dels plans educatius d’entorn, organitza activitats per a 
famílies que tenen com a objectiu afavorir la cohesió social i l’ús de la llengua catalana i es 
proposen crear un marc de convivència en què les famílies tinguin ocasió de comunicar-se i 
compartir experiències i afinitats. Podem esmentar com a exemple els tallers de contes 
interculturals, de teatre, de cuina o de coneixement d’espais municipals. Durant el curs 2006-
2007 s’han organitzat 691 tallers per a famílies. 
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D’altra banda, l’any 2007 s’ha iniciat l’adaptació del material auditiu del Viure a Catalunya. 
Comencem a parlar a diferents llengües. La primera adaptació ha estat per a persones 
aprenents xineses: al costat dels diàlegs en català hi ha la versió en xinès per facilitar-ne la 
comprensió. També s’ha començat la versió per a aprenents àrabs. 
 
A finals d’any es va iniciar la publicació als diaris de col·lectius estrangers d’uns espais 
d’aprenentatge de català amb materials didàctics dels nivells inicial i bàsic. Està previst fer una 
proposta didàctica cada mes a la revista Vivim junts, en col·laboració amb el Departament 
d’Acció Social i Ciutadania i del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa. Al desembre 
va sortir la primera lliçó. 
 
g) Programacions, materials didàctics i formació del professorat 
 
La Secretaria de Política Lingüística dóna suport a l’oferta de formació lingüística de la població 
catalana amb l’elaboració dels programes de referència per a l’ensenyament i l’aprenentatge de 
català a les persones adultes, la concreció en programacions per als diferents nivells i 
l’elaboració o promoció de materials didàctics destinats a l’ensenyament/aprenentatge de la 
llengua.  
 
A finals del 2006 es va elaborar, a partir de la publicació Viure a Catalunya. Vocabulari en 
imatges, una col·lecció de deu làmines per treballar el llenguatge en situacions comunicatives 
de la vida quotidiana a les aules dels cursos de nivell inicial (acolliment lingüístic) i de nivell 
bàsic. El temes centrals de cada làmina són: la casa, el parc, el bar i el restaurant, la ciutat, la 
muntanya i el camp, la platja i el port, el mercat i el supermercat, el temps, els transports i els 
oficis. A més del format cartell es poden trobar les làmines en format PDF al web de l’SPL per 
facilitar la feina del professorat. S’han fet en col·laboració amb el Servei d’Ensenyament del 
Català del Departament d’Educació i el CPNL. A partir del gener de 2007 s’han distribuït als 
diferents àmbits educatius i se n’ha fet la versió aranesa. 
 
El 2007 s’han elaborat les programacions del nivell de suficiència a partir del programa 
corresponent i seguint la línia metodològica de les programacions dels nivells bàsic, elemental i 
intermedi organitzats a l’entorn de tasques comunicatives. Aquestes programacions serveixen 
alhora de base per a l’elaboració de les unitats i les activitats del curs de català en línia (nivell 
4) i dels cursos del Consorci per a la Normalització Lingüística. També s’ha fet la revisió 
definitiva de les programacions del nivell intermedi després del pilotatge i està previst fer-ne la 
difusió ben aviat.  
 
Pel que fa a la formació del professorat, el 2007 s’ha tornat a celebrar una trobada ja 
tradicional, organitzada per la Universitat de Vic en col·laboració amb la Generalitat de 
Catalunya i el Consorci per a la Normalització Lingüística, enguany sobre La llengua que hem 
d’ensenyar a aprendre. Va tenir lloc a Vic els dies 5 i 6 de setembre, i hi van participar cent 
setanta persones. 
 
Al capítol VII es poden consultar més dades quantitatives sobre l’ensenyament de català a la 
població adulta: procedència de l’alumnat, cursos, inscripcions, distribució territorial, etc. 
 
 
1.3. Incrementar substancialment el compromís de la Generalitat de Catalunya a l’hora de dur a terme polítiques 
actives de foment del coneixement i l’ús de la varietat aranesa de la llengua occitana, oficial a Catalunya i pròpia de 
l’Aran, en col·laboració amb el Consell General d’Aran, sens perjudici de les seves competències. 
 
 Actuacions:  

• Definir, conjuntament amb l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, les necessitats de formació 
en aranès a les administracions catalanes. 

• Subvencionar iniciatives per al foment del coneixement i de l’ús de l’aranès. 
• Completar l’execució del projecte de traducció automàtica català-occità-català i castellà-occità-castellà, 

difondre’n l’existència i facilitar-ne l’ús. 
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1.3.4. Foment del coneixement i l’ús de la varietat aranesa de la llengua occitana 
 
La Secretaria de Política Lingüística, amb la col·laboració de l’Escola d’Administració Pública 
de Catalunya (EAPC), ha programat, en el marc del Pla de formació especialitzada 2007, un 
Curs introductori a l’occità de la Vall d’Aran, de 40 hores, destinat al cos de planificació 
lingüística i al personal que fa tasques de planificació lingüística als diversos departaments de 
l’Administració de la Generalitat, que ha tingut catorze inscripcions. 
 
En aquest mateix Pla de formació, també s’ha impartit la conferència “L’aranès: situació, marc 
legal i recursos lingüístics disponibles”, amb l’objectiu d’exposar la situació actual de l’aranès 
tenint en compte la consideració que en fa el nou Estatut d’autonomia de 2006, la relació amb 
l’occità i el català, i els recursos lingüístics de què disposem per a l’aranès. Se n’han fet tres 
edicions, a Barcelona (25 inscripcions), Lleida (29 inscripcions) i Tarragona (12 inscripcions).  
 
El 2007 s’ha elaborat la versió aranesa de sis làmines indicades per treballar el llenguatge en 
situacions comunicatives de la vida quotidiana a les aules dels cursos de nivell inicial 
(acolliment lingüístic) i nivell bàsic, i els temes tractats són la casa, la ciutat, el bar i el 
restaurant, la muntanya i el camp, el mercat, i la platja i el port. Aquestes làmines s’han 
elaborat a partir de la publicació Viure a Catalunya. Vocabulari en imatges, i es poden 
consultar, en format PDF, al web de la Secretaria de Política Lingüística. 
 
En el marc de la convocatòria anual de subvencions de la Secretaria de Política Lingüística per 
a projectes que fomenten l’ús de la llengua catalana a Catalunya i de la llengua occitana a la 
Vall d’Aran, l’any 2007 s’ha subvencionat el projecte Lengua Viua, presentat per la Fundació 
del Museu Etnològic de la Vall d’Aran. El projecte consisteix en l’edició en format DVD i difusió 
de dues obres de teatre en aranès, adreçades als joves. 
 
Pel que fa als projectes de traducció automàtica, al capítol VI, dedicat a les eines i recursos per 
a la comunicació, es pot trobar informació sobre el desenvolupament del traductor automàtic 
català-occità (aranès)-català i castellà-occità (aranès)-castellà.  
 
Objectiu 2: Incrementar l’associació de valors positius a l’ús del català com a llengua moderna i útil per a la
promoció social a Catalunya 

 
2.1. Promoure la sensibilització de les persones que viuen a Catalunya envers els valors de les llengües i del seu 
coneixement, i continuar fomentant les comunicacions orals espontànies i informals en català, a fi de reduir el 
desequilibri existent entre el coneixement i l’ús d’aquesta llengua. 

 
Actuacions:  

• Incrementar substancialment les actuacions de la Secretaria de Política Lingüística i del CPNL per tal que 
—en col·laboració amb les entitats de la societat civil, la Secretaria per a la Immigració, els departaments 
de la Generalitat implicats, els col·lectius d’immigrants, els sindicats, etc.— sigui possible augmentar 
l’impacte del programa “Voluntariat per la llengua” i estendre’l més a aquelles persones que tenen uns 
coneixements bàsics de català i que desitgen practicar-lo, independentment de si assisteixen o no a 
classes per aprendre’l. 

• Consolidar el programa “Establiments col·laboradors” a tot el territori i desenvolupar diferents 
metodologies de treball per a diferents tipologies d’establiments que poden ser col·laboradors, a més dels 
comerços. 

 
 
1.3.5. Subvencions per promoure els usos interpersonals de la llengua catalana 
 
Amb l’objectiu de promoure l’ús del català en les comunicacions quotidianes en àmbits en què 
n’és deficitari, l’any 2007 la Secretaria de Política Lingüística ha publicat novament la 
convocatòria per a la concessió de subvencions per a iniciatives adreçades a promoure els 
usos interpersonals de la llengua catalana a Catalunya, que enguany s’ha obert també a 
projectes i iniciatives de foment de l’ús de la llengua occitana a la Vall d’Aran. 
 
Al capítol VII es pot ampliar la informació relativa als projectes subvencionats. 
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1.3.6. El programa “Voluntariat per la llengua” 
 
El programa “Voluntariat per la llengua” (VxL), promogut des de la Generalitat de Catalunya i el 
Consorci per a la Normalització Lingüística, ha experimentat un nou impuls el 2007 que l’ha 
convertit en un dels programes de voluntariat que actualment mou més participants a 
Catalunya. Considerat pel Govern com un programa que cal prioritzar, apareix al Pla de política 
lingüística per a la VIII legislatura com una actuació destacada que, dins de la línia estratègica 
de foment de l’ús social del català, la Secretaria de Política Lingüística ha de reforçar, 
revitalitzar i estendre. 
 
Les primeres experiències 
 
El programa va néixer l’any 2003 com un recurs més per facilitar l’aprenentatge i la pràctica oral 
de la llengua catalana a l’alumnat dels cursos de català per a persones adultes del Consorci 
per a la Normalització Lingüística. No era, però, un projecte sorgit del no-res. Les primeres 
pràctiques 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, per tal que poguessin 
seguir les classes en català. En aquest cas, es tractava d’un intercanvi de coneixements 
lingüístics i culturals entre estudiants catalanoparlants i estudiants que parlaven altres llengües 
europees, en què, a més, s’ajudava l’estudiant de fora a integrar-se en l’entorn i l’estudiant 
d’aquí tenia la possibilitat d’aprendre o practicar un idioma estranger. Aquest voluntariat, que 
encara es duu a terme, es va iniciar l’any 1996 a la Universitat Autònoma de Barcelona i es va 
estendre ràpidament a les altres universitats catalanes. 
 
Cal també parlar, com a precedent directe del programa “Voluntaris per la llengua”, de 
l’experiència que es va dur a terme, durant el primer semestre de l’any 2002, al Centre de 
Normalització Lingüística de Cornellà de Llobregat. L’activitat, concebuda com un complement 
als cursos de català, tenia com a objectiu establir uns espais de conversa fora de l’aula entre 
l’alumnat dels cursos inicials de català i el dels cursos superiors, per reforçar amb l’ús 
l’aprenentatge de la llengua del cada vegada més nombrós percentatge d’alumnat provinent de 
fora de Catalunya. Es transmetia i reforçava també la imatge del català com a llengua d’acollida 
i s’aconseguia que les persones catalanoparlants s’acostumessin a mantenir el català i a no 
canviar innecessàriament de llengua davant de persones estrangeres, amb què es convertia en 
un instrument clar de foment de l’ús social del català. 
 
Els beneficis d’aquesta experiència pionera, que donava resposta a una necessitat 
sociolingüística que es manifestava cada vegada amb més força, van fer que s’estengués 
ràpidament i que vuit centres més la posessin en pràctica: els centres de normalització 
lingüística d’Osona, Tarragona, Maresme-Mataró, Montserrat, Alt Penedès - Garraf, Roses, 
Sabadell i Badalona - Sant Adrià. 
 
L’èxit i la força creixent d’aquestes experiències, que s’anaven desenvolupant territorialment i 
en què cada vegada hi havia un nombre més gran de participants (un veritable moviment de 
voluntariat lingüístic), feien necessaris una canalització, una articulació, un funcionament 
comuns. 
 
En aquest escenari, el 4 de febrer de 2003 el Govern de la Generalitat va adoptar un conjunt de 
mesures transversals per impulsar l’ús social del català, bona part de les quals estaven 
adreçades a facilitar l’aprenentatge de la llengua catalana per part de la població immigrada i a 
promoure el català com a llengua d’integració. Entre les actuacions impulsades, i amb la 
intenció d’augmentar-ne encara més la incidència, desplegar-lo unitàriament per tot el territori i 
convertir-lo en un programa obert a tota la societat, hi trobem el programa “Voluntaris per la 
llengua”. 
 
Així, el 21 de juliol de 2003, en un acte de presentació del programa “Voluntaris per la llengua”, 
es va signar al Palau de la Generalitat un protocol de col·laboració entre els departaments de la 
Presidència, de Benestar i Família i de Cultura (que en aquells moments eren els departaments 
que tenien les competències en immigració, programes de voluntariat i política lingüística, 
respectivament), per tal de treballar conjuntament i destinar els recursos necessaris per posar 
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en marxa i estendre aquest programa. En aquest mateix acte, més de vuitanta entitats de la 
societat civil van donar suport al programa i es van comprometre a fomentar aquesta iniciativa 
entre els seus col·lectius associats. Entre el juliol del 2003 i el desembre del 2006, 336 entitats i 
organitzacions es van adherir al programa i van formar part d’aquest nou impuls. 
 
L’objectiu principal de “Voluntaris per la llengua” continua del tot vigent actualment: promoure 
l’ús de la llengua catalana en les relacions personals tot facilitant un espai de comunicació en 
què una persona que té coneixements bàsics de català i vol adquirir fluïdesa i incorporar-lo 
d’una manera natural a les activitats quotidianes, laborals o de relació social, pugui practicar-lo 
amb una altra persona que el parla habitualment. Amb aquesta finalitat, es posen en contacte 
les dues persones voluntàries (la parlant habitual de català amb la que vol guanyar seguretat a 
l’hora de parlar-lo) perquè es trobin en un context real i en un ambient distès i parlin en català, 
d’una manera absolutament desinteressada, durant un mínim de deu hores (una hora a la 
setmana durant deu setmanes). No es demana cap titulació a les persones que hi participen (el 
programa no és ni substitueix en cap cas una classe de català); únicament se’ls requereix que 
siguin majors d’edat i que tinguin, en cada cas, les competències de llengua exigides. 
 
Aquest programa es va convertir ràpidament en una de les actuacions transversals més 
reeixides pel que fa a la promoció de la integració lingüística de les persones no 
catalanoparlants que vivien a Catalunya i, especialment, de les arribades recentment.  
 
Durant aquesta primera època, el programa continuava encara molt lligat a l’ensenyament, amb 
l’objecte de facilitar espais d‘ús on les persones que començaven a aprendre català poguessin 
practicar els coneixements adquirits a l’aula. En aquest context, cal esmentar el reconeixement 
que el setembre del 2005 va fer públic la Comissió Europea, coincidint amb la celebració del 
Dia Europeu de les Llengües, considerant el “Voluntaris per la llengua” com una de les 
cinquanta millors experiències pedagògiques de reforç per a l’aprenentatge d’una llengua que 
s’estaven portant a terme a la Unió Europea 
(http://ec.europa.eu/education/policies/lang/doc/lingo_en.pdf). 
 
En aquesta primera etapa del programa (2003-2006) es van formar 14.418 parelles 
lingüístiques arreu de Catalunya. 
 
La ràpida extensió del “Voluntaris per la llengua” comportava una gestió com més va més 
complexa del programa: la participació de cada vegada més persones i organitzacions i la 
voluntat de dur a terme una atenció personalitzada en la majoria d’actuacions el complicaven i 
feien que es requerís una atenció i un treball constant per part de l’organització que se’n feia 
càrrec. És per això que al llarg dels anys 2005 i 2006, més que no pas fer una difusió 
generalitzada del programa, es van centrar els esforços a preparar les organitzacions que el 
gestionaven perquè es pogués atendre un nombre més elevat i divers de participants. Es 
tractava de reforçar un programa que tenia un alt potencial des del punt de vista del foment de 
l’ús de la llengua catalana i que a més s’havia consolidat com una gran eina de participació 
social, i preparar-lo per a un nou impuls.  
 
El programa, a més, havia evolucionat i en aquells moments se n’estaven desenvolupant 
diverses modalitats amb la participació de diferents agents. Podíem trobar entitats i organismes 
que estaven aplicant el programa, dins de la seva associació, de manera espontània i 
voluntària. La Secretaria de Política Lingüística, a més, va incloure, dins de la convocatòria de 
subvencions adreçades a promoure els usos interpersonals de la llengua catalana, el suport a 
les entitats sense ànim de lucre que implantessin el programa entre les persones associades o 
que organitzessin activitats complementàries de suport al voluntariat. També es tenia 
constància de diverses experiències reeixides d’implantació en l’empresa privada, en l’àmbit de 
la gestió dels recursos humans. Es feia evident, cada vegada més, que el “Voluntaris per la 
llengua” podia donar servei a públics diferents dels que fins llavors hi participaven (no vinculats 
directament a l’àmbit dels cursos i de l’aprenentatge o no provinents de la immigració recent), 
que s’anava perfilant una etapa nova per al programa. 
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Nou impuls 
 
En aquest marc, entrem ja en el 2007. Ens trobem en un nou moment de revitalització i foment 
del programa, ara amb el nom de “Voluntariat per la llengua”. El Govern de la Generalitat 
considera prioritari “augmentar l’impacte del programa i estendre’l a tot Catalunya a aquelles 
persones que tenen uns coneixements bàsics de català i que desitgen practicar-lo, 
independentment de si assisteixen o no a classes per aprendre’l” (Pla de política lingüística per 
a la VIII legislatura).  
 

 
 
És per això que, amb l’objectiu de dotar d’un nou impuls el programa VxL, al llarg del 2007 
s’han aplicat una sèrie de mesures que es poden concretar en els punts següents: 
 

• La Secretaria de Política Lingüística dirigeix el programa i el gestiona a través del 
Consorci per a la Normalització Lingüística.  

 
• Per tal d’augmentar la participació a VxL i poder-ne fer un seguiment molt més acurat, 
cadascun dels vint-i-dos centres de normalització lingüística que el CPNL té distribuïts 
per tot Catalunya té una persona dinamitzadora assignada al programa VxL, amb 
dedicació completa, que treballa de manera transversal promovent i gestionant el 
projecte en el seu territori. Aquestes persones compten amb una coordinadora que, des 
dels Serveis Centrals del CPNL, treballa estretament amb la Secretaria de Política 
Lingüística i que té com a funció fer que l’equip de dinamitzadors i dinamitzadores 
treballin amb la màxima cohesió possible. 

 
• Les persones dinamitzadores del programa són les encarregades de formar parelles 
lingüístiques amb les persones que s’han inscrit al programa a través de la pàgina web, 
o bé que han anat al CNL a inscriure’s. Elles són les que, segons les preferències, 
afinitats i disponibilitat de les persones inscrites, formen les parelles, les posen en 
contacte i les inicien en el programa donant-los unes orientacions que són essencials 
perquè el programa funcioni. Els dinamitzadors i les dinamitzadores fan un seguiment 
de les parelles per tal que aquestes sentin que pertanyen a un programa i percebin que 
estan acompanyades en el procés. Al final de les trobades es recullen les seves 
opinions per veure què cal millorar.  
  
A banda d’això, elles són les que es posen en contacte amb entitats diverses del seu 
territori perquè participin en el programa ja sigui difonent-lo, organitzant activitats 
específiques per a les persones voluntàries, aplicant el programa en la seva entitat o 
simplement deixant que les persones inscrites al programa participin en les activitats 
que habitualment organitza l’entitat. Cal destacar en aquest punt la importància 
d’aquestes activitats complementàries en què les persones voluntàries poden participar, 
ja que els donen l’oportunitat de descobrir el lloc on es troben, les possibilitats que els 
ofereix la cultura de què formen part, els permet compartir punts de vista i experiències 
entre persones d’orígens diversos, i tot això en un marc en què la llengua comuna, de 
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relació, de cohesió social, és el català. Es percep, d’aquesta manera, la llengua 
catalana com una llengua útil per a la participació activa en la societat. 

 
Per dur a terme la contractació dels dinamitzadors i dinamitzadores que tenen 
assignades aquestes tasques, la Secretaria de Política Lingüística ha fet un traspàs de 
800.000 euros al Consorci per a la Normalització Lingüística. 

 
• La Secretaria de Política Lingüística continua promovent l’atorgament de subvencions 
a les entitats que implanten el programa entre les persones associades o que 
organitzen activitats complementàries de suport als voluntaris i les voluntàries.  

 
El 2007, s’han destinat 206.609 euros de l’import total de les subvencions, repartits 
entre les vint-i-set entitats que han posat en marxa projectes relacionats amb el 
voluntariat lingüístic.  

 
• El programa es gestiona a través d’una eina comuna (la nova aplicació informàtica de 
“Voluntariat per la llengua”) que està disponible des del 23 d’abril de 2007 a 
www.vxl.cat. Aquesta aplicació té una part pública a través de la qual les persones 
interessades poden obtenir informació sobre el programa i formalitzar-hi la inscripció, i 
una part d’accés restringit a les persones dinamitzadores i administradores del 
programa.  

 
La nova eina informàtica fa possible una gestió descentralitzada de les dades: cada 
centre de normalització lingüística (dels vint-i-dos que estan adscrits al Consorci per a 
la Normalització Lingüística) hi té accés parcial i pot gestionar les dades del seu territori. 
A més, l’aplicació també permet fer una molt potent explotació de dades, de manera 
que es pot extreure la informació per zona geogràfica, franges d’edat, sexe, 
procedència de les persones participants, fluxos de participació, etc., i l’encreuament de 
les dades fa possible tenir més coneixement sobre el perfil de les persones voluntàries.  

 
El 2007 s’han dedicat 12.000 euros del pressupost a fer millores al programa i 
augmentar-ne les potencialitats. 

 
• L’any 2007 s’ha treballat també en un pla de comunicació i de màrqueting, a fi de 
difondre i fixar el programa a tot el territori, que ha comptat amb diverses actuacions. 

 
D’una banda, ha tingut lloc la sortida d’una campanya publicitària i de comunicació de 
VxL durant els mesos de novembre i desembre, que ha constat d’espots a les 
televisions locals, falques de ràdio, anuncis a la premsa, cartells, tríptics informatius, 
etc., amb el clar objectiu de difondre el programa i incrementar-ne la participació. 

 
L’import que la Direcció General de Difusió Corporativa, del Departament de la 
Presidència, ha destinat a la creativitat i el disseny de la campanya de promoció de VxL 
ha estat de 91.280,40 euros. El cost destinat al pla de mitjans ha estat de 275.670,67 
euros. 
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D’altra banda, s’ha redactat un codi de bones pràctiques, adreçat a professionals, institucions i 
organitzacions que treballen en el programa VxL, que vol ser l’equivalent a un codi deontològic, 
és a dir, un conjunt de normes i deures de treball que genera, per al col·lectiu de professionals, 
persones col·laboradores i participants del programa, l’obligació de conèixer-les i seguir-les. El 
fet que el 2007 el Govern s’hagi plantejat ampliar l’abast del públic al qual s’adreça VxL i tenint 
en compte que en el programa es posen en contacte, interaccionant cara a cara, persones que 
no es coneixen però que tenen sexes, orígens, ideologies, expectatives, motivacions i 
característiques diferents, va portar a aquesta necessitat de reflexionar sobre les actuacions i 
les actituds de cadascuna de les parts que intervenen en el programa. 
 
Al llarg del 2007, doncs, s’han concentrat esforços a augmentar el coneixement de l’existència 
del programa, a generar predisposició a participar-hi tot destacant els beneficis que comporta 
fer-ho (difusió de la llengua, solidaritat, enriquiment social i cultural, promoció professional...), a 
aconseguir un compromís i una continuïtat en la participació, a involucrar-hi institucions, 
entitats... En definitiva, s’ha treballat per convertir VxL en un programa àmpliament reconegut i 
consolidat en la societat catalana.  
 
c) Establiments col·laboradors 
 
Els dinamitzadors i dinamitzadores dels centres de normalització lingüística del Consorci per a 
la Normalització Lingüística s’encarreguen de difondre el programa “Voluntariat per la llengua” 
entre els establiments comercials del seu territori, tot buscant que s’hi inscriguin i es 
comprometin a parlar en català a les parelles lingüístiques que hi vagin. Els CNL faciliten a les 
parelles la relació d’establiments adherits. 
 
Durant el 2007, 2.623 establiments han participat en el programa facilitant espais on el 
voluntariat pot practicar el català. 
 
d) Resultats del 2007 
 
El balanç del 2007 del programa VxL es concreta en la formació de 6.304 parelles, xifra que 
suposa un augment d’un 40,23% respecte al 2006. Aquesta xifra ha superat els objectius de 
creixement per al 2007 que s’havien marcat des del Govern, els quals situaven l’augment en el 
30%. 
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D’altra banda, 495 entitats han col·laborat amb el programa de diverses maneres (organitzant 
parelles entre les persones associades, difonent el programa i aportant-hi persones voluntàries 
o aprenentes, deixant que aquest voluntariat pugui participar de les activitats que organitzen 
dins de l’entitat, etc.), 2.623 establiments han participat en el programa facilitant espais on el 
voluntariat pot practicar el català i s’han organitzat 331 activitats complementàries al programa 
(actes d’inici, de cloenda, visites culturals, assistència a espectacles, conferències, etc.).  
 
e) Dades i perfils de les persones inscrites a VxL 2007 
 
Al capítol VII es poden consultar dades quantitatives relatives a l’evolució del nombre de 
parelles lingüístiques, a la procedència de les persones inscrites al programa VxL, a la 
distribució territorial i als percentatges de persones inscrites per sexe i per grups d’edat. 
 
Entre aquestes dades podem destacar-ne les següents: 
 

• Pel que fa a la procedència de les persones inscrites al programa, gairebé un 9% de 
les persones aprenentes són nascudes a Catalunya. 

 
• Un 2,67% de les persones estrangeres inscrites al programa hi participen com a 
voluntàries. 

 
• Pel que fa als orígens de les persones aprenentes, la majoria són originàries de 
l’Amèrica del Sud. 

 
• Gairebé tres quartes parts de les parelles s’han constituït a la demarcació de 
Barcelona. 

 
• El 73,08% de les persones inscrites al programa són dones i el 26,92% són homes. 

 
 
2.2. Continuar treballant per desenvolupar estratègies de foment de l’ús del català entre la joventut catalana, parant 
especialment atenció als productes i serveis relacionats amb el lleure i la generació d’imatges positives i de 
referències dinàmiques i no institucionalitzades del català com a llengua col·loquial i de la vida quotidiana. 

 
Actuacions:  

• A partir dels valors positius associats a la imatge de la Queta i tenint en compte la seva popularitat i 
els missatges de les campanyes “Dóna corda al català” i “El català va amb tu”, continuar 
desenvolupant estratègies de foment de l’ús de la llengua catalana, especialment en l’àmbit dels 
usos lingüístics de la joventut, posant l’èmfasi en el seu entorn més habitual i prenent en 
consideració les conclusions dels darrers estudis realitzats. 

 

 
 
1.3.7. Campanya de foment de l’ús del català 
 
Antecedents 
 
El 24 de gener de 2005, el Govern de la Generalitat de Catalunya va posar en marxa la 
campanya de foment de la llengua catalana “Dóna corda al català”. Es tractava d’una gran 
campanya de sensibilització col·lectiva que, d’una banda, havia d’actuar com a nexe de les 
diverses accions de foment de la llengua catalana que es duguessin a terme des del Govern i, 
de l’altra, havia de ser capaç d’atreure i involucrar en aquest projecte tant les persones 
destinatàries com els agents implicats. 
 
A partir dels resultats de la implantació d’aquesta campanya i de les dades de diferents estudis 
sociolingüístics que s’havien dut a terme, el Govern de la Generalitat es va adonar de la 
necessitat de desplegar urgentment un dels objectius del Pla d’acció de política lingüística 
2005-2006: el foment del l’ús social de la llengua catalana en l’àmbit de la joventut (15-29 
anys).  
 
Així, el 2006 es va plantejar la necessitat de posar en marxa una campanya de sensibilització 
dirigida específicament al jovent amb l’objectiu d’estimular i reforçar actituds favorables a l’ús 
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de la llengua catalana entre aquest col·lectiu i propiciar, d’aquesta manera, un canvi de valors, 
de sensibilitats, de comportaments socials en relació amb l’ús de les llengües a Catalunya entre 
aquest sector de la població. Així va néixer la campanya “Dóna corda al català. El català va 
amb tu”, centrada en el foment dels usos lingüístics interpersonals de la joventut. 
 
La campanya “Dóna corda al català. El català va amb tu” del 2007 
 
Amb vista al 2007, el Govern va decidir continuar amb la campanya de sensibilització dirigida a 
promoure i fixar models de comportaments lingüístics favorables al català entre la joventut. 
S’ha mantingut la imatge de la campanya de l’any anterior com a marc general i de referència i 
com a fil conductor de les actuacions de planificació lingüística que s’han plantejat per al 2007. 
 
Objectius 
 
L’objectiu fonamental de la campanya del 2007 ha estat, doncs, continuar fomentant els usos 
interpersonals i informals de la llengua catalana especialment en l’àmbit de la joventut i 
involucrar les persones catalanoparlants com a element actiu i generador d’ús del català. 
 
A més, la campanya ha tingut també uns objectius secundaris: 
 

• Estimular i reforçar actituds favorables a l’ús de la llengua catalana i fomentar-ne 
l’associació amb els valors que són especialment atractius per a la joventut. 

 
• Trencar amb l’estereotip del català com a llengua formal, llunyana, artificial, 
estrictament normativa i institucional (la llengua de l’ensenyament i de l’Administració) i 
fer que la joventut la identifiqui com una llengua propera i flexible. Promoure els factors 
emocionals que poden vincular més intensament joves i adolescents a la llengua 
catalana. 

 
• Associar l’ús de la llengua catalana amb els valors de modernitat i avantguarda i 
allunyar-la de les connotacions de llengua folklòrica o de resistència. 

 
• Incrementar la percepció del català com una llengua transgressora, que serveix per a 
activitats lúdiques i que permet modular una imatge personal atractiva i moderna.  

 
• Potenciar els valors del català com a llengua útil en tots els contextos, que obre 
portes, que facilita les coses: des de l’èxit professional fins a les relacions personals. 

 
Públic objectiu 
 
La campanya ha tingut com a públic destinatari principal el jovent entre quinze i vint-i-nou anys 
que pot parlar en català, tant el que el considera la seva llengua pròpia com el que l’ha après 
com a segona llengua, sigui o no la seva llengua habitual.  
 
Eslògan i imatge 
 
Com a prolongació de la campanya de l’any anterior, el 2007 s’ha mantingut el mateix eslògan 
“Dóna corda al català. El català va amb tu”. 
 
La imatge de la campanya ha continuat sent la Queta, la boca saltadora que simbolitza la 
llengua a la qual cal donar corda perquè camini. La Queta s’ha convertit així en una imatge 
consolidada, en un personatge reconegut i associat als aspectes més positius de la llengua 
catalana.  
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S’han elaborat diversos elements de marxandatge amb la imatge de la mascota com ara 
samarretes, bosses bandoleres, clauers, bolígrafs, globus, tapaboques, punts de llibre i 
adhesius, que s’han distribuït per tot el territori. 
 
La música 
 
Amb la voluntat de promoure la campanya en l’àmbit del lleure i com a suport dels actes de 
promoció de l’ús de la llengua catalana que es van dur a terme en el marc de la campanya 
“Dóna corda al català. El català va amb tu”, es van crear quatre versions de la cançó de la 
campanya 2006 (hip-hop, reggae, rumba mestissa i disco), que s’han mantingut al llarg del 
2007 i que es poden baixar (tant les cançons com les lletres) des del web de la campanya 
(http://www.gencat.cat/llengua/queta). El 2007 s’han produït un total de 4.020 baixades 
(incloent-hi les de l’arxiu ZIP, les de l’àudio en MP3 i les de les lletres). Les visites a la pàgina 
de músiques i lletres de la campanya del web del “Dóna corda al català” han estat 1.374. 
 
D’altra banda, la música de l’espot publicitari del 2006 i quatre imatges de la Queta 
caracteritzada també estan disponibles al web de la campanya, perquè es puguin baixar 
gratuïtament al telèfon mòbil com a melodia o com a fons de pantalla. Al llarg del 2007 s’han 
produït les baixades equivalents a 8.200 crèdits (cal tenir en compte que la baixada d’una 
imatge val 3 crèdits, la de la melodia amb so polifònic, 7 crèdits i la melodia amb so real, 14 
crèdits).  
 
Accions fetes en el marc de la campanya 
 
Amb l’objectiu d’estimular i reforçar actituds favorables a l’ús de la llengua catalana en l’àmbit 
de la joventut, s’ha impulsat la campanya a totes aquelles poblacions del territori català en què 
hi havia programades activitats que concentraven públic juvenil.  
 
• Activitat adreçada a promoure els usos interpersonals i informals de la llengua catalana 
principalment entre la població jove, el dia 23 d’abril, diada de Sant Jordi, a Barcelona. El 
pressupost destinat va ser de 30.000 euros. 
 
En un escenari preparat per a l’ocasió davant de la façana del Palau Robert, es van dur a terme 
diverses activitats de difusió de la campanya (jocs variats, taller de coreografies al ritme de les 
versions de la campanya, etc.).  
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• Disseny, planificació, organització i execució d’actes tipus de la campanya, que es puguin 
desenvolupar en diferents àmbits, per promoure els usos interpersonals i informals de la 
llengua catalana principalment entre la població jove. L’import total de les activitats va ser de 
90.735 euros. 
 
Així, la campanya ha estat present en: 
 
— Esdeveniments esportius: 24 hores de motociclisme al Circuit de Catalunya a Montmeló i 
partit de bàsquet amb motiu de la Marató de TV3 a Valls. 

 
 
— Esdeveniments musicals: Festival Senglar Rock, a Lleida, Festival Mercat de Música Viva de 
Vic i Concerts del Parc del Fòrum de les Festes de la Mercè, a Barcelona.  

 
 
— Altres esdeveniments: Festes de Santa Tecla, a Tarragona, Festa Major de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, a Bellaterra, i Festes de Sant Romà, a Lloret de Mar. 
 
• Gestió de les sortides de la Queta, imatge de la campanya, a diferents ciutats i poblacions de 
Catalunya, coincidint amb actes populars, esportius o festius. L’import total de les sortides que 
s’han dut a terme ha estat de 20.000 euros.  
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El corpori ha estat present a diferents poblacions del territori, com ara Mollet del Vallès, Blanes, 
Figueres, Santa Coloma de Gramenet, Vic, Roses, Tarragona, Manlleu, Barcelona, Girona, 
Constantí, Torroella de Montgrí, Canovelles, Ripoll i Arbúcies. 
 

 
 
A part de les activitats dutes a terme en el marc de les actuacions abans esmentades, la 
campanya també va participar al Festival de la Infància, en el marc de la Gencana (recorregut 
ple de jocs i activitats organitzades per diversos departaments, per donar a conèixer a tots els 
nens i nenes què és i què fa la Generalitat com a institució al servei de la població de 
Catalunya, incloent-hi els infants). L’import d’aquesta activitat ha estat de 25.566,65 euros. 
 
Així doncs, dins del marc de la campanya “Dóna corda al català. El català va amb tu”, des del 
gener i fins al desembre del 2007 s’han dut a terme seixanta-cinc accions de difusió de l’ús de 
la llengua catalana promogudes des de la Secretaria de Política Lingüística i des del Consorci 
per a la Normalització Lingüística. Totes aquestes activitats dutes a terme i relacionades amb la 
campanya estan detallades al web (http://www.gencat.cat/llengua/queta), en què també hi ha 
recollides les accions que, en aquest sentit, s’han impulsat des de les entitats subvencionades 
per la Secretaria de Política Lingüística. En aquest mateix web hi ha els projectes descrits en 
aquest capítol i un recull històric de les campanyes de 2005 i 2006. El nombre de visites al web 
Dóna corda al català. El català va amb tu el 2007 ha estat de 129.693. 
 
Des de la Secretaria de Política Lingüística s’han promogut accions que tenen com a objectiu la 
fixació de models de comportaments lingüístics entre la joventut i la voluntat expressa de 
potenciar els usos lingüístics favorables al català en aquest col·lectiu. Amb aquesta intenció, 
s’han dut a terme dues activitats l’objectiu de les quals ha estat que el públic destinatari es 
familiaritzés amb la realitat sociolingüística del nostre país, desenvolupés la seva consciència 
sociolingüística, analitzés els usos lingüístics propis i, en conseqüència, pogués intervenir-hi o 
modificar-los. 
 

• D’una banda, l’any 2007 s’ha difós el còmic La Veu dels Kats entre el professorat dels 
instituts de Catalunya en el marc de la formació de persones assessores de llengua, 
interculturalitat i cohesió social. Aquest llibre, que es va editar i es va començar a 
difondre l’any 2006, formava part d’un projecte compartit amb el Departament 
d’Educació. És el número 7 de la col·lecció “Tu Què Faries”, de l’Editorial Mediterrània, 
creada amb la finalitat de fomentar la reflexió i el diàleg entre el jovent sobre temes 
actuals que el puguin preocupar o que puguin afectar la seva vida quotidiana. El llibre 
és un suport per facilitar la reflexió i el debat sobre els usos lingüístics i s’adreça, 
principalment, a alumnes d’educació secundària obligatòria (d’ara endavant, ESO). 

 
• Amb aquest mateix objectiu d’estímul i reforç d’actituds favorables als usos de la 
llengua catalana entre la joventut, la Secretaria de Política Lingüística ha donat suport 
al programa Pica lletres, que de gener a desembre d’enguany s’ha emès per diferents 
televisions locals i comarcals. Es tracta d’un concurs adreçat a l’alumnat de tercer 
d’ESO consistent a lletrejar paraules en català. Aquesta iniciativa ha tingut molt ressò 
en els instituts. La llengua apareix com un element divertit, atractiu per al jovent i que 
serveix per a activitats lúdiques, raons per les quals s’ha considerat com un marc molt 
adequat per difondre la imatge i els missatges de la campanya.  
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En aquesta edició del programa, hi han participat cinc televisions: Localia (àrea 
metropolitana de Barcelona), Canal Blau (Vilanova i la Geltrú), Canal Reus TV, 
Badalona TV i Canal Català Tarragona (que emet a través de Móra d’Ebre TV, Ràpita 
TV, Canal Català Ebre, TV El Vendrell, TV Vandellós, TV La Selva i TV Ulldecona). 
S’han fet 768 programes (256 primeres emissions + 512 reemissions, segons dades de 
les mateixes televisions) i es calcula un nombre d’1.525.000 espectadors i 
espectadores potencials dels programes. Pel que fa a dades de participació, en aquesta 
edició hi han pres part 512 centres de Catalunya i 12.800 alumnes, i han passat pel 
programa 1.536 concursants. La Secretaria de Política Lingüística ha subvencionat amb 
60.000 euros aquesta iniciativa, que també ha comptat amb la col·laboració i 
l’assessorament del Departament d’Educació. 

 
• Amb la voluntat d’apropar les noves tecnologies a l’àmbit del lleure juvenil, la 
Secretaria de Política Lingüística ha mantingut l’any 2007 al web de “Dóna corda al 
català” els jocs en línia “Gaudí o el joc de l’arquitecte” i “Dalí o el somni de la mosca”. 
En el joc “Gaudí”, l’usuari o usuària havia de muntar les seves pròpies maquetes a 
partir de fotografies i altres indicacions arquitectòniques que proporcionava el joc. 
Alhora, es tractava d’una guia didàctica sobre la filosofia i l’obra de Gaudí. Pel que fa al 
joc “Dalí”, s’introduïa els jugadors i jugadores per l’obra i l’imaginari d’aquest pintor 
empordanès. L’SPL va adquirir a l’empresa Barcelona Multimèdia, el 2006, els drets de 
publicació en línia d’aquests jocs durant un any, amb l’objectiu d’acostar el lleure 
tecnològic a la franja d’edat jove, seguint la línia de la campanya "Dóna corda al català. 
El català va amb tu”. El nombre de visites al joc “Gaudí” (va estar actiu fins al 28 de 
febrer) ha estat de 1.139. Pel que fa al joc “Dalí” (actiu fins al 31 d’octubre), el nombre 
de visites ha estat de 5.282.  

 
• En aquesta mateixa línia, la Secretaria de Política Lingüística ha posat a disposició de 
la ciutadania, des del 2006, a través del web de “Dóna corda al català”, un joc d’escacs 
adaptat a la imatge i als missatges de la campanya. El joc “Juga a escacs amb la 
Queta” permet jugar una persona contra un motor de joc amb tres nivells diferents de 
dificultat. Pel que fa a les peces que mou el motor de joc, tenen un tret característic: els 
peons són quetes i el rei i la dama, la Queta caracteritzada d’aquestes figures. A més, 
el joc inclou sons, el tema musical de la campanya i la terminologia dels escacs, 
facilitada pel TERMCAT. El nombre de visites a “Juga a escacs amb la Queta” durant el 
2007 ha estat de 33.863.  

 
 
1.3.8. Música en català a les instal·lacions esportives 
 
La Secretaria de Política Lingüística ha donat suport econòmic a la reedició del triple CD 
Engresca’t, recopilatori de cançons catalanes d’estils molt diversos, destinada especialment a 
les federacions i clubs esportius perquè en la fase prèvia i els descansos dels partits de futbol, 
de bàsquet i d’altres modalitats esportives se senti música en català. És un projecte de 
l’Associació de Músics de Catalunya (Musicat) que arrenca d’una iniciativa de l’Ajuntament de 
Girona i que s’adreça, doncs, al món de l’esport i de la joventut. Per a la difusió del CD s’ha 
comptat amb la col·laboració de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya. 
 

Objectiu 3: Fer més fàcil l’ús del català  
 

3.1. Promoure el desenvolupament de recursos i eines d’enginyeria lingüística per al català, com ara traductors 
automàtics, correctors gramaticals, eines de gestió terminològica, un banc d’enregistraments de veu, etc., i alliberar 
recursos per a programari lliure, per posar a disposició de la ciutadania i de les empreses. 

 
Actuacions: 

• Desenvolupar i implementar un portal web en què s’oferiran els principals recursos i eines lingüístiques 
disponibles en línia, un sistema automatitzat d’autoservei per a la resolució de consultes lingüístiques i 
també la possibilitat de fer consultes de manera personalitzada per mitjà d’una bústia de correu web i un 
número de telèfon de pagament. 

• Continuar donant suport al desenvolupament de recursos bàsics d’enginyeria lingüística, com ara el 
banc d’enregistraments de veu, perquè la llengua catalana sigui present en els avenços tecnològics que 
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requereixen recursos lingüístics. 
• Ampliar el servei de traducció automàtica amb els parells català-alemany, català-occità i castellà-occità. 
• Implementar i difondre el corrector ortogràfic i gramatical de català. 

 
 
 
1.3.9. Eines i recursos per a la comunicació 
 
Les actuacions desenvolupades en aquest àmbit s’han recollit en el capítol VI d’aquest Informe, 
dedicat a les eines i recursos per a la comunicació. 

 
 
[...] 

 
3.3. Promoure mesures legislatives i d’altra índole que despleguin efectivament el reconeixement constitucional de 
la realitat plurilingüe d’Espanya, i fer un seguiment rigorós de l’aplicació de la Carta europea de les llengües 
regionals o minoritàries, en col·laboració amb Euskadi i Galícia, i amb altres governs autònoms de territoris amb 
llengua pròpia. 

 
Actuacions: 

• Signar un conveni de col·laboració en matèria de política lingüística entre els governs de Catalunya, 
Euskadi i Galícia, amb la finalitat, entre altres, de contribuir a la normalització del reconeixement de la 
realitat plurilingüe d’Espanya i de fer un seguiment rigorós de la Carta europea de les llengües regionals 
o minoritàries. 

 

 
 
1.3.10. Col·laboració entre els governs de Catalunya, Euskadi i Galícia 
 

• S’ha signat un protocol de col·laboració en matèria de política lingüística, al mes de 
març de 2007, entre els màxims representants en matèria de política lingüística del 
Govern Basc, de la Generalitat de Catalunya i de la Xunta de Galícia. Aquest protocol 
és el primer acord de col·laboració global subscrit entre els tres governs. 

 
Els governs d’Euskadi, Catalunya i Galícia són governs fortament compromesos amb la 
revitalització i normalització de l’ús de les seves llengües pròpies: el basc, el català i el gallec. A 
partir d’aquest ferm compromís, que es tradueix en l’impuls continuat de polítiques lingüístiques 
positives a favor de la normalització lingüística a cada país, els tres governs consideren que, 
des del màxim respecte a les polítiques de cada govern i a les seves especificitats, resulta 
veritablement eficaç i positiu definir i desenvolupar un marc de col·laboració estable i 
permanent entre tots tres en matèria lingüística, marc que permetrà intercanviar i contrastar 
experiències, així com impulsar projectes i actuacions en benefici d’una major igualtat social 
entre les llengües. 
 
En el protocol es declara que és una realitat que gairebé la meitat de la població de l’Estat 
espanyol, concretament el 40%, viu en comunitats amb llengua pròpia diferent del castellà, i 
que l’Estat espanyol és un estat plurilingüe i, en conseqüència, ha de reconèixer-se 
inequívocament com a tal, respectant i impulsant l’ús de les diferents llengües. 
 
En virtut d’aquest protocol, 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, els tres governs 
promouran que l’Estat espanyol i la Unió Europea adoptin mesures i accions normatives, 
executives i pressupostàries tendents a la consecució dels objectius plantejats. 
 
Promouran que l’Estat adopti mesures a fi de possibilitar l’ús de les llengües oficials diferents 
del castellà en l’àmbit de les seves pròpies institucions, i també per garantir un ús adequat de 
les llengües pròpies en els mitjans de comunicació de titularitat pública d’àmbit estatal. 
 
En l’àmbit de l’ensenyament, els tres governs treballaran conjuntament perquè l’Estat adopti 
mesures encaminades a assegurar l’ensenyament de la història i la cultura de les quals són 
expressió les llengües regionals o minoritàries, d’acord amb el compromís adquirit per l’Estat 
espanyol en ratificar la Carta europea de les llengües regionals o minoritàries (CELROM). En 
aquest sentit, promouran que els programes escolars d’altres llocs d’Espanya en els quals no 
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es parla una llengua regional o minoritària recullin la presència de les llengües regionals o 
minoritàries a Espanya, la seva història i el seu caràcter tradicional (o autòcton). Així mateix, 
promouran que a les universitats de l’Estat es fomenti l’ensenyament i aprenentatge de les 
llengües pròpies oficials de l’Estat. 
 
Quant a l’ús social de la llengua, intercanviaran les seves respectives estratègies de 
sensibilització de la població per a l’augment de l’ús del basc, el català i el gallec, a més 
d’intercanviar les seves respectives polítiques de promoció de l’ús del basc, el català i el gallec 
en els mitjans de comunicació.  
 
Quant a la difusió internacional de les llengües i cultures, fomentaran estratègies destinades a 
la difusió internacional dels productes culturals i dels seus creadors i creadores, i la utilització 
d’aquesta projecció internacional per augmentar el prestigi de les nostres llengües i cultures. 
Fomentaran, així mateix, estratègies per incrementar la presència del basc, el català i el gallec 
més enllà de les fronteres respectives. 
 

• Posteriorment, el 9 de maig, el Protocol es va presentar, en un acte públic, a la seu 
del Congrés dels Diputats a Madrid. El mateix dia els màxims representants en matèria 
de política lingüística del Govern Basc, de la Generalitat de Catalunya i de la Xunta de 
Galícia es van reunir amb representants del Ministeri d’Administracions Públiques. 

 
En aquesta reunió amb representants del Ministeri d’Administracions Públiques, a més de 
presentar el contingut de l’acord subscrit pels tres governs, els representants de les tres 
comunitats autònomes van instar les institucions de l’Estat a anar assumint la pràctica del 
plurilingüisme i impulsar l’ús de les diferents llengües, per a la qual cosa van oferir la seva 
col·laboració i van manifestar la seva voluntat per treballar amb les institucions de l’Estat. 
 
Per part del Ministeri, la Direcció General de Cooperació Autonòmica va traslladar als tres 
governs esmentats la coincidència amb el plantejament d’una progressiva implicació de l’Estat 
en relació amb l’ús institucional en determinats àmbits comunicatius de l’Administració general 
de l’Estat de les llengües que són oficials en algun dels territoris, i en aquest sentit va presentar 
el projecte de creació d’un Consell de les Llengües Oficials a l’Administració general de l’Estat i 
d’una Oficina per a les Llengües Oficials, que en dependria. 
 

• El 19 de desembre es van tornar a reunir, a Santiago de Compostel·la, els màxims 
responsables de la polítiques lingüístiques basca, catalana i gallega, per estudiar les 
línies d’actuació de l’any 2008. 

 
En aquesta reunió es va acordar que Euskadi, Catalunya i Galícia programaran accions 
conjuntes de foment i respecte pel plurilingüisme durant el 2008, declarat Any Internacional de 
les Llengües per la Unesco. A més d’abordar les accions comunes, es van acordar altres 
qüestions, com la col·laboració dels tres governs amb l’Administració general de l’Estat, la 
necessitat d’incloure en el sistema educatiu mòduls específics sobre plurilingüisme o la 
conveniència que el primer mandat-marc de RTVE reculli i promogui la realitat lingüística de 
l’Estat. 
 

• Al mes de juliol es van crear el Consell de les Llengües Oficials a l’Administració de 
l’Estat i l’Oficina per a les Llengües Oficials. 

 
El 6 de juliol es va aprovar el Reial decret 905/2007, pel qual es creen el Consell de les 
Llengües Oficials a l’Administració de l’Estat i l’Oficina per a les Llengües Oficials. Aquesta 
iniciativa pretén assegurar que els ciutadans i ciutadanes de les comunitats autònomes amb 
llengua oficial pròpia puguin exercir de manera plena el seu dret a dirigir-se a l’Administració 
general de l’Estat en la seva llengua. 
 
El Consell és un òrgan adscrit al Ministeri d’Administracions Públiques, presidit per la persona 
titular de la Secretaria d’Estat de Cooperació Territorial. N’ocupa la vicepresidència la persona 
titular de la Direcció General de Cooperació Autonòmica i s’hi incorporarà una persona 
representant de cada ministeri amb rang de director o directora general. Està obert a la 
participació de les comunitats autònomes i de l’Institut Cervantes. Una de les seves funcions és 
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promoure la difusió a la societat espanyola dels valors del plurilingüisme i reforçar la 
implantació de mesures que coadjuvin en aquesta finalitat. 
 
L’Oficina per a les Llengües Oficials a l’Administració General de l’Estat s’ha creat com una 
unitat permanent d’assistència i suport al Consell de les Llengües Oficials i estarà adscrita a la 
Secretaria d’Estat de Cooperació Territorial. L’Oficina té com a objectiu l’estudi, la promoció, 
l’assessorament, la planificació i la constatació de l’ús de les llengües oficials tant en els serveis 
centrals com en l’estructura perifèrica de l’Administració general de l’Estat. Algunes de les 
seves funcions són l’elaboració d’estudis i informes tècnics de diagnòstic sobre l’ús de les 
llengües oficials en l’Administració general de l’Estat i els seus organismes públics, i la 
promoció i difusió d’investigacions, enquestes, estudis i publicacions relacionades amb les 
llengües oficials. 
 

• Al desembre, els governs basc, català i gallec van participar a la fira internacional 
Expolingua Berlín 2007, amb una declaració conjunta a favor de la diversitat lingüística 
a Europa. 

 
En aquesta fira van participar trenta-dos països i seixanta llengües. El basc, el català i el gallec 
van ser-hi presents, amb l’objectiu de promoure la difusió internacional dels productes culturals 
i els seus creadors i creadores, i utilitzar aquesta projecció internacional per augmentar el 
prestigi de les tres llengües, i van compartir per primera vegada espai i activitats. 
 
Els responsables de la política lingüística dels tres governs van participar en l’acte de clausura 
d’aquest saló internacional. 
 
 
1.3.11. Seguiment de l’aplicació de la Carta europea de les llengües regionals o minoritàries 
 
Amb motiu de les visites i de les reunions de treball convocades pel Comitè d’Experts del 
Consell d’Europa, que analitza el compliment a Espanya de la Carta europea de les llengües 
regionals o minoritàries, al setembre de 2007 els responsables de la política lingüística dels 
governs català, basc i gallec van presentar a les autoritats europees esmentades el contingut 
dels respectius informes que donen compte de les actuacions de política lingüística realitzades 
pels seus respectius governs en el marc de les competències que estatutàriament els 
corresponen. 
 
Pel que fa a l’informe sobre el compliment de la CELROM que és objecte d’anàlisi per part del 
Comitè d’Experts, els governs català, basc i gallec van fer una valoració molt positiva del 
procediment seguit en aquesta ocasió per part del Ministeri per a les Administracions 
Públiques, ja que per primera vegada s’ha donat veu a totes les comunitats amb llengua oficial 
pròpia d’acord amb els seus estatuts d’autonomia. 
 
Els tres governs van coincidir en l’interès i en la necessitat que les comunitats autònomes amb 
llengua oficial pròpia participin i coadjuvin en el disseny de les mesures que adopti l’Estat en 
matèria de foment del plurilingüisme i, en aquest sentit, confien que es mantingui aquesta línia 
de cooperació institucional iniciada i s’estableixi, amb aquesta finalitat, un marc estable de 
comunicació i de cooperació amb el Ministeri per a les Administracions Públiques, atès que, 
tenint en compte la realitat plurilingüe de l’Estat i el compromís adoptat amb la ratificació de la 
CELROM, l’Estat ha de fer seus la defensa i el foment del català, el basc i el gallec, i així 
mateix ha de jugar un paper actiu en el compliment de la CELROM a l’Estat espanyol. 
 
Es pot ampliar la informació relativa a la CELROM a l’apartat 3 del capítol I, dedicat al marc 
legal lingüístic. 
 
Línia estratègica 2: Fer de la política lingüística una política transversal  
Objectiu 1: Promoure el català a l’àmbit del treball, la justícia i entre les persones nouvingudes 

 
1.1. Impulsar i desenvolupar, conjuntament amb les administracions i departaments interessats, un ampli conjunt 
d’actuacions de foment del coneixement i l’ús de la llengua catalana —i de la varietat aranesa de la llengua 
occitana, a l’Aran— en tres sectors estratègics: el món del treball (i especialment l’hostaleria, el comerç, l’atenció a 
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les llars, la salut, etc.), l’àmbit judicial i el de la nova immigració. 
 
Actuacions: 

• Garantir que la formació en llengua catalana, igual que la formació en llengua castellana, sigui sempre 
present en tots els plans d’acolliment lingüístic per a persones adultes que es dissenyin des dels 
diferents departaments de la Generalitat i des de les administracions locals. 

• Prioritzar, pel que fa a les subvencions concedides per la Secretaria de Política Lingüística, les 
iniciatives per al foment de les comunicacions orals espontànies i informals en els àmbits estratègics 
esmentats. 

• En col·laboració amb el Departament de Justícia i amb els diversos agents del món judicial, engegar un 
procés de debat i anàlisi que permeti fixar les bases del que hauria de ser un pacte transversal per a l’ús 
de les llengües oficials en el món de la justícia. 

 

 
 
1.3.12. Procés de debat i anàlisi en l’àmbit de la justícia 
 
Al segon semestre de 2007 s’ha impulsat, amb el Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de 
Catalunya, el debat i l’anàlisi sobre les necessitats per fomentar l’ús del català en el món de la 
justícia. Al desembre de 2007 el Consell va lliurar un document que contenia els àmbits en què 
consideren prioritària la intervenció de la Generalitat de Catalunya. A partir d’aquest document, 
s’han iniciat els treballs per definir un pla d’actuació en aquest sector. 
 
Es pot trobar més informació sobre les actuacions dutes a terme en l’àmbit de la justícia a 
l’apartat 3.2 d’aquest capítol. 
 
Pel que fa al món laboral, es pot trobar informació sobre les actuacions del 2007 a l’apartat 3.5 
d’aquest capítol. 
 
A l’apartat 1.3.2 d’aquest capítol es detallen les actuacions dutes a terme en l’àmbit de 
l’acolliment lingüístic durant l’any 2007. 
 
En relació amb les subvencions atorgades per la Secretaria de Política Lingüística a iniciatives 
que fomentin l’ús del català en aquests àmbits estratègics, es pot consultar l’apartat 3 del 
capítol IV, dedicat als projectes que han rebut el suport de la Generalitat. 
 
 
1.2. Promoure eficaçment la implicació de totes les administracions catalanes, de les empreses i de les entitats de la 
societat civil en la planificació lingüística dels sectors descrits com a estratègics; crear nous àmbits de coordinació, i 
adequar a les noves necessitats de la societat catalana els espais i instruments de col·laboració existents. 

 
Actuacions: 

• Completar la reforma del CPNL per tal de garantir-ne el finançament, l’adaptabilitat i la flexibilitat de 
gestió, imprescindibles per optimitzar l’acompliment de les seves dues funcions essencials —
l’ensenyament del català a persones adultes (tant autòctones com nouvingudes) i la dinamització, 
d’acord amb les circumstàncies del territori en què actuen els diversos centres de normalització 
lingüística—, i incrementar els convenis i les actuacions compartides amb les diverses administracions. 

• Donar resposta a les demandes del Consell Social de la Llengua Catalana, a fi de reforçar i fer més 
eficaç la seva funció d’assessorament, consulta i participació social en la política lingüística de la 
Generalitat de Catalunya. 

 
 
 
1.3.13. L’activitat del Consorci per a la Normalització Lingüística 
 
Les actuacions dutes a terme durant el 2007 responen als objectius marcats pel Consorci per a 
la Normalització Lingüística per a aquest any i s’emmarquen en el projecte pluriennal 2006-
2008. Aquest projecte presentava com a línies principals d’orientació el treball coordinat entre 
totes les administracions públiques que participen en l’objectiu de fomentar l’ús de la llengua 
catalana, i la potenciació del paper de l’Administració local en tant que sòcia i col·laboradora 
imprescindible en el desplegament territorial de la política lingüística.  
 
El projecte 2006-2008 plantejava també uns canvis metodològics, com ara la definició d’uns 
programes de concert, comuns per a tots els centres de normalització lingüística, elaborats 
d’acord amb els plans d’acció del Govern de la Generalitat. Els programes de concert durant 
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l’any 2007 han estat: Administració local, Acolliment lingüístic, Joventut, Empreses i 
establiments comercials, Voluntariat per la llengua i Nomenclàtor. 
 
En aquest marc triennal, el CPNL es va fixar uns objectius per al 2007 de cada un d’aquests 
programes de concert i uns objectius interns que han facilitat la tasca dels centres de 
normalització lingüística i la coordinació de les diferents actuacions. En aquesta línia, s’han 
organitzat diferents grups de treball amb els objectius següents: 
  

• Adaptar aspectes didàctics i pedagògics al Marc europeu comú de referència per a 
les llengües: aprendre, ensenyar, avaluar. 
 
• Establir criteris comuns en les actuacions adreçades a col·lectius específics. El 2007 
s’ha començat amb les actuacions adreçades a persones xineses, s’han posat en comú 
les diferents experiències i se n’ha debatut la metodologia. 

 
• Definir noves metodologies i eines que permetin avaluar i planificar amb més agilitat. 

 
• Millorar la gestió de la matrícula, el seguiment i l’avaluació de l’alumnat del CPNL. 
 
• Renovar íntegrament la intranet del CPNL, per convertir-la en una eina útil de treball i 
de relació dels serveis centrals amb els CNL. 
 
• Introduir i desenvolupar eines útils per al treball col·laboratiu. Durant el 2007 s’han 
introduït moltes millores a l’aplicació del CPNL “Equips de treball” i se n’ha estès l’ús 
com a eina de treball en grups a distància, molt eficaç en el si del CPNL, atesa la seva 
estructura tan repartida pel territori.  
 
• Consolidar el web del CPNL com a eina estratègica clau per a la difusió de l’activitat. 
Durant el 2007, s’han fet 510 entrades d’agenda i s’han publicat 548 notícies.  
 
• Treballar en el pla de comunicació estratègica del CPNL i en plans de comunicació 
específics per a cada programa de concert. L’any 2007 s’han de destacar les 
actuacions per a la producció de materials publicitaris de suport, juntament amb la 
creació d’espais web de difusió del programa “Voluntariat per la llengua” per a cada 
CNL.  
 
• Donar suport als CNL per a l’organització i difusió dels seus actes públics (prop de 
cinc-cents l’any 2007). 

 
El Consorci per a la Normalització Lingüística manté relacions de cooperació amb diferents 
administracions i organismes: 
 

• TERMCAT 
El CPNL forma part del consorci TERMCAT i hi col·labora amb l’elaboració de materials 
de difusió de terminologies que després distribueix a través dels serveis 
d’assessorament i dinamització. 

 
• Representacions 
El Consorci té representants en els organismes següents: Comissió de Toponímia, 
Antena de Terminologia, Consell de Redacció de Llengua i Ús, Consell de Redacció de 
Noves SL. 

 
• Universitats 
El Consorci ha col·laborat amb diverses universitats amb l’acolliment d’estudiants en 
pràctiques en diferents centres de normalització lingüística. 

 
• Altres organismes 
Amb la voluntat de sumar esforços i oportunitats, el Consorci ha col·laborat amb 
diferents organismes: Secretaria per a la Immigració, Direcció General d’Afers 
Religiosos, Escola d’Administració Pública de Catalunya, Linguamón - Casa de les 
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Llengües, Diputació de Barcelona, Comissió d’Organismes i Serveis per a la 
Normalització Lingüística de Girona, Servei d’Atenció a Immigrants Estrangers i 
Refugiats de Barcelona, Òmnium Cultural, Associació per la Defensa de l’Etiquetatge 
en Català i Plataforma per la Llengua. 

 
 
1.3.14. Facilitar la tasca del Consell Social de la Llengua Catalana 
 
Per facilitar les funcions de consulta i participació del Consell Social de la Llengua Catalana en 
la política lingüística de la Generalitat de Catalunya, s’ha reformat l’estructura de l’informe anual 
de política lingüística i s’hi ha inclòs un capítol dedicat exclusivament a indicadors, amb 
l’objectiu que permetin analitzar, objectivar i avaluar les polítiques dutes a terme i els resultats 
obtinguts, i facilitar així la transparència i la funció del control del Consell. 
 
 
1.3. Reforçar substantivament la transversalitat de les polítiques lingüístiques públiques i millorar-ne tant la 
planificació com la realització, especialment en els sectors descrits com a estratègics. 
 

Actuacions:  
• Continuar vetllant per l’aplicació i l’extensió de l’Acord de Govern de 30 de novembre de 2004, pel qual 

s’incorporaven clàusules lingüístiques en la contractació pública, les subvencions, els crèdits i els avals 
atorgats per la Generalitat, amb la voluntat d’estendre aquesta pràctica a altres administracions que 
actuen a Catalunya. L’objectiu és incrementar el pes de la demanda de productes i de serveis per part 
del sector públic, pels efectes indirectes que té sobre la presència del català en l’activitat econòmica, 
l’etiquetatge, la prestació de serveis, etc. 

• Treballar conjuntament amb els departaments de la Generalitat i a través del CPNL per dissenyar i 
planificar polítiques d’actuació sectorial que estiguin coordinades des del disseny fins a l’execució, per 
tal de garantir l’efectivitat i la rendibilitat dels recursos i contribuir a la millora de la informació i del servei 
al públic destinatari. 

 
 

Pel que fa a les clàusules lingüístiques en la contractació administrativa, se’n pot trobar 
informació a l’apartat 3.4 d’aquest capítol. 
 
A l’apartat 1.3.13 d’aquest mateix capítol, dedicat al món laboral, es recull informació sobre les 
actuacions dutes a terme pel CPNL en aquest àmbit. 

 

Objectiu 2: reforçar l’espai comunicatiu del català en el seu àmbit lingüístic 

2.2. Reforçar la cooperació institucional i cercar noves oportunitats de cooperació i diàleg amb les diferents 
administracions dels territoris d’expressió lingüística catalana. 

 
Actuacions: 

• Col·laborar amb l’Institut Ramon Llull i amb altres departaments del Govern en el disseny i la 
implementació d’un projecte de divulgació de la llengua i la cultura catalanes, específicament ideat per al 
conjunt de l’Estat espanyol i tenint en compte la seva diversitat lingüística i el reconeixement 
constitucional d’aquesta diversitat.  

• Participar en el disseny i en la realització d’actuacions de foment del coneixement i de l’ús de la llengua 
catalana a la Catalunya del Nord, a través de l’impuls de la Casa de la Generalitat i en cooperació amb 
les administracions i entitats interessades.  

 
 
 
1.3.15. Divulgació de la llengua i la cultura catalanes fora de Catalunya 
 

• L’Institut Ramon Llull (IRL), a l’Estat espanyol, ha continuat col·laborant amb la 
Universitat de Santiago de Compostel·la per garantir-hi la presència d’un professor de 
suport, i s’hi ha incrementat la docència amb la incorporació del català a l’oferta docent 
del Centre de Llengües de la Universitat. 

 
Al Centre de Llengües de la Universitat de Vigo també s’ha continuat la docència de 
català i s’ha ofert un segon nivell de llengua, gràcies al suport de l’Institut Ramon Llull. 
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L’IRL també ha mantingut la col·laboració amb la Universitat d’Alcalá de Henares per 
impulsar l’ensenyament de la llengua i la literatura catalanes a la Universitat i per a la 
realització d’activitats de promoció i difusió que hi estiguin relacionades. 
 
En l’àmbit no universitari, l’IRL ha atorgat ajuts per a l’organització de cursos de català 
a les següents entitats de l’Estat espanyol: Associació Cultural del Matarranya, Casa 
Catalana de Saragossa, Casal de Catalunya de Sevilla, Espai Catalunya Topalekua i 
Cercle Català de Madrid. 
 
Pel que fa a les proves de coneixement de llengua catalana que organitza l’IRL, a la 
convocatòria 2007, s’han realitzat proves a les següents localitats de l’Estat espanyol: 
Granada, Madrid, Oviedo, Salamanca, Santiago de Compostel·la, Saragossa, Sevilla i 
Vitòria. 
 
A l’apartat 2.4 del capítol II es recullen les altres activitats dutes a terme per l’Institut 
Ramon Llull durant el 2007. També al capítol VII, dedicat als indicadors quantitatius, es 
poden trobar dades relatives a les actuacions de l’Institut Ramon Llull.  
 
Entre aquestes activitats destaca la participació a la Fira del Llibre de Frankfurt 2007, 
en què la cultura catalana va ser designada com a convidada d’honor. 
 
• 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. Destaquem, en aquest 
camp, la concessió anual del Premi Blanquerna, les activitats de la Llibreria i del Centre 
Cultural Blanquerna i els cursos de català per a persones adultes i per a infants. 

 
Durant el curs 2006-2007 la Delegació del Govern a Madrid novament ha signat un 
conveni de col·laboració amb la Universitat d’Alcalá de Henares que ha permès 
organitzar cursos de llengua catalana per a persones adultes a l’espai del Convent de 
les Trinitàries i a l’espai del Centre Cultural Blanquerna. 
 
Al capítol VII es pot trobar més informació sobre els quinze cursos organitzats durant el 
2007 a Madrid. 

 
• Pel que fa a la col·laboració amb el Govern Balear, el secretari de Política Lingüística 
de la Generalitat de Catalunya i la directora general de Política Lingüística del Govern 
Balear es van reunir als mesos d’agost i de novembre de 2007 amb l’objectiu de trobar 
nous àmbits de cooperació entre els dos governs. En concret, es vol impulsar el 
programa “Voluntariat per la llengua” a les Illes Balears i es va decidir col·laborar en 
l’organització conjunta d’actes per commemorar l’Any Internacional de Llengües el 
2008. 

 
• Les actuacions de foment del català a la Catalunya del Nord dutes a terme per la 
Casa de la Generalitat a Perpinyà es recullen a l’apartat 1.4 del capítol II. 

 
• Entre les actuacions de col·laboració amb els altres territoris de l’àrea lingüística 
catalana, destaca la convocatòria de subvencions per a iniciatives adreçades a difondre 
i prestigiar la llengua catalana, la cultura i la identitat pròpies dins el seu àmbit lingüístic, 
atorgades per la Direcció de Polítiques Sectorials del Departament de la 
Vicepresidència. L’any 2007 han rebut ajuts diverses entitats de les Illes Balears, la 
Catalunya del Nord, la Comunitat Valenciana, la Franja de Ponent i l’Alguer, que es 
detallen a continuació. Entre aquestes subvencions destaca l’atorgada a l’associació 
Amics de la Bressola per impulsar l’ensenyament del català a les escoles de la 
Catalunya del Nord. 

 
Taula 3.2. Col·laboració amb altres territoris 

 

Illes Balears Obra Cultural Balear 250.000 € 

 Casa Catalana de Mallorca 15.000 € 
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 Joves de Mallorca per la Llengua 40.000 € 

 Sa Xarxa de Teatre Infantil i Juvenil de les Illes Balears 10.000 € 

 Casal Català de Menorca 15.000 € 

 Casa Catalana de Mallorca 5.000 € 

 Comissió de Festes de Santa Maria 11.000 € 

 Paraula. Centre de Serveis Lingüístics 25.000 € 

 Institut d’Estudis Eivissencs 20.000 € 

 Associació Vuit d’Agost 15.000 € 

 Xarxa de museus d’art contemporani de l’Euroregió 6.000 € 

 
Xarxa euroregional en coneixements, usos i representacions 
lingüístiques (GRUSLING) 

3.000 € 

 Xarxa euroregional de cooperació en gestió de residus 3.000 € 

 
Xarxa de promoció de la mobilitat sostenible en destinacions 
turístiques (RITMO) 

3.000 € 

 
Xarxa de suport a la II Trobada cultural euroregional ‘ciutats 
mitjanes i cultura de proximitat’ 

3.000 € 

 
Xarxa euroregional per a la prospectiva i l’anàlisi turística 
(XEPAT) 

3.000 € 

 Fòrum Musicae 50.000 € 

Llenguadoc-Rosselló Ajuntament de la Vila de Perpinyà 120.000 € 

 Centre Cultural Català - Casal Jaume I de Perpinyà 100.000 € 

 Publicacions de l’Olivier 6.500 € 

 Centre Cultural Català del Vallespir 4.000 € 

 Aire Nou de Bao 24.900 € 

 Grup Folklòric Joventut 1.500 € 

 Associació Casal d’Arrià 5.000 € 

 Òmnium Cultural Catalunya Nord 27.000 € 

 Associació Comte Guifré 46.000 € 

 Associació l’Art et la Manière 2.000 € 

 Federació de Cors de Clavé Catalunya Nord 6.600 € 

 Joves Catalans 7.000 € 

 Catalunya Nord Punt Com 4.000 € 

 Albera Viva 3.500 € 

 NYLS Història i Patrimoni  2.000 € 

 Associació per a l’Ensenyament del Català (APLEC) 75.000 € 

 Pastorets de Conflent 1.200 € 

 El Trabucaire Editorial 13.000 € 

 Associació Accueil et Découverte en Conflent 2.500 € 

 Teatre de la Complicitè 2.500 € 

 Un noir, une blanche 2.500 € 

 
Federació per a la Defensa de la Llengua i la Cultura 
Catalanes 

3.400 € 

 Escola de Català de Ceret 1.500 € 

 Federació Sardanista de Rosselló 1.500 € 

 A Cent Mètres du Centre du Monde 4.000 € 

 Colla Castellera Angelets del Vallespir 2.500 € 
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 Òmnium Cultural a la Catalunya Nord 27.000 € 

 Casal Català de Tolosa de Llenguadoc 8.000 € 

 Casal Català de Tolosa de Llenguadoc 2.000 € 

 Xarxa de suport a un atlas de la prosòdia del català i de l’occità 12.000 € 

 Associació d’Amics de l’Escola Comte Guifré 39.000 € 

 Fundació Universitat Catalana d’Estiu 23.400 € 

 Associació Amics de la Bressola 2.600.000 € 

 
Xarxa euroregional de coop. a la creació d’instruments per a 
l’ocupació dels estudiants 

12.000 € 

 
Xarxa euroregional de col·laboració i cooperació en l’àmbit 
forestal 

6.000 € 

 Xarxa de museus d’art contemporani de l’Euroregió 6.000 € 

 
Xarxa euroregional en coneixements, usos i representacions 
lingüístiques (GRUSLING) 

3.000 € 

 Xarxa euroregional de cooperació en gestió de residus 6.000 € 

 
Xarxa de promoció de la mobilitat sostenible en destinacions 
turístiques (RITMO) 

6.000 € 

 
Xarxa de suport a la II Trobada cultural euroregional ‘ciutats 
mitjanes i cultura de proximitat’ 

6.000 € 

 
Xarxa euroregional per a la prospectiva i l’anàlisi turística 
(XEPAT) 

3.000 € 

 Sports Catalunya 2.000 € 

 Fem Feina 3.000 € 

 Associació Arrels 55.000 € 

 Associació Cantem 2.000 € 

 Terra Fonda 3.500 € 

Comunitat Valenciana Federació Escola Valenciana 290.000 € 

 Arxiu de la Memòria Joan Baptista Basset 50.000 € 

 Institut d’Economia i Empresa Ignasi Villalonga 30.000 € 

 Acció Cultural del País Valencià 120.000 € 

 Fundació Josep Renau 25.000 € 

 Fundació Ramon Muntaner 40.000 € 

 Fundació Francesc Eiximenis 50.000 € 

 Espai País Valencià 20.000 € 

 Fundació Sambori 40.000 € 

 Associació Cívica Valenciana Tirant lo Blanc 25.000 € 

 Xarxa euroregional de cooperació en gestió de residus 3.000 € 

 
Xarxa euroregional per a la prospectiva i l’anàlisi turística 
(XEPAT) 

3.000 € 

 Associació Cultural Cercavila 30.000 € 

 Associació de Sociolingüistes de Llengua Catalana 2.270 € 

L’Alguer Obra Cultural de l’Alguer 5.000 € 

 
Cercle per la Defensa i la Difusió de la Llengua i la Cultura 
Catalanes 

30.000 € 

 Òmnium Cultural de l’Alguer 18.000 € 

Franja de Ponent Institució Cultural de la Franja 31.000 € 

 Associació Cultural del Matarranya 6.000 € 
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2. La llengua als plans interdepartamentals del Govern 
 
El Govern de la Generalitat de Catalunya, amb el propòsit de millorar l’aplicació de les seves 
polítiques i actuacions, s’ha dotat d’instruments que permeten una transversalitat en aquells 
àmbits en què la suma d’actuacions dels diferents departaments és necessària per a 
l’acompliment dels seus objectius. El paradigma d’aquests instruments són els diferents plans 
interdepartamentals que s’han anat aprovant en aquests darrers anys i que comporten, a partir 
de la definició d’unes línies estratègiques, la planificació i coordinació de manera consensuada 
de programes i actuacions per part de cada departament implicat. La Secretaria de Política 
Lingüística hi participa activament incorporant programes, mesures i actuacions que permetin 
fer de la política lingüística una política veritablement transversal. 
 
L’any 2007 hi ha cinc plans interdepartamentals en execució: Pla ciutadania i immigració 2005-
2008, Pla d’acció i desenvolupament de polítiques de dones a Catalunya 2005-2007, Pla 
d’actuació de les polítiques de joventut 2004-2007, Pla interdepartamental per a la no-
discriminació de les persones homosexuals i transsexuals i Pla integral del poble gitano. En 
tres d’aquests plans la participació de la Secretaria de Política Lingüística i dels organismes 
adscrits ha estat important: 
 

• Pla de ciutadania i immigració 2005-2008 
• Pla d’acció i desenvolupament de polítiques de dones a Catalunya 2005-2007 
• Pla d’actuació de les polítiques de joventut 2004-2007. 

 
 
2.1. El Pla de ciutadania i immigració 
 
El Pla de ciutadania i immigració, com a marc de definició i de planificació de les accions 
polítiques, estableix les dimensions de les polítiques del Govern relatives als efectes socials, 
polítics, laborals i culturals dels fluxos migratoris actuals, i vol ser un instrument útil per resoldre 
el repte que planteja la incorporació de nova ciutadania. 
 
El Pla s’adreça a tota la societat catalana, perquè el manteniment d’una societat forta i 
cohesionada no és sols responsabilitat de l’Administració, també ho és dels agents socials i de 
la societat civil en conjunt. El Pla determina que totes les instàncies que gestionen les 
migracions comparteixin criteris: 
 

• En l’àmbit organitzatiu: coordina les polítiques bàsiques i, en particular, estableix 
criteris per a la creació de serveis específics. 
• Em l’àmbit professional: promou programes de formació transversals. 

 
En el procés d’elaboració del Pla de ciutadania i immigració 2005-2008 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, 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, millorar les 
polítiques socials, educar 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. 
 
A l’adreça http://www.gencat.net/benestar/societat/convivencia/immigracio/pla/index.htm es pot 
consultar el Pla, que planteja dotze objectius específics. 
 
Les polítiques prioritàries del Pla de ciutadania i immigració 2005-2008 s’agrupen en tres grans 
blocs: polítiques d’acollida, polítiques d’igualtat i polítiques d’acomodació. 
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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 clau 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. 
• Promoure la millora, si cal, de la seva capacitació individual, sia 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, 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. 

 
Les polítiques de llengua 
 
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 
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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. 
 
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. 
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Els projectes de llengua desenvolupats en el Pla de ciutadania i immigració s’han distribuït 
seguint l’esquema del Pla i, per tant, d’acord amb els tres blocs diferenciats: 
  
a) Dins de l’eix de polítiques d’acollida, la Secretaria de Política Lingüística està treballant 
l’acolliment lingüístic.  
 

• S’han portat a terme 22 plans d’acolliment lingüístic. 
 
• S’ha incrementat en un 23,43% el nombre de persones inscrites als cursos inicials i 
bàsics del curs 2006-2007 respecte al curs anterior. El 81,2% (és a dir, un total de 
42.326) de les persones inscrites als cursos inicials i bàsics del curs 2006-2007 són 
immigrants estrangeres. 
 
• La majoria dels cursos inicials de català comprenen continguts de coneixement de 
l’entorn, adaptats a les localitats on s’imparteixen, que permeten tenir una primera 
informació de situació geogràfica, serveis, etc. 
 
• S’han incrementat en un 43,4% respecte a l’any 2006 els cursos adreçats a 
associacions de persones immigrades. 

 
b) Com a part integrant de l’eix de polítiques d’igualtat, el programa “Voluntariat per la llengua” 
ajuda a obtenir un major grau de capacitació individual en l’ús de la llengua catalana. 
 

• L’aplicació del programa “Voluntariat per la llengua”, tot i que no és un programa 
adreçat de manera específica i exclusiva a la població immigrada, té una participació 
molt important de persones immigrades. 

 
Trobareu més informació del programa “Voluntariat per la llengua” al punt 1.3 del capítol 
present. 

 
c) Finalment, i dins de l’eix de polítiques d’acomodació, la Secretaria de Política Lingüística 
promou el programa Impuls i ús del català, amb les actuacions següents: 
 

• Increment de l’oferta de cursos de català fins a adequar-la a les necessitats del 
col·lectiu d’immigrants, realitzant cursos extraordinaris. S’ha incrementat en un 21,5% el 
nombre de cursos extraordinaris (ha passat de 1.449 l’any 2006 a 1.761 l’any 2007), la 
qual cosa ha permès ampliar l’oferta adreçada a la nova immigració. 
 
• Disseny i elaboració de nous materials didàctics adequats a les diferents tipologies 
d’oferta formativa. S’han dut a terme sessions de formació per a professorat i personal 
tècnic que treballa en l’acolliment lingüístic organitzades pels serveis territorials de la 
Secretaria de Política Lingüística. S’han elaborat, editat i distribuït deu làmines de la 
col·lecció “Viure a Catalunya” per treballar a l’aula i se n’ha editat també la versió 
occitana per a la Vall d’Aran. S’ha fet el disseny, l’elaboració i l’edició de materials 
auditius per a l’aprenentatge del català per a aprenentes i aprenents xinesos. 

 
El mes d’octubre de 2007 va tenir lloc el Congrés Internacional sobre l’Acollida de les Persones 
Nouvingudes, en el marc de l’elaboració de la Llei d’acollida de les persones immigrades i de 
les retornades a Catalunya, organitzat conjuntament per la Secretaria per a la Immigració, els 
departaments d’Educació, de Salut i de Treball i la Secretaria de Política Lingüística. Entre 
altres temes, s’hi va treballar l’acollida lingüística. 
 
 
2.2. El Pla d’acció i desenvolupament de polítiques de dones a Catalunya 2005-2007 
 
El Pla d’acció i desenvolupament de polítiques de dones a Catalunya 2005-2007 és la 
concreció dels compromisos del Govern de la Generalitat per aplicar polítiques de dones. Va 
néixer amb el propòsit d’aconseguir que la transversalitat de les polítiques de dones sigui 
aplicada a totes les polítiques i actuacions de la Generalitat de Catalunya. El Pla es va elaborar 
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a partir d’aquest criteri de transversalitat, entès com la necessitat, per una banda, d’incorporar 
la perspectiva de gènere a totes les polítiques i actuacions de la Generalitat i, per l’altra, de 
promoure mesures específiques adreçades a les dones des de totes les àrees de 
l’Administració de la Generalitat. 
 
Aquesta transversalitat s’ha d’introduir mitjançant la coordinació interdepartamental i 
interadministrativa. El Pla s’estructura en sis eixos, que recullen 95 objectius i un total de 519 
mesures i 961 actuacions. 
 
El V Pla d’acció i desenvolupament de les polítiques de dones a Catalunya 2005-2007 està 
dotat pressupostàriament, per primera vegada, i s’avalua periòdicament per tal d’anar adaptant 
i actualitzant el seu contingut a les situacions conjunturals i estructurals que es puguin anar 
produint. D’altra banda, per elaborar-lo es van consultar per primera vegada més de dues mil 
entitats de la societat civil catalana, a més de comptar amb la col·laboració i el consens d’una 
comissió interdisciplinària d’expertes i amb tots els departaments de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
Marc normatiu i competencial 
 
El principi d’igualtat constitueix un dels pilars bàsics de les societats democràtiques modernes. 
Tanmateix, el reconeixement d’aquest principi, des de la doctrina jurídica, no implica 
necessàriament la desaparició de totes les discriminacions. I és precisament l’evidència dels 
resultats insuficients assolits amb l’aplicació del principi d’igualtat el que justifica i legitima 
àmpliament la necessitat d’incorporar un tractament diferenciat que possibiliti una veritable 
igualtat d’oportunitats entre dones i homes. D’aquesta manera, la igualtat d’oportunitats entre 
dones i homes es constitueix com un element dinamitzador de la construcció política, social i 
econòmica de les societats democràtiques que contribueix a resoldre els desequilibris 
estructurals existents. Les actuacions polítiques a favor de la igualtat d’oportunitats 
desenvolupades durant els darrers anys són el reflex de la política i dels acords internacionals 
sobre la matèria impulsats per les Nacions Unides. Les quatre conferències mundials sobre la 
dona convocades per les Nacions Unides en l’últim quart de segle han contribuït a situar la 
causa de la igualtat d’oportunitats entre dones i homes en el centre de l’agenda política 
internacional i han unit la comunitat internacional en el compromís amb els drets de les dones, 
mitjançant l’aprovació dels respectius plans d’acció sorgits de cada una d’elles, que afecten tots 
els àmbits de la vida pública i privada. 
 
Tot aquest desenvolupament internacional ha estat molt present a les línies directrius dels 
quatre programes d’acció comunitària per a la igualtat d’oportunitats entre dones i homes 
aplicats a la Unió Europea des de 1982, els quals han suposat un impuls considerable de les 
polítiques d’igualtat als estats membres. Però és amb l’entrada en vigor del Tractat 
d’Amsterdam, l’any 1999, quan el principi d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes es 
converteix en un principi bàsic i fonamental en la concepció de la ciutadania europea: “amb 
l’objecte d’assolir una igualtat real a la pràctica, el principi d’igualtat de tracte no impedeix que 
els estats membres mantinguin o adoptin mesures que suposin avantatges específics per a 
facilitar al sexe menys representat el desenvolupament d’una activitat laboral o per a prevenir o 
compensar avantatges en la carrera professional” (article 141), amb què consagra, doncs, les 
accions positives. També es regula la igualtat d’oportunitats com a missió i objectiu de la 
comunitat que ha de ser present a totes les polítiques comunitàries, i es faculten les institucions 
comunitàries, en el marc de llurs competències, a adoptar mesures adequades per lluitar contra 
la discriminació per raó de sexe. L’actual Estratègia marc comunitària per a la igualtat de 
gènere, vigent durant el període 2001-2005, és la nova referència en el mètode d’actuació 
política per assolir una igualtat d’oportunitats real. L’estratègia recull l’experiència 
desenvolupada durant el IV Programa i intenta superar les carències detectades a través de 
l’aplicació de l’enfocament integrat de gènere, estratègia acordada per la Plataforma d’Acció de 
Pequín sorgida de la 4a Conferència Mundial de la Dona, on també van tenir un paper rellevant 
les xarxes d’ONG i especialment les associacions feministes. 
 
L’Estratègia marc significa, en aquest nou context: 
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• Un marc polític regulador dels diferents programes i iniciatives europees que inclou 
els seus propis mecanismes de coordinació, criteris d’avaluació i eines de seguiment i 
d’avaluació de la integració de la perspectiva de gènere. 
 
• Un programa d’acció comunitària per a la igualtat d’oportunitats entre dones i homes 
que es convoca anualment segons les prioritats dels objectius a assolir. A Catalunya, 
de conformitat amb l’article 9.27 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, la Generalitat té 
competència exclusiva sobre la promoció de la dona. Des de la creació de l’Institut 
Català de la Dona, l’any 1989, el Govern de la Generalitat ha manifestat un compromís 
explícit amb la igualtat mitjançant el desenvolupament d’una política activa i l’aplicació 
de mesures d’acció positiva, en sintonia amb les directrius establertes per les polítiques 
europees. El Govern ha aprovat fins ara quatre plans, que abasten els períodes 1989-
1992, 1994-1996, 1998-2000 i 2001-2003. 

 
Aquests quatre plans tenen en comú, a més del caràcter interdepartamental, els punts 
següents: 
 

• Adequació a les necessitats de la població. 
• Continuïtat i coherència amb accions endegades anteriorment. 
• Incorporació de noves prioritats. Cadascun dels plans obre línies d’acció noves que 
responen a l’avenç de la situació de les dones en la societat i a les demandes que 
sorgeixen dels seus nous rols. 
• Adequació als marcs de referència tant d’àmbit autonòmic com estatal, de la Unió 
Europea i internacional. 

 
Així, els plans d’igualtat s’erigeixen com a instruments bàsics per a l’articulació de les polítiques 
públiques d’igualtat de gènere, i l’Institut Català de la Dona (ICD) és l’òrgan encarregat 
d’elaborar-los i fer-ne el seguiment. 
 
El V Pla d’acció i desenvolupament de les polítiques de dones a Catalunya 2005-2007 
representa un nou escenari en les polítiques que s’han de dur a terme per a les dones i amb les 
dones a Catalunya.  
 
Aquest nou Pla incorpora l’experiència femenina en totes les qüestions que tenen a veure amb 
el desenvolupament de la nostra societat, reconeix la participació social i política de les dones, 
les diferències de les experiències femenina i masculina pel que fa a l’ús del temps, dels 
serveis, de les maneres de viure, etc. 
 
El V Pla d’acció, dotat de pressupost propi, s’ha concebut com un document viu, subjecte a 
actualització, per poder respondre d’una manera òptima a les diverses situacions, tant 
conjunturals com estructurals, amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida de les dones de 
Catalunya, reconèixer-les com a ciutadanes i desenvolupar propostes que, des de les dones, 
beneficiïn tota la ciutadania. 
 
El V Pla d’acció i desenvolupament de les polítiques de dones a Catalunya neix amb el ferm 
propòsit d’aconseguir que la transversalitat de les polítiques de dones i per a les dones 
esdevingui la seva primera línia estratègica. Des del Govern de la Generalitat som conscients 
que sense aquesta fórmula metodològica serà impossible aconseguir aquests canvis 
estructurals tan necessaris que pretenem dur a terme per fer de la igualtat d’oportunitats una 
realitat dins la nostra societat. Amb l’aplicació d’una veritable transversalitat volem incorporar la 
perspectiva de les dones dins l’Administració de la Generalitat i dotar-la de veritables 
mecanismes estables capaços de garantir la inclusió dels sabers femenins en tots els projectes 
i accions de Govern. 
 
El principi de transversalitat cal entendre’l en dos sentits: d’una banda, com a compromís que 
s’incorpori la perspectiva i el fer de les dones a totes les polítiques i actuacions de la 
Generalitat que es duguin a terme; de l’altra, com a garantia que es promoguin mesures 
específiques adreçades a les dones per tirar endavant accions positives dirigides a la igualtat 
d’oportunitats des de totes les àrees de l’Administració de la Generalitat. I això vol dir des de 
tots els departaments i organismes de l’Administració, no només des de l’ICD. Però per dur a 
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terme l’efectiva aplicació d’aquest nou Pla cal, a més, establir la coordinació necessària amb 
els organismes locals, els més propers a la ciutadania, els que coneixen millor la realitat de les 
dones i els que poden respondre millor a les necessitats de les dones de cada territori en 
concret. La comunicació i la col·laboració amb l’àmbit local ha de permetre optimitzar i 
racionalitzar recursos i consolidar una veritable xarxa institucional capaç d’aplicar amb més 
eficàcia i encert les polítiques de dones i per a les dones. En aquest sentit, resulta fonamental 
l’enfortiment de les oficines territorials de l’ICD, per dotar-les de capacitat i lideratge polític i 
tècnic, i així ser capaces de col·laborar en la materialització del nou Pla d’actuació del Govern. 
Des de les oficines de l’ICD es treballarà per a l’adequació d’aquest V Pla a les característiques 
concretes de cada territori, a fi de corregir desequilibris i d’impulsar les mesures més adients a 
les necessitats dels diversos entorns que configuren la població i el territori de Catalunya. 
 
En un primer eix s’inclou un altre objectiu considerat fonamental: que l’Administració de la 
Generalitat esdevingui una institució exemplificadora pel que fa a les polítiques de dones i per a 
les dones. Això vol dir que, a partir d’una actuació coordinada entre l’ICD i tots els 
departaments, l’Administració de la Generalitat haurà d’utilitzar en totes les seves 
comunicacions un llenguatge no androcèntric ni sexista i que caldrà que es faci ressò de 
l’aplicació de totes les mesures que es dissenyin des del nou Pla d’actuació. Per dur endavant 
tota aquesta tasca es fa necessari promoure processos de formació continuada entre el 
personal de les administracions i altres institucions públiques de Catalunya, i per això 
s’establiran convenis amb centres formatius (Escola d’Administració Pública de Catalunya, 
centres de formació especialitzada, Consorci d’Universitats...) i es posarà a disposició de tot el 
personal material informatiu i formatiu en matèria d’igualtat d’oportunitats.  
 
L’any 2007 s’ha fet la difusió del manual Marcar les diferències als cursos organitzats 
conjuntament per l’EAPC i l’ICD, s’ha fet una acció formativa sobre “Pautes per a l’ús d’un 
llenguatge no sexista ni androcèntric” i el full Dones i homes en el llenguatge de l’Administració 
s’inclou en els dossiers dels cursos de l’EAPC. La publicació Marcar les diferències: la 
representació de dones i homes a la llengua, de la col·lecció “Criteris Lingüístics”, núm. 6, es va 
editar l’any 2005 en resposta a la necessitat 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 
sense renunciar a la claredat i a la precisió pròpies del llenguatge administratiu. S’hi han recollit 
diferents procediments que ens poden permetre de triar entre més d’una possibilitat, segons 
criteris de funcionalitat o d’estil, quan ens proposem d’utilitzar un llenguatge respectuós amb el 
conjunt de les ciutadanes i els ciutadans. 
 
Aquesta publicació es pot consultar en línia al web de Llengua catalana a l’adreça: 
http://www.gencat.cat/llengua/publicacions. 
 
 
2.3. El Pla d’actuació de les polítiques de joventut 2005-2007 
 
El Pla d’actuació de les polítiques de joventut 2005-2007 és la concreció dels objectius i les 
accions que té el Govern de la Generalitat de Catalunya amb les persones joves. El Pla es 
concreta en trenta-sis programes en matèria d’emancipació (habitatge, ocupació, educació, 
salut, cultura, cohesió social i equilibri territorial) i de participació (interlocució, associacionisme, 
foment de la participació i la cohesió social, i equilibri territorial). 
 
El Govern pren com a referència metodològica el Pla Nacional de Joventut de Catalunya per 
desplegar les accions i mesures per a la gent jove a través d’aquest Pla, i la Secretaria de 
Joventut és l’organisme encarregat d’impulsar-lo conjuntament amb els diferents departaments 
i agents socials. 
 
El Pla està elaborat sota criteris de transversalitat per tal d’incorporar en les polítiques socials 
les necessitats de les persones joves, impulsar accions nuclears i articular una xarxa de treball 
compartit que afavoreixi una millor gestió de les polítiques de joventut. 
 
El Pla es divideix en dos grans blocs: 
 

• Emancipació  
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• Participació. 
 
Dins del segon bloc, el del foment de la participació, la Secretaria de Política Lingüística 
coordina el programa Joves i llengua, que s’inclou dins l’eix Cohesió social i equilibri territorial. 
Aquest programa vol promoure l’ús social del català en els espais de participació de les 
persones joves. Les actuacions que es desenvolupen són de sensibilització i d’assessorament 
perquè la gent jove incorpori la llengua catalana a la seva vida quotidiana, a través de les 
actuacions següents: 
 

• Sensibilització: campanya de promoció de l’ús del català 
• Assessorament i formació a les associacions juvenils per promoure el català 
• Pla d’acolliment: voluntariat lingüístic. 

 
En aquest sentit s’han realitzat dues actuacions específiques, que també formen part del Pla de 
ciutadania i immigració. 
 
Pla d’acolliment: voluntariat lingüístic 
 
Programa que pretén fomentar l’ús de la llengua catalana en les relacions personals, posant en 
contacte una persona que parla habitualment català amb una altra que en té coneixements 
bàsics i que vol adquirir més seguretat a l’hora de parlar-lo, perquè es trobin i conversin en 
català durant un mínim de deu hores.  
 
El 23 d’abril de 2007 es va posar en funcionament l’aplicació web del programa, que permet 
una gestió molt potent de les dades a més de permetre la inscripció via Internet. 
  
Des del 2007 a cada un dels vint-i-dos centres de normalització lingüística hi ha una persona 
que treballa per aplicar i estendre el programa al seu territori. 
 
Els dos últims mesos de l’any s’ha posat en marxa el Pla, amb la publicació d’espots a les 
televisions locals, anuncis a la premsa, cartells, tríptics informatius, cibertires a Internet, etc. 
 
Objectius: 
 

• Oferir un espai de conversa a les persones que comencen a tenir coneixements de 
català, on puguin practicar la llengua i adquirir fluïdesa. 
• Canviar l’hàbit del col·lectiu catalanoparlant d’adreçar-se en castellà a persones 
desconegudes o estrangeres. 
• Facilitar la integració de persones nouvingudes mitjançant el coneixement mutu entre 
persones que conviuen en un mateix territori i fomentar, així, la convivència i la cohesió 
social. 

 
Indicadors: 
 

• Total de parelles lingüístiques constituïdes el 2007: 6.304 
• Total de persones aprenentes inscrites: 5.465 
• Total de menors de vint-i-nou anys: 1.175 (21,5% del total) 
• Total de persones voluntàries inscrites: 5.055 
• Total de menors de vint-i-nou anys: 765 (15% del total). 

 
Els plans d’acolliment lingüístic 
 
Plans aplicats a determinats municipis catalans en què, en coordinació amb totes les 
administracions i entitats que acullen immigrants en cada localitat, s’ofereix a les persones 
adultes nouvingudes una informació bàsica sobre la llengua catalana, se’ls facilita 
l’aprenentatge de català i se’ls ofereixen activitats de coneixement cultural i de l’entorn. 
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Objectius: 
 

• Fer de la llengua catalana el vehicle d’integració de la població immigrada oferint-la 
com un dret i una via d’accés a la participació activa en la vida local. 
• Reforçar la capacitat d’acolliment de la població adulta nouvinguda a Catalunya i la 
seva capacitació lingüística en el marc d’una política global de foment de la cohesió 
social. 

 
Indicadors: 
 

• Nombre total d’alumnat estranger dels cursos inicials i bàsics organitzats pel CPNL al 
curs 2006/2007: 43.538 
• Nombre total de la xifra anterior amb dades d’edat: 37.051 
• Nombre total d’alumnat estranger dels cursos inicials i bàsics entre setze i trenta 
anys: 18.094 
• Percentatge d’alumnat estranger dels cursos inicials i bàsics menor de trenta anys 
respecte del total d’alumnat amb dades d’edat: 48,84%. 

 
Territorialització: 
 
El 2007 s’han portat a terme els vint-i-dos plans d’acolliment lingüístic previstos, un per a 
cadascun dels vint-i-dos centres de normalització lingüística que integren el CPNL. 
 
 
3. Les polítiques lingüístiques transversals i la coordinació departamental 
 
3.1. El català a l’ensenyament obligatori 
 
3.1.1. El model lingüístic dels centres educatius de Catalunya: partint del català com a llengua 
vehicular i d’aprenentatge, una aposta pel plurilingüisme 
 
La majoria de centres educatius de Catalunya van fer a la dècada dels noranta els seus 
projectes lingüístics de centre (PLC), que, seguint els currículums que emanaven de la Llei 
Orgànica d’Ordenació General del Sistema Educatiu, feien del català la llengua vehicular del 
nostre sistema educatiu no universitari. Aquests PLC eren hereus, en la majoria dels casos, 
dels projectes de normalització lingüística que s’havien endegat arran de la progressiva 
incorporació de l’ensenyament en català a la dècada anterior. Una incorporació que va ser molt 
més ràpida a l’ensenyament infantil i primari que no pas a l’ensenyament secundari, i que ha 
estat desigual segons les característiques sociolingüístiques de la zona. 
 
De fet, es tractava de la confluència de dos processos. Un que es basava en l’autonomia dels 
centres (que provenia de la Llei orgànica del dret a l’educació —LODE, Llei 8/1985— i de la Llei 
orgànica d’ordenació general del sistema educatiu —LOGSE, Llei 1/1990—) i un altre que 
provenia del desenvolupament de la normativa lingüística a Catalunya, tant la general (Llei 
7/1983, de 18 d’abril, de normalització lingüística a Catalunya, i Llei 1/1998, de 7 de gener, de 
política lingüística) com la pròpia del sistema educatiu (Decret 362/1983, sobre l’aplicació de la 
Llei 7/1983 a l’àmbit de l’ensenyament no universitari; així com tots els decrets d’ordenació 
curricular que es van fer als diversos nivells educatius a la dècada dels noranta). 
 
És en aquesta confluència, doncs, que cal fonamentar el PLC, que podríem definir com 
l’instrument que possibilita que els centres educatius organitzin i gestionin, d’acord amb la 
normativa vigent, però de manera autònoma, determinats aspectes referents a l’estat i a l’ús de 
les llengües al centre i al tractament curricular de les diferents llengües que hi són presents. 
 
Per tant, a l’hora de plantejar els nous reptes en temes lingüístiques dels centres educatius de 
la Catalunya del segle XXI no partim del no-res. Partim d’una feina de reflexió que la majoria de 
centres ja ha fet. Partim d’un procés que, a voltes, ha estat lent, però que ha anat aconseguint 
avenços significatius. Partim d’un ampli consens de la societat catalana sobre el paper que ha 
de tenir el sistema educatiu de Catalunya en el futur de la llengua catalana. Partim també d’un 
ampli consens que els ciutadans i les ciutadanes de la Catalunya del futur hauran de ser més 
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plurilingües que no pas el que ho són ara (amb bosses de població monolingüe i amb una part 
important de la població que no té uns mínims coneixements en una llengua estrangera que li 
permetin comunicar-se amb interlocutors que no parlin ni català ni castellà). I, finalment, partim 
de les orientacions que el Consell Assessor de la Llengua a l’Escola féu.1 
 
 
3.1.2. Un nou marc normatiu  
 
A més cal tenir en compte el nou marc normatiu. Així, en el Decret 142/2007, de 26 de juny, pel 
qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de l’educació primària, on es despleguen els 
nous currículums, que intenten donar resposta als punts que acabem de citar, s’explicita el 
següent: 
 
“Article 4 
”La llengua catalana, eix vertebrador del projecte educatiu 
 
”4.1. El català, com a llengua pròpia de Catalunya, serà utilitzat normalment com a llengua 
vehicular d’ensenyament i aprenentatge i en les activitats internes i externes de la comunitat 
educativa: activitats orals i escrites de l’alumnat i del professorat, exposicions del professorat, 
llibres de text i material didàctic, activitats d’aprenentatge i d’avaluació, i comunicacions amb 
les famílies. 
 
”4.2. L’alumnat té dret a rebre l’ensenyament en català en l’educació primària. També tenen el 
dret i el deure de conèixer amb suficiència oral i escrita el català i el castellà en finalitzar 
l’ensenyament obligatori, sigui quina sigui la seva llengua habitual en incorporar-se a 
l’ensenyament. 
 
”4.3. L’objectiu fonamental del projecte educatiu és aconseguir que tot l’alumnat assoleixi una 
sòlida competència comunicativa en acabar l’educació obligatòria, de manera que pugui utilitzar 
normalment i de manera correcta el català i el castellà, i pugui comprendre i emetre missatges 
orals i escrits senzills en una llengua estrangera decidida pel centre. Durant l’educació primària 
es farà un tractament metodològic de les dues llengües oficials, tenint en compte el context 
sociolingüístic, per garantir el coneixement de les dues llengües per part de tot l’alumnat, 
independentment de les llengües familiars. 
 
”4.4. Tots els centres han d’elaborar, com a part del projecte educatiu, un projecte lingüístic 
propi, que ha de ser autoritzat pel Departament d’Educació, en el qual s’adaptaran els principis 
generals i la normativa a la realitat sociolingüística de l’entorn. 
 
”4.5. El projecte lingüístic establirà pautes d’ús de la llengua catalana per a totes les persones 
membres de la comunitat educativa i garantirà que les comunicacions del centre siguin en 
aquesta llengua. Aquestes pautes d’ús han de possibilitar, alhora, adquirir eines i recursos per 
a implementar canvis per a l’ús d’un llenguatge no sexista ni androcèntric. Tanmateix, quan 
sigui possible amb els mitjans de què disposi el centre, s’arbitraran mesures de traducció en 
una de les llengües d’ús familiar per al període d’acollida de les famílies procedents d’altres 
països. 
 
”4.6. El projecte educatiu dels centres preveurà l’acollida personalitzada de l’alumnat 
nouvingut. En el projecte lingüístic es fixaran criteris perquè aquest alumnat pugui continuar o 
iniciar, si s’escau, el procés d’aprenentatge de la llengua. 
 
”4.7. L’alumnat te dret a no ésser separat en centres ni en grups classe diferents per raó de llur 
llengua habitual. 
 
”Article 5 
”La immersió lingüística 
 
                                                      
 
1 http://www.xtec.cat/lic/intro/documenta/caixaeines2.pdf. 
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”5.1. En funció de la realitat sociolingüística de l’alumnat, s’implementaran metodologies 
d’immersió lingüística en llengua catalana amb la finalitat de potenciar-ne l’aprenentatge. 
 
”5.2. El programa d’immersió en llengua catalana tindrà en compte la llengua de l’alumnat i 
l’ensenyament de la llengua castellana. 
 
”5.3. Els centres que apliquin el programa d’immersió han d’adaptar els horaris a les 
característiques d’aquest programa. En tot cas es tindrà en compte el nombre d’hores de les 
àrees lingüístiques que s’ha d’impartir al llarg de l’etapa. 
 
”Article 6 
”La llengua occitana a Era Val d’Aran 
 
”L’aranès, variant de la llengua occitana, s’imparteix a Era Val d’Aran amb les assignacions 
temporals i en els àmbits d’aprenentatge i les àrees que el Consell General d’Era Val d’Aran, 
d’acord amb el Departament d’Educació, determini.” 
 
Aquest decret es concreta en l’Ordre EDU/221/2007, de 29 de juny, per la qual s’estableixen 
els principis generals que s’han de tenir en compte per a l’aplicació de l’article 4.4 del Decret 
142/2007, en la qual s’estableix: 
 
”Article 1 
”Els principis generals als quals s’han d’adaptar els projectes lingüístics dels centres són els 
següents: 
 
”a) Les dues llengües oficials a Catalunya es configuren en una sola àrea a fi d’evitar 
repeticions i afavorir la transferència d’aprenentatges entre elles. 
 
”b) Es garantirà que les estructures lingüístiques comunes, que es faran en català, serveixin 
com a base per a l’aprenentatge de les dues llengües. 
 
”c) En el primer cicle de l’educació primària l’aprenentatge de la lectura i l’escriptura es farà en 
català. La llengua castellana s’introduirà al primer curs del cicle inicial a nivell oral per arribar, al 
final del mateix cicle, a transferir al castellà els aprenentatges assolits. 
 
”d) Al llarg de tota l’etapa s’establiran al projecte lingüístic criteris que permetin reforçar i no 
repetir els elements comuns entre les llengües. 
 
”e) Per fer possible els projectes lingüístics, les hores de les àrees de llengua establertes en 
l’annex 3 del Decret 142/2007, de 26 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels 
ensenyaments de l’educació primària, es podran distribuir entre els cicles de l’etapa respectant 
la seva assignació horària global. 
 
”f) D’acord amb el projecte lingüístic, en les condicions que s’estableixen en l’apartat 4.4 del 
Decret 142/2007, els centres podran impartir continguts d’àrees no lingüístiques en castellà o 
en una llengua estrangera, o alternativament es podran utilitzar aquestes llengües en la 
realització d’activitats previstes en la franja horària de lliure disposició. A efectes del 
compliment dels horaris mínims de cada llengua que s’estableixen al referit Decret 142/2007, 
computats com hores assignades més hores d’estructures lingüístiques comunes, si n’hi ha, 
aquestes hores comptaran com a curriculars de les respectives àrees lingüístiques. En ambdós 
casos, els llibres de text i material didàctic utilitzats seran en llengua catalana. 
 
”Article 2 
”D’acord amb l’article 4.4 del Decret 142/2007, de 26 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació 
dels ensenyaments de l’educació primària, el projecte lingüístic propi de cada centre l’ha 
d’autoritzar el Departament d’Educació. Aquesta autorització l’ha de dur a terme l’inspector o 
inspectora del centre, sempre que el projecte s’adapti als principis generals derivats del Decret 
esmentat i d’aquesta Ordre. 
 
”DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA 
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”Atès que en el curs 2007-2008 s’implanta la nova ordenació dels ensenyaments d’educació 
primària únicament en el cicle inicial, l’aprovació del projecte lingüístic per a aquest curs 
s’efectuarà, al seu inici, per mitjà d’una addenda de modificació, si escau, de la distribució 
horària de les àrees lingüístiques per aquest cicle inicial. El projecte lingüístic que deriva del 
Decret 142/2007, de 26 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de 
l’educació primària, definit per al conjunt de l’etapa, haurà d’estar formulat i autoritzat abans del 
30 d’abril del 2008.” 
 
Finalment, pel que fa a l’ensenyament secundari, cal tenir en compte el Decret 143/2007, de 26 
de juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària 
obligatòria, on s’explicita: 
 
“Article 4 
”La llengua catalana, eix vertebrador d’un projecte educatiu plurilingüe 
 
”4.1. El català, com a llengua pròpia de Catalunya, serà utilitzat normalment com a llengua 
vehicular d’ensenyament i d’aprenentatge i en les activitats internes i externes de la comunitat 
educativa: activitats orals i escrites de I’alumnat i del professorat, exposicions del professorat, 
llibres de text i material didàctic, activitats d’aprenentatge i d’avaluació, i comunicacions amb 
les famílies. 
 
”4.2. L’objectiu fonamental del projecte educatiu plurilingüe és aconseguir que tot I’alumnat 
assoleixi una sòlida competència comunicativa en acabar I’educació obligatòria, de manera que 
pugui utilitzar normalment i de manera correcta el català i el castellà, i pugui comprendre i 
emetre missatges orals i escrits en les llengües estrangeres que el centre hagi determinat en el 
projecte educatiu. 
 
”Durant I’educació secundària es farà un tractament metodològic de les dues llengües oficials 
tenint en compte el context sociolingüístic, per garantir el coneixement de les dues llengües per 
part de tot I’alumnat, independentment de les llengües familiars. 
 
”D’acord amb el projecte lingüístic, els centres podran impartir continguts d’àrees no 
lingüístiques en una llengua estrangera. En cap cas els requisits d’admissió d’alumnes als 
centres que imparteixin continguts d’àrees no lingüístiques en una llengua estrangera podran 
ser diferents per aquesta raó. 
 
”4.3. Tots els centres han d’elaborar, com a part del projecte educatiu, un projecte lingüístic 
propi, en què adaptaran aquests principis generals i la normativa a la realitat sociolingüística de 
I’entorn i al mateix temps hi garantiran la continuïtat i la coherència de l’ensenyament de les 
llengües estrangeres iniciades a primària. 
 
”4.4. El projecte lingüístic establirà pautes d’ús de la llengua catalana per a totes les persones 
membres de la comunitat educativa i garantirà que les comunicacions del centre siguin en 
aquesta llengua. Aquestes pautes d’ús han de possibilitar, alhora, adquirir eines i recursos per 
implementar canvis per a l’ús d’un llenguatge no sexista ni androcèntric. Tanmateix, s’arbitraran 
mesures de traducció per al període d’acollida de les famílies. 
 
”4.5. En el projecte educatiu els centres preveuran I’acollida personalitzada de I’alumnat 
nouvingut. En el projecte lingüístic es fixaran criteris perquè aquest alumnat pugui continuar, o 
iniciar si escau, el procés d’aprenentatge de la llengua catalana i de la llengua castellana. 
 
”4.6. Per a l’alumnat nouvingut, s’implementaran programes lingüístics d’immersió en llengua 
catalana amb la finalitat d’intensificar-ne I’aprenentatge i garantir-ne el coneixement. 
 
”Article 5 
”La llengua occitana a la Vall d’Aran 
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”L’aranès, variant de la llengua occitana, s’imparteix a la Val d’Aran amb les assignacions 
temporals i en els àmbits d’aprenentatge i les àrees que el Consell General de la Val d’Aran, 
d’acord amb el Departament d’Educació, determini.” 
 
 
3.1.3. La població escolar 
 
Aquest nou marc normatiu continua al servei del sistema escolar de conjunció lingüística que 
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 assumeix 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: en el curs 1991-1992 hi havia 9.868 alumnes de 
nacionalitat estrangera, que representaven un 0,8% de la població escolar; en el curs 2001-
2002, 34.797 alumnes, que representaven el 4,0% del total, i en el curs 2007-2008 hi ha 
138.256 alumnes, que representen el 12,9% del total. 
 
De les més de cent nacionalitats presents a les aules, el col·lectiu de l’alumnat nouvingut més 
nombrós en el sistema educatiu català és el marroquí. El curs 2007-2008 hi ha 34.725 infants 
marroquins matriculats, que suposen el 25,8% de l’alumnat estranger. Cal destacar també 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, Bolívia, Colòmbia i l’Argentina. 
 
 
3.1.4. El Pla per a la llengua i la cohesió social 
 
Per atendre i gestionar la complexitat que comporta aquesta realitat, el Departament 
d’Educació aplica des de fa quatre cursos 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. 
  
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 en 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.  

 
Dins del Pla per a la llengua i la cohesió social s’inclouen un seguit de projectes que ja 
apareixien detallats en l’Informe anterior; tanmateix, atesa la importància i l’abast que tenen, es 
tronen a detallar a continuació. A tots aquests processos hi han contribuït de manera decisiva 
els tècnics i tècniques en llengua, interculturalitat i cohesió social que formen la xarxa que 
assessora els centres en aquestes matèries. 
 
a) El pla d’acollida i d’integració 
 
Els centres educatius elaboren un pla d’acollida i integració, en el qual fixen un protocol 
d’actuació respecte de l’alumnat de nova incorporació al centre, en què s’estableixen mesures 
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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’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. 
 
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. 
 
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 a la resta d’àrees. 
 
L’any 2007 el Departament d’Educació ha destinat 41.243.000 euros al funcionament de les 
aules d’acollida. 
 
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 continuïtat i coherència educativa entre el que es fa als centres i les diferents 
dinàmiques socials i culturals de l’àmbit comunitari. 
 
El punt de partida d’un pla educatiu d’entorn són les iniciatives locals que condueixen a un 
procés de constitució de xarxes de treball cooperatiu entre els agents educatius d’un territori 
determinat. Aquest treball en xarxa, que compta amb l’impuls de l’ajuntament corresponent i del 
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Departament d’Educació, i amb la participació de les entitats cíviques del territori, rep el suport 
institucional dels departaments de la Generalitat, liderats pel Departament d’Educació, que 
s’articula a través d’un conveni amb l’ajuntament de la localitat corresponent. 
 
Els plans educatius d’entorn estan dirigits a tot l’alumnat i a tota la comunitat educativa, però 
amb una especial sensibilitat als sectors socials més vulnerables, i pretenen educar per a la 
ciutadania, fent possible el desenvolupament de tot l’alumnat en el marc de la societat catalana 
plural, i fomentar la cohesió social, a partir de l’educació intercultural, basada en la igualtat 
d’oportunitats i el dret a la diferència, i la consolidació del català com a llengua d’ús social 
habitual. 
 
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: 
 

• 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 el curs 2007-2008 han continuat els mateixos noranta-cinc plans d’entorn del curs anterior, 
ja que s’ha fet una avaluació després de tres cursos d’experimentació per tal de definir la 
consolidació dels plans per a un futur. 
 
La dotació econòmica dels plans educatius d’entorn ha estat de 9.777.802 euros, distribuïda 
entre les actuacions de caràcter finalista, activitats de suport a la tasca escolar, activitats per a 
les famílies, activitats esportives i activitats artístiques, amb una partida de 3.797.800 euros, i la 
resta de la dotació es dedica a activitats programades per cada pla. 
 
Les activitats de suport a la tasca escolar volen proporcionar a l’alumnat que viu en un entorn 
socioculturalment desafavorit unes condicions que l’ajudin al seguiment del currículum escolar, 
a adquirir hàbits d’organització i d’estudi, a planificar el treball escolar i a aprofitar totes les 
oportunitats que té al voltant en el seu procés de desenvolupament personal. Aquesta 
concepció del taller d’estudi assistit té com a objectiu general potenciar la igualtat 
d’oportunitats, evitar qualsevol tipus de marginació i exclusió i afavorir l’èxit escolar d’aquest 
alumnat. El desenvolupament de l’actuació comporta l’atenció mínima a l’alumnat d’una hora 
diària, fora de l’horari lectiu. 
 
Els tallers per a famílies tenen com a objectiu afavorir la cohesió social i l’ús de la llengua 
catalana i es proposen crear un marc de convivència on les famílies tinguin ocasió de 
comunicar-se i compartir experiències i afinitats. Es poden esmentar com a exemple els tallers 
de contes interculturals, de teatre, de cuina o de coneixement d’espais municipals. 
 
Al capítol VII es poden consultar més dades quantitatives relatives a la procedència de l’alumnat 
de nacionalitat estrangera, les aules d’acollida i els plans educatius d’entorn. 
 
 
3.2. El català al món de la justícia 
 
Principals actuacions del Servei Lingüístic de l’Àmbit Judicial  
 
Traducció de lleis al català: el projecte LexCat 
 
Amb la voluntat d’oferir en llengua catalana la legislació estatal més rellevant aplicable a 
Catalunya, el Departament de Justícia va engegar l’any 2006 el projecte LexCat, de publicació 
de lleis en català al web de l’Administració de justícia. La normativa publicada és íntegrament 
en català, els textos s’actualitzen cada dia i s’hi afegeixen notes amb les indicacions sobre les 
lleis de reforma. 
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A fi d’establir un ordre de prioritats, es van consultar els potencials usuaris i usuàries del servei 
(professionals de la justícia, l’advocacia, la docència en dret, etc.) sobre els textos legislatius 
que els serien més útils per a la seva feina. A partir d’aquí s’han anat incorporant 
progressivament les lleis en català, fins a les quaranta-dues que es poden consultar a LexCat 
en acabar el 2007. Els textos són només en català, bé traduïts pels serveis lingüístics del 
Departament, bé provinents del suplement en llengua catalana del Butlletí Oficial de l’Estat 
(BOE), que es publica des de 1998. 
 
Les lleis que s’han traduït o actualitzat l’any 2007 són les següents (per ordre d’incorporació): 
 

Llei d’enjudiciament civil 
Llei de procediment laboral 
Llei de la jurisdicció contenciosa administrativa 
Llei sobre responsabilitat civil i assegurança en la circulació de vehicles de motor 
Codi civil 
Llei del jurat 
Codi penal 
Estatut dels treballadors 
Llei orgànica del poder judicial 
Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu 
comú 
Llei d’arrendaments urbans 
Llei concursal 
Llei de societats de responsabilitat limitada 
Llei d’arrendaments rústics 
Llei orgànica de mesures de protecció integral contra la violència de gènere 
Llei general tributària 
Llei orgànica sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social 
Llei orgànica de protecció civil de l’honor, la intimitat personal i familiar i la pròpia 
imatge 
Llei de la propietat horitzontal 
Llei d’expropiació forçosa 
Reglament d’expropiació forçosa 
Llei d’assistència jurídica gratuïta 
Llei orgànica reguladora de la responsabilitat penal dels menors 
Reglament de la Llei orgànica sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la 
seva integració social 
Llei de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats 
Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal 
Reglament de responsabilitat dels menors 
Llei per la qual es regulen els drets d’accés a la informació, de participació pública i 
d’accés a la justícia en matèria de medi ambient 
Reglament de la Llei orgànica reguladora de la responsabilitat penal dels menors 
Llei del Registre Civil 
Estatut del Ministeri Fiscal 
Llei de fundacions 
Llei de marques 
Llei reguladora de l’ordre de protecció de les víctimes de la violència domèstica 
Llei de patents 
Reglament del Registre Civil 
Llei de millora de la protecció dels consumidors i usuaris 
Llei de defensa de la competència 
Llei per la qual es regula el fons de béns decomissats per tràfic il·lícit de drogues i altres 
delictes relacionats 
Reial decret sobre conservació i destinació de peces de convicció 
Reglament dels procediments de les administracions públiques en matèria de 
responsabilitat patrimonial 
Llei general de seguretat social. 
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Formació 
 

• Organització dels cursos presencials de llengua general (A, B i C), de llenguatge 
jurídic (J) i tallers de llengua (iniciació, conversa, redacció i reforç d’ortografia) adaptats 
a les necessitats de cada àmbit o demarcació. Les activitats que es duen a terme són 
fer les inscripcions de l’alumnat, muntar els grups, contractar el professorat, informar-lo 
sobre el desenvolupament del curs i concretar amb ell els aspectes metodològics, i 
habilitar els espais on es fa el curs. 

 
• Disseny i organització dels cursos d’autoaprenentatge dels nivells A, B, C i J: fer el 
seguiment i la tutoria de l’alumnat i corregir els treballs i controls.  

 
• Elaborar el material didàctic per als cursos i fer-ne el manteniment i l’actualització.  

 
• L’any 2007 s’han dut a terme les gestions corresponents amb la Secretaria de Política 
Lingüística i el Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada per tal que el Centre 
d’Estudis Jurídics certifiqui els cursos de llengua catalana i de llenguatge jurídic que 
s’ofereixen per al personal al servei de l’Administració de justícia i que aquests 
certificats siguin equivalents als certificats de la Secretaria de Política Lingüística. El 
Servei Lingüístic ha elaborat els programes corresponents, els models d’examen i els 
barems de correcció.  

 
• S’ha fet una enquesta personalitzada a tot el personal dels jutjats per conèixer el 
nivell de català que pot acreditar mitjançant un certificat. Aquesta estadística ja es va fer 
el 2005, però només al funcionariat judicial. En aquesta ocasió, com a novetat, 
aquestes enquestes també s’han fet arribar a jutges i jutgesses, secretaris i secretàries i 
fiscals. Els resultats que s’han obtingut a partir de les enquestes serviran també per 
orientar les actuacions en matèria de formació i de dinamització lingüística als jutjats. 

 
• Dins l’oferta de cursos de català del Centre d’Estudis Jurídics i Formació 
Especialitzada, el Servei Lingüístic s’ha encarregat de definir i estructurar els cursos de 
legislació lingüística i de redacció de documents judicials. 

 
• El Servei Lingüístic també s’encarrega de l’elaboració, avaluació i regulació de les 
proves de català que es fan en els processos selectius dels diferents cossos de 
l’Administració de justícia. 

 
Traducció, correcció i assessorament 
 

• Elaboració, d’acord amb els criteris d’imatge gràfica del Programa d’identificació 
visual, dels formularis electrònics que les diferents unitats de la Secretaria de Relacions 
amb l’Administració de Justícia publiquen a la intranet de l’Administració de justícia. 

 
• Correcció lingüística de tot el que es publica al web i a la intranet de l’Administració de 
justícia. Aquesta actuació implica adequar el missatge escrit als canals comunicatius 
web, procurar un ús correcte de la hipertextualitat i, en definitiva, adaptar el contingut de 
la informació al canal on es publica. 

 
• Incorporació de millores en el traductor automàtic de l’Administració de justícia: ara 
s’hi pot accedir des de la intranet de l’Administració de justícia i tot el personal dels 
jutjats el pot fer servir per traduir qualsevol tipus de document, i no només els que 
formen part d’un procediment judicial. A més, en els documents que no estan integrats 
en el Temis també es pot triar si es prefereix que qui postediti el document sigui el 
dinamitzador lingüístic o la mateixa persona que sol·licita la traducció (fins ara aquesta 
opció només estava disponible en els documents judicials incorporats a l’aplicació 
Temis). 
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• Finalització de la traducció de l’aplicació informàtica InfoReg, que s’ha instal·lat a tots 
els registres civils de Catalunya. Amb aquest programari els assentaments i la resta de 
documentació es poden lliurar en català sense problema. 

 
• Traducció de l’aplicació informàtica LexNet i dels manuals de l’usuari corresponents. 

 
• Constitució de la comissió que s’encarregarà de coordinar la traducció dels 
documents del projecte e-justicia.cat, fixació dels criteris que s’hauran d’aplicar per fer 
la traducció i distribuir els documents i traducció dels tres-cents documents que 
s’incorporaran a la col·lecció dels procediments ordinari i verbal. 

 
• Sol·licituds de traduccions i correccions que ha atès el Servei Lingüístic: 

 
Taula 3.3. Traduccions i correccions 

 
 Traduccions Correccions 

Barcelona ciutat 227 223 

Barcelona Nord i Sud 207 224 

Girona 832 141 

Lleida 43 62 

Tarragona 198 207 

Terres de l’Ebre 53 162 

Total 1.560 1.019 

 
 
Dinamització 
 

• El Servei Lingüístic ha col·laborat en el Pla de qualitat lingüística que impulsen la 
Secretaria de Política Lingüística i l’Associació de Juristes en Defensa de la Llengua 
Pròpia, amb el lliurament de material de formació en llengua catalana i la subvenció 
dels cursos de llenguatge jurídic. També va participar en la jornada que va tenir lloc a 
Girona el 28 de setembre de 2007. 

 
• Presentació del Pla de normalització lingüística de l’àmbit judicial en el Congrés sobre 
l’euskera a l’Administració de justícia que va tenir lloc a Bilbao el 25 i 26 d’octubre de 
2007. 

 
• Execució del Pla del voluntariat lingüístic a la demarcació de Tarragona, dins l’oferta 
de cursos de català. 

 
• Edició i distribució a tots els òrgans judicials de Catalunya d’uns tríptics, dins la 
col·lecció “Cop d’Ull”, amb els continguts següents: 

 
1. Català pràctic. Recull de gramàtica i vocabulari bàsic per a les persones que volen 
aprendre català. 
2. Català jurídic. Recull dels criteris bàsics de redacció que s’han de fer servir en els 
documents judicials escrits en català. 
3. Drets i llengua. Informació sobre els drets lingüístics de la ciutadania quant a l’ús del 
català en les relacions amb l’Administració de justícia. 
4. Serveis lingüístics. Full informatiu que descriu les tasques que duen a terme els 
dinamitzadors lingüístics que hi ha a tots els partits judicials de Catalunya. 

 
 
3.3. El català a les universitats 
 
L’Oficina de Política Lingüística d’Universitats i Recerca, del Comissionat per a Universitats i 
Recerca, adscrit al Departament d’Innovació, Universitats i Empresa, s’encarrega de proposar i 
coordinar actuacions d’impuls de la llengua catalana en el món universitari, i de fomentar i 
elaborar programes de col·laboració i cooperació amb les universitats en aquesta matèria. 
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Amb aquest objectiu gestiona dues convocatòries adreçades al foment de la llengua catalana 
entre la comunitat universitària: 
 

• La convocatòria d’ajuts a les universitats de Catalunya per a projectes i activitats de 
normalització lingüística (NORMA) 
• La convocatòria d’ajuts a l’edició i la difusió de llibres de text o manuals universitaris i 
llibres cientificotècnics, en suport paper o en suport electrònic, escrits en llengua 
catalana (DILL). 

 
Gestionada per l’Agència d’Ajuts Universitaris i de Recerca, una altra convocatòria destacable 
en el foment de la llengua catalana és la d’ajuts per a tesis doctorals en català (TDCAT). L’any 
2007 s’hi han presentat cent tretze sol·licituds, de les quals cent onze han rebut l’ajut esmentat. 
 
La convocatòria NORMA té com a objectiu concedir ajuts a les universitats de Catalunya, a 
través dels serveis lingüístics en qualitat de beneficiaris directes, per a projectes i activitats de 
normalització lingüística que s’han desenvolupat durant l’any 2007 o durant el curs acadèmic 
2006-2007, a fi de donar suport a la tasca de normalització duta a terme fins ara i potenciar-la. 
 
Aquesta convocatòria consta de tres modalitats d’ajuts:  
 
1. La modalitat A: actuacions de normalització lingüística. S’entenen com a actuacions de 
normalització lingüística les accions i els projectes que tinguin com a objectiu l’impuls i el 
foment del coneixement i l’ús de la llengua catalana en l’àmbit universitari.  
 
Aquestes accions s’han de concretar en les actuacions següents: 
 

• Plans de dinamització lingüística universitaris adreçats a incrementar l’ús del català 
entre la comunitat universitària. 
• Activitats orientades a potenciar l’acollida sociolingüística i cultural d’estudiants i altres 
col·lectius universitaris en un context multilingüe. 
• Desenvolupament de recursos i productes en llengua catalana aplicables a les 
tecnologies de la informació i la comunicació. 
• Redacció i traducció de materials docents o de suport a la docència en català en el 
marc de l’espai europeu d’educació superior. 
• Creació de recursos terminològics en llengua catalana. 

 
2. La modalitat B: cursos de llengua catalana pensats i organitzats per a l’acollida lingüística 
d’estudiants de mobilitat procedents de les universitats de la resta de l’Estat espanyol i d’altres 
països.  
 
3. La modalitat C: manteniment i actualització dels espais d’autoaprenentatge de la llengua 
catalana, adreçats al professorat, al personal d’administració i serveis i a estudiants. 
 
A l’hora d’avaluar les actuacions de normalització lingüística (modalitat A), s’han aplicat criteris 
qualitatius, com ara: 
 

• Que es tracti, preferentment, de projectes i activitats interuniversitaris, o bé que, 
impulsats per una universitat, els projectes es puguin fer extensibles i aplicables a la 
resta d’universitats. 
 
• Que se’n faci difusió pública i que, en cas de poder-se difondre per Internet, siguin 
d’accés universal i estiguin disponibles en línia. 
 
• Que sense perdre la condició d’accions i productes adreçats a la comunitat 
universitària puguin tenir un impacte social en altres àmbits. 
 
• Que en cas de tractar-se de plans de dinamització i promoció de la llengua catalana, 
aquests es concretin en objectius assolibles mitjançant actuacions concretes, 
avaluables a través d’indicadors i que tinguin una previsió de continuïtat en el temps. 
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• Que es treballi en aquells camps i disciplines en què el català té una presència nul·la 
o deficitària. 
 
• Que els productes resultants (aplicacions informàtiques, reculls terminològics, etc.) 
siguin una alternativa real i competitiva, també quant al cost, respecte als productes que 
sorgeixen en llengua castellana o anglesa. 
 
• Que els materials de suport a la docència en català siguin resultat de la col·laboració 
interuniversitària i tinguin un abast interdisciplinari. 
 
• Que les actuacions d’acollida sociolingüística i cultural impulsades en atenció a la 
mobilitat en un context multilingüe s’adrecin preferentment a col·lectius amb actituds 
menys permeables o amb més dificultats per aprendre’l (per raó de les diferències entre 
la llengua catalana i la llengua d’origen). 

 
Entre les actuacions més destacables subvencionades amb la convocatòria NORMA cal 
assenyalar: 
 

• Les accions adreçades a l’increment del català com a llengua de docència i al foment 
del canvi en l’ús i l’actitud lingüístics: convocatòria de proves de suficiència en llengua 
catalana per a docència, tallers d’espai lingüístic personal per a l’alumnat, plans 
universitaris de promoció de l’ús de la llengua catalana, formació per millorar les 
habilitats comunicatives, edició i difusió de material informatiu sobre recursos lingüístics 
basats en l’autonomia de l’aprenentatge, etc. 
 
• La creació d’eines i recursos electrònics de suport lingüístic: traductors automàtics, 
gestors de terminologia, programes de correcció, espais virtuals sobre la llengua 
catalana per a la comunitat universitària, etc. 
 
• L’elaboració de materials docents i academicoadministratius en l’àmbit de l’espai 
europeu d’educació superior: redacció i traducció de documents de docència, reculls 
multilingües de noms propis d’institucions, etc. 
 
• L’elaboració de nous diccionaris terminològics en suport paper o en suport digital: 
Diccionari de materials, Vocabulari de belles arts, Diccionari electrònic de riscos 
naturals, Vocabulari de física d’acceleradors... 
 
• La implementació de diversos projectes de dinamització adreçats preferentment a 
l’acollida sociolingüística i cultural d’estudiants i de professorat forans: tutories i 
intercanvis lingüístics, cursos i programes d’acolliment de l’alumnat de mobilitat i 
nouvingut, cursos de formació del voluntariat lingüístic, activitats interculturals, etc. 

 
A continuació es detallen les quantitats atorgades a cada universitat i per modalitats. 
 

Taula 3.4. Quantitats per universitat i modalitat 
 

Norma 2007 

Universitat Modalitat A Modalitat B Modalitat C 

Universitat de Barcelona 81.100,00 111.828,00 42.000,00

Universitat Autònoma de Barcelona 48.500,00 60.653,00 20.000,00

Universitat Politècnica de Catalunya 37.300,00 20.786,00 19.000,00

Universitat Pompeu Fabra 25.000,00 20.217,00 5.000,00
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Universitat de Girona 21.500,00 7.581,00 

Universitat de Lleida 25.000,00 6.633,00 10.500,00

Universitat Rovira i Virgili 26.000,00 10.614,00 8.500,00

Universitat Ramon Llull 30.600,00 948,00 5.500,00

Universitat Oberta de Catalunya 22.000,00 — 

Universitat Internacional de Catalunya 22.000,00 2.211,00 

Universitat de Vic 7.700,00 7.771,00 9.500,00

Universitat Abat Oliba 3.300,00 758,00 

Subtotals 350.000,00 250.000,00 120.000,00

Total  720.000,00

 
 
La convocatòria DILL té per objectiu contribuir a potenciar el llenguatge científic en català 
mitjançant la concessió d’ajuts per promoure l’edició i la difusió de llibres de text o manuals 
universitaris i llibres cientificotècnics destinats a les matèries troncals, obligatòries i optatives de 
primer i segon cicle dels estudis universitaris, o bé a graus i màsters en la nova estructura de 
l’espai europeu d’educació superior, en suport paper o en suport electrònic, escrits en llengua 
catalana.  
 
Per avaluar els projectes editorials corresponents s’apliquen criteris com ara: 
 

• Que els projectes presentats siguin de qualitat i tinguin interès cultural o científic. 
 
• Que comportin l’acció conjunta de professorat o de membres del col·lectiu 
investigador de diferents universitats o centres de recerca (publicacions 
interuniversitàries), amb el suport explícit o la col·laboració de més d’una universitat 
catalana i el caràcter pluridisciplinari del tema del projecte. 
 
• Que els projectes s’utilitzin com a bibliografia recomanada en les matèries troncals i 
obligatòries dels estudis universitaris. 
 
• Que el projecte tingui un major impacte en aquells ensenyaments universitaris amb 
més alumnat matriculat. 
 
• Que el projecte es divulgui àmpliament i per diferents canals de distribució. 

 
L’any 2007 s’han subvencionat, per un import de 216.000 euros, un total de cent vuit 
publicacions, detallades en el quadre següent per àrees de coneixement. 
 

Taula 3.5. Publicacions subvencionades per àrees de coneixement 
  
Arquitectura, urbanisme i construcció  7 
Biologia 3 
Ciències ambientals 2 
Ciències de la comunicació 5 
Ciències de la salut 15 
Dret 3 
Economia i gestió 6 
Enginyeria industrial 6 
Enginyeria química 2 
Matemàtiques i estadística 6 
Filologia i literatura 6 
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Filosofia 8 
Física 2 
Informàtica 9 
Psicologia 4 
Química 5 
Turisme 3 
Altres àrees 16 
Total 108 

 
El Comissionat per a Universitats i Recerca també col·labora en altres activitats universitàries 
en què es fomenta l’ús de la llengua catalana o altres llengües minoritàries. Entre aquestes 
activitats cal destacar les següents: 
 

• La Primavera de la Llengua, acte que es duu a terme a la Universitat de Barcelona, 
adreçat a estudiants tant catalanoparlants com procedents de programes d’intercanvi, i 
que promou i fomenta l’ús del català entre la comunitat universitària. 
 
• L’acte Festa means party, una actuació conjunta de la Plataforma per la Llengua, les 
universitats catalanes i diverses institucions públiques, que també pretén implicar 
estudiants de les universitats catalanes en l’acollida sociocultural d’estudiants de fora a 
fi de facilitar-los la integració en l’àmbit universitari català. 
 
• La VII Primavera amaziga, organitzada conjuntament entre diverses institucions 
amazigues a Catalunya i la Generalitat de Catalunya, i amb la participació de 
l’Ajuntament de Barcelona i algunes universitats catalanes. 

 
D’altra banda, l’Oficina d’Organització de Proves d’Accés a la Universitat de Catalunya, adscrita 
a la Secretaria General del Consell Interuniversitari de Catalunya, organitza i gestiona les 
provés d’accés a la universitat (PAU). 
 
A continuació es reflecteixen els percentatges d’ús del català i del castellà en aquestes proves 
durant els darrers anys.  
 

Taula 3.6. Ús del català a les proves d’accés a la universitat. Percentatges 
 

 1998-99 1999-00 2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 

% català 93,93 92,35 92,10 92,44 93,05 94,14 93,68 93,20 94,46

% castellà 6,07 7,65 7,90 7,56 6,95 5,86 6,32 6,80 5,54

Font: Estudi comparatiu de l’ús del català a les PAU-2007 
 
Aquestes dades demostren que l’alumnat que vol accedir a la universitat té una elevada 
competència lingüística en català i utilitza aquesta llengua com a llengua vehicular en 
l’ensenyament. 
 
Pel que fa a les proves referents al curs 2006-2007, cal assenyalar que d’un total de 76.850 
exàmens, 72.596 s’han fet en català i 4.254 en castellà. Si analitzem l’ús del català per 
comarques, hem de destacar que a catorze comarques s’ha fet la totalitat de les proves en 
llengua catalana i que només dues comarques no arriben al 90% dels exàmens fets en aquesta 
llengua (el Baix Llobregat, amb un 89,83%, i la Vall d’Aran, amb un 88,64%). 
 
Respecte al curs anterior, veiem que durant el curs 2006-2007 hi ha hagut un augment en l’ús 
del català (un 1,26%). 
 
 
3.4. El català a la contractació administrativa 
 
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 
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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 de política lingüística 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 estableixen per a la part adjudicatària 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 resolució 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.  
 
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 preveu la creació de la 
Comissió de Seguiment de les Clàusules d’Ús del Català en la Contractació Pública 
(CSCUCAT). Aquesta Comissió, constituïda el 2005, està integrada per representants de la 
Junta Consultiva de Contractació Administrativa i de la Secretaria de Política Lingüística, sota 
la presidència de la persona titular de la Direcció de Contractació Pública del Departament 
d’Economia i Finances, i també en formen part les persones vocals de la Junta Consultiva de 
Contractació Administrativa que aquesta va designar entre el seu col·lectiu de membres, 
atenent el pes del departament que representen en el conjunt de la contractació administrativa: 
Educació; Política Territorial i Obres Públiques; Acció Social i Ciutadania; Innovació, 
Universitats i Empresa; Cultura i Mitjans de Comunicació, i Presidència. 
 
La primera tasca de la CSCUCAT va ser analitzar els plecs i els contractes dels departaments 
representats en la Comissió i de les entitats i empreses vinculades, per tal de proposar models 
de clàusules lingüístiques que facilitin l’aplicació generalitzada d’aquest Acord i unificar els 
criteris de ponderació i modulació de l’aplicació de les clàusules lingüístiques. Aquests treballs 
d’anàlisi es concreten en la proposta de la CSCUCAT d’uns models de clàusules (tant generals 
com específiques, incloent-n’hi de penalització i de rescissió dels contractes) que, d’una banda, 
s’ajusten als continguts de l’Acord de Govern de 30 de novembre de 2004 i, de l’altra, 
s’adeqüen a les diverses modalitats de contractació administrativa.  
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Aquesta proposta de la CSCUCAT, aprovada per la Comissió Permanent de la Junta 
Consultiva de Contractació Administrativa, constitueix la Recomanació 2/2005, de 5 de maig. 
La Recomanació esmentada inclou també els criteris de modulació de l’aplicació de les 
clàusules proposats per la CSCUCAT, per tal que les 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 la varietat aranesa de la llengua occitana, 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 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. Quant 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.  
 
Un cop completada la primera tasca, que com s’ha dit ha consistit en la fixació de les clàusules 
d’ús del català generals i específiques per a les diverses modalitats de contractació pública, els 
seus criteris d’aplicació i de modulació, la CSCUCAT s’ha centrat en el seguiment 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. En aquest sentit, cal destacar que la CSCUCAT ha recomanat 
que les recepcions de conformitat o, si escau, les diligències de conformitat dels documents de 
factura o anàlegs expressin, d’una manera concreta, l’adequació dels béns o serveis objecte de 
la recepció a les prescripcions lingüístiques aplicables. 
 
En una segona fase, la CSCUCAT s’ha encarregat de fer el seguiment de l’execució de la 
Recomanació 2/2005 de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa, pel que fa a la 
inclusió de clàusules lingüístiques i de les recomanacions de la mateixa CSCUCAT. 
 
Aquest seguiment individualitzat i personalitzat de l’execució de les clàusules lingüístiques a la 
contractació pública de cada departament l’ha realitzat, per encàrrec de la CSCUCAT, una 
delegació paritària de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa (JCCA) i de la 
Secretaria de Política Lingüística, que s’ha reunit amb els òrgans de contractació dels 
departaments i del seu sector públic, amb la finalitat d’avaluar la implantació, identificar i 
corregir els problemes que planteja l’execució de les clàusules lingüístiques i de detectar els 
objectes de contractació pública que tenen més incidència en els ciutadans i les ciutadanes 
com a persones consumidores de productes i serveis. 
 
Avaluació de la implantació de la recomanació 2/2005 a la contractació administrativa dels 
departaments, organismes autònoms i empreses que en depenen 
 
La representació paritària JCCA-SPL, per encàrrec de la CSCUCAT, ha fet un seguiment 
individual amb cadascun dels departaments de la Generalitat i del seu sector públic pel que fa a 
l’avaluació de la implantació, la detecció de disfuncions i la identificació d’oportunitats 
d’incidència en l’oferta en català d’objectes de contractació pública amb especial rellevància per 
a les persones consumidores en general. 
 
Aquest seguiment es va iniciar el 2006, any en què es van fer reunions de treball amb els 
òrgans de contractació dels departaments d’Educació; Innovació, Universitats i Empresa; 
Política Territorial i Obres Públiques, i Economia i Finances. 
 
L’any 2007 s’ha continuat amb aquesta avaluació, seguiment i assessorament individualitzat 
amb la Comissió Central de Subministraments i amb els òrgans de contractació dels 
departaments de Salut, Medi Ambient, Justícia, Governació, Relacions Institucionals i Interior. 
 
D’aquestes reunions es desprèn que: 
 
a) Pel que fa a l’avaluació del compliment de la recomanació: 
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• La inclusió de les clàusules als plecs està generalitzada. 
• La inclusió d’una referència expressa al compliment del clausulat lingüístic en els 
certificats de recepció, recomanada per la CSCUCAT, és parcial. 
• L’execució de la clàusula de resolució de contracte per incompliment de la clàusula 
lingüística no s’ha arribat a executar en cap cas. 
• En general, no ha calgut aplicar els criteris de modulació de les clàusules previstos a 
la mateixa Recomanació 2/2005. 

 
b) Pel que fa a l’impacte en les empreses proveïdores de l’aplicació de les clàusules 
lingüístiques a la contractació: 
 

• Tots els departaments coincideixen a assenyalar que la inclusió de clàusules 
lingüístiques no ha generat problemes de minva en l’oferta. 
• No s’ha donat cap cas d’impugnació de les clàusules lingüístiques incloses als plecs 
de contractació, ni per via administrativa ni per via judicial. 
• En la relació oral dels òrgans de contractació amb les empreses proveïdores tampoc 
no s’han recollit queixes en relació amb la inclusió de clàusules lingüístiques, i la 
percepció general és que s’han rebut amb naturalitat per part del sector afectat. 
• S’han plantejat dificultats en la traducció de manuals d’instrucció de determinats 
productes atès que l’empresa contractista no n’era la fabricant, sinó la distribuïdora. En 
algunes ocasions la pressió de l’agent d’intermediació ha aconseguit que l’empresa 
fabricant editi un manual d’instruccions en català, i en d’altres ha estat l’empresa 
distribuïdora la que ha encarregat la traducció del manual al català per complir amb el 
contracte.  

 
c) Pel que fa a l’avaluació del compliment efectiu de les clàusules lingüístiques incloses als 
plecs de contractació: 
 

• La informació que s’ha pogut recollir indica un molt elevat grau de compliment de l’ús 
del català en la documentació escrita, per bé que menor en l’ús oral, especialment en 
serveis de vigilància i de restauració en domini públic. 

 
d) Quant a l’assoliment de l’objectiu final pretès per l’Acord de Govern: 
 

• Les empreses proveïdores assumeixen amb normalitat la inclusió de clàusules 
lingüístiques i la capacitat de l’Administració, com a clienta, de condicionar el que 
compra a uns requisits determinats. 
• En algun cas, la incorporació de clàusules lingüístiques en la contractació ha engegat 
la pràctica d’incloure el compliment lingüístic requerit en l’atenció oral com a indicador 
de qualitat del servei. 
• En el règim de concessió de serveis de restauració en dominis públics o assistencials 
es constata la dificultat de compaginar l’exigència d’etiquetatge de productes en català 
amb l’exigència d’adjudicar a l’oferta més econòmica. 
• Pel que fa als serveis de seguretat, s’ha constatat deficiència en la competència 
lingüística en català del seu personal. En aquest sentit, ja s’ha incorporat el clausulat 
lingüístic als plecs de contractació d’aquest servei i, per tant, l’incompliment pot ser 
causa de resolució.  

 
 
Conclusions 

 
• En general, l’assoliment de resultats concrets i d’impacte directe en el consum privat 
és encara poc visible. Cal tenir en compte que bona part del producte amb més impacte 
en el consum general es contracta d’una manera centralitzada, per períodes 
pluriennals, i, per tant, ha calgut esperar fins al 2007-2008 per a l’entrada en vigor del 
nou contracte amb el clausulat lingüístic. 
 
• Tanmateix, es pot parlar ja d’algun èxit, com és el cas dels automòbils Seat (tots els 
models de la marca tenen a disposició de la clientela el manual d’instruccions del 
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vehicle en català) i de les motos BMW emprades pel cos de Mossos d’Esquadra (que 
també han editat el manual d’instruccions en català). 
 
• Igualment, s’ha incidit en l’oferta en català de màquines d’oficina, com fotocopiadores, 
impressores i faxs de diverses marques comercials, de manera que s’ha incorporat el 
català en les pantalles de diàleg amb la persona usuària en l’oferta de determinats 
models al públic en general, a partir de l’exigència en la contractació per part de la 
Generalitat. 
 
• Cal destacar igualment la inclusió de clàusules lingüístiques al Pla únic d’obres i 
serveis de Catalunya (PUOSC) per al vigent quadrienni, la qual cosa suposarà 
l’extensió de l’aplicació de la recomanació 2/2005 de la JCCA a la contractació pública 
local finançada en el marc de cooperació econòmica Generalitat-ajuntaments que 
suposa el PUOSC . 

 
 
3.5. El català al món laboral 
 
El Pla de política lingüística per a la VIII legislatura estableix dues grans línies estratègiques: 
fomentar l’ús social del català i fer de la política lingüística una política pública amb caràcter 
transversal. En aquest sentit, un dels objectius que es plantegen és impulsar i desenvolupar, 
conjuntament amb les administracions i els departaments interessats, un ampli conjunt 
d’actuacions de foment del coneixement i l’ús de la llengua catalana (i de la varietat aranesa de 
la llengua occitana, a l’Aran) en tres sectors estratègics: el món del treball (i, especialment 
l’hostaleria, el comerç, l’atenció a les llars, la salut, etc.), l’àmbit judicial i el de la nova 
immigració. 
 
El fet que la política lingüística s’entengui com una política transversal implica que totes les 
conselleries, des dels seus àmbits sectorials de responsabilitat i competència, hagin de fer 
política lingüística i hagin 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; 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.  
 
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. Així, es reforcen les relacions i la coordinació, d’una banda, amb les associacions 
i entitats socials i del món socioeconòmic i, d’altra banda, amb el Consorci per a la 
Normalització Lingüística. 
  
A més, s’orienten les subvencions de la Secretaria cap a projectes que contribueixen a avançar 
en l’ús social i interpersonal del català, especialment entre la joventut i en àmbits estratègics 
com són el del treball (i, en especial, els sectors del comerç, l’hostaleria, la restauració i la 
salut) i el jurídic i judicial. 
 
D’altra banda, es posen a disposició de les empreses les eines i els recursos necessaris 
perquè puguin treballar i atendre la clientela també en català. 
 
Des de la Secretaria de Política Lingüística es realitzen diverses actuacions, una de les quals 
és la convocatòria anual per promoure els usos interpersonals de la llengua catalana. Se’n pot 
trobar més informació a l’apartat 1.3 del capítol present. 
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Foment de l’ús del català a la Inspecció Provincial de Treball i Seguretat Social de Barcelona 
 
L’any 2004 es van preparar un conjunt d’actuacions de normalització a la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social, amb el suport del Departament de Treball, que s’han dut a terme els anys 
2005, 2006 i 2007. L’objectiu ha estat afavorir l’ús del català en els processos i la documentació 
generada, com a mínim en les tasques que desenvolupa el cos d’inspectors de treball en 
l’àmbit de competències de la Generalitat.  
 
Formació en llengua catalana  
 
S’han dut a terme cinc activitats formatives per a la demarcació de Barcelona: 
 

• un curs de nivell A elemental (80 hores) 
• un curs de nivell B (80 hores) 
• un curs de nivell C (80 hores) 
• un taller de connectors (16 hores) 
• un curs d’iniciació a la llengua catalana (25 hores). 

 
Aquests cursos han acollit en total cinquanta-nou persones de la Inspecció de Treball, 
majoritàriament del personal d’inspecció i subinspecció, trenta-dues de les quals han rebut la 
certificació de la formació corresponent. S’ha projectat la continuació del programa a partir dels 
resultats obtinguts en el marc de la integració de la Inspecció de Treball al Departament de 
Treball.  
 
Altrament, s’ha informat la Inspecció sobre les convocatòries de proves de lliure accés 
previstes per la Secretaria de Política Lingüística per a l’obtenció de certificats oficials de 
llengua catalana per al 2007.  
 
Sistema de traducció automàtica de textos català-castellà i castellà-català per als documents 
de la Inspecció de Treball i Seguretat Social de Barcelona 
 
Per a la producció d’informes d’inspecció i altres documents generats a la Inspecció de Treball 
de Barcelona, durant l’any 2007 s’ha continuat la implantació i l’ús del traductor automàtic ARA 
(castellà-català i català-castellà), un motor de traducció independent que es pot implementar en 
ordinadors personals i portàtils sense necessitat de connexió a Internet. A començament d’any, 
la Inspecció de Treball va emetre un informe de valoració positiva de l’experimentació i ús del 
traductor automàtic ARA i també va sol·licitar l’adquisició de noves llicències.  
 
Per això, el mes de maig es van adquirir cinquanta llicències del traductor ARA i es van impartir 
dues sessions de formació específica per al seu ús adreçades al personal d’inspecció i de 
plantilla de la Inspecció. S’ha previst la continuació de l’actuació durant l’any 2008. 
 
A més, s’han traduït al català pàgines principals del web de la Inspecció de Treball i de la 
Seguretat Social dependent del Ministeri de Treball i Afers Socials, a petició d’aquest 
organisme. També s’ha traduït la pàgina d’accés que correspon a la denominació dels apartats 
del web. 
 
Els registres de la Generalitat 
 
L’any 2007 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 
Internet, al web del Departament de Treball, i lliurats a les persones interessades facilita sens 
dubte la presentació de la documentació en català.  
 
La distribució de constitució de cooperatives durant l’any 2007 per unitats territorials, així com 
la distinció entre la documentació en català i castellà, es recull a la taula següent. 
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Taula 3.7. Documentació de cooperatives i llengua 
 

 Total Català Percentatge Castellà Percentatge 

Barcelona 93 76 82% 17 18% 

Girona 8 8 100% 0 0% 

Lleida 14 8 57% 6 43% 

Tarragona 5 3 60% 2 40% 

Terres de l’Ebre 10 10 100% 0 0% 

Totals 130 105 81% 25 19% 

Font: Servei de Gestió d’Ajuts de la Direcció General d’Economia Cooperativa i Creació d’Empreses 
 
Les societats laborals que han presentat els estatuts i altra documentació notarial per constituir-
se durant l’any 2007 han estat 216, de les quals 124 (57%) han presentat els estatuts en 
castellà i 92 (43%) els han presentat en català (dades lliurades pel Servei d’Ordenació Jurídica 
i Registre, de la Direcció General d’Economia Cooperativa i Creació d’Empreses).  
 
L’any 2007 s’han constituït dues cooperatives de segon grau en l’àmbit del Servei Territorial de 
Barcelona, de les quals una ha presentat els estatuts en català i l’altra en castellà. 
 
Els convenis col·lectius i els contractes de treball 
 
La llengua dels convenis col·lectius 
 
L’article 16 de la Llei 1/1998, situat en el capítol que regula l’àmbit oficial, estableix que els 
convenis col·lectius són vàlids en qualsevol de les llengües oficials i s’han de redactar en la 
llengua oficial que acordin les parts o, si no hi ha acord, en les dues llengües oficials i en 
exemplars separats. La Llei dóna un tracte rellevant a aquesta documentació, atès el seu 
caràcter de norma pactada de les relacions laborals i el gran nombre de persones que afecten, 
en conjunt, els convenis col·lectius. 
 
El Departament de Treball ha vetllat, durant el 2007, per la presència de l’ús del català en els 
convenis amb un seguit d’actuacions. Ha procurat la revisió lingüística dels textos procedents 
de la negociació col·lectiva i, quan ha escaigut, la traducció de la versió original a l’altra llengua 
oficial per tramitar-ne la publicació al DOGC. L’any 2007 s’han traduït o revisat 324 documents, 
amb un total de 12.554 pàgines, i s’ha encarregat la traducció de 21 documents (1.806 
pàgines).  
 
L’any 2007 s’han publicat al DOGC un total de 558 convenis de sector o d’empresa i altres 
documents de la negociació col·lectiva (dades lliurades per la Direcció General de Relacions 
Laborals i pels Serveis Territorials del Departament de Treball). 
 
Les dades sobre l’evolució pel que fa a la llengua de signatura dels convenis col·lectius 
registrats els darrers anys a Catalunya es troben al capítol VII. 
 
El total de treballadores i treballadors afectats pels 348 convenis registrats és de 802.237. 
Respecte de l’any 2006 ha augmentat el nombre de treballadores i treballadors afectats pels 
acords laborals signats en castellà i en ambdues llengües. En part, aquest fet és degut que 
convenis de sector importants van acabar la seva vigència l’any 2006 i durant l’any 2007 s’ha 
pactat i signat el nou conveni (com ara el de la construcció a la província de Barcelona, signat 
en castellà, i el de la indústria siderometal·lúrgica, també d’àmbit de Barcelona, signat en 
ambdues llengües). 
 
Documents d’àmbit laboral i altres impresos a Internet  
 
Un dels aspectes quotidians de la vida jurídica que afecta de manera directa l’ús del català és 
el de la contractació laboral. Per seguir fomentant l’ús del català en aquest àmbit l’any 2007 
s’han revisat i actualitzat, d’acord amb la normativa estatal, trenta-dos models contractuals, a 
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més dels vuit documents relacionats directament. Aquests documents en català s’ofereixen en 
versió electrònica i es poden formalitzar directament des del web del Departament. 
 
Pel que fa als impresos d’àmbit laboral, a més de controlar-ne la qualitat lingüística, es participa 
directament en l’elaboració i disseny dels documents. Durant l’any 2007 s’han normalitzat un 
total de cent trenta-tres documents de nova creació. El tipus de normalització que es duu a 
terme abasta el control de la qualitat lingüística i l’elaboració i revisió del format dels documents 
d’acord amb el Programa d’identificació visual.  
 
El Catàleg d’impresos actualment conté més de mil formularis. Una les actuacions més 
destacades d’aquest any ha estat que els models s’han elaborat d’una manera genèrica pel 
que fa als logotips, a fi que es puguin emprar a tots els territoris que usen la llengua catalana, 
fins i tot fora del Principat. 
 
Altres actuacions de dinamització del Departament de Treball 
 
Recull de termes Dones i treball 
 
Durant l’any 2007, s’ha elaborat la publicació Recull de termes Dones i treball, que presenta un 
recull de conceptes i vocabulari específic relacionat amb les dones i el treball i ajuda a conèixer 
la terminologia relacionada amb el binomi gènere i ocupació i les actuacions de gènere en el 
món laboral. La revisió terminològica del document original ha anat a càrrec del TERMCAT.  
 
Aquesta obra s’estructura en tres apartats: termes, marc normatiu i fonts documentals, i a més 
de les definicions conté nombrosos exemples il·lustratius. És el primer recull de termes en 
català que incideix en la normalització lingüística de l’àmbit de la igualtat d’oportunitats. 
 
Quadre de les malalties professionals 
 
L’any 2007 s’ha traduït al català el Reial decret 1299/2006, de 10 de novembre, pel qual 
s’aprova el quadre de malalties professionals en el sistema de la Seguretat Social i 
s’estableixen criteris per a la seva notificació i registre, i l’Ordre TAS/1/2007, de 2 de gener, per 
la qual s’estableix el model de comunicat de malaltia professional, es dicten normes per a la 
seva elaboració i transmissió i es crea el corresponent fitxer de dades personals, ambdós 
publicats al BOE.  
 
Per preparar l’edició del quadre de les malalties professionals al DOGC, el Departament de 
Treball ha signat un conveni de col·laboració amb el TERMCAT per impulsar la traducció i 
fixació terminològica del contingut. Especialistes del Departament han estudiat els casos 
dubtosos i els han canalitzat cap al TERMCAT. 
 
Taller de redacció de documents 
 
Amb l’objectiu d’atendre les necessitats de formació internes i amb destinació al personal dels 
Serveis Territorials del Departament de Treball, l’any 2007 s’ha programat i impartit per primera 
vegada el Taller de redacció de documents, format per dues sessions de tres hores de durada.  
 
A la primera sessió es fa difusió de criteris de redacció, amb pautes que tenen en compte la 
normativa lingüística vigent, d’una banda, i aspectes de registre, d’estil i de llenguatge igualitari, 
de l’altra. La segona sessió està centrada bàsicament en el Programa d’identificació visual de 
la Generalitat de Catalunya i la seva aplicació en l’elaboració de documents en l’àmbit de 
treball.  
 
S’han impartit un total de cinc tallers: 
 

• dos als Serveis Territorials a Girona 
• un als Serveis Territorials a Tarragona 
• un als Serveis Territorials a Lleida 
• un als Serveis Territorials a les Terres de l’Ebre. 
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El nombre total d’alumnes assistents ha estat de trenta-vuit. 
 
Actuacions del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa 
 
Campanya “Oberts al català” 
 
L’any 2006 la Generalitat i la Confederació de Comerç de Catalunya van iniciar la campanya 
“Oberts al català”, amb la finalitat de potenciar l’ús del català en els establiments comercials del 
territori. El 2007 s’ha reeditat tot el material informatiu i divulgatiu de la campanya amb una 
actualització del mes de juny. 
 
La campanya ha tingut ressò en els mitjans de comunicació i en els sectors als quals va 
destinada. Especialment, la Confederació de Comerç de Catalunya ha treballat amb entitats per 
a persones immigrants i d’altres que hi estan amb estreta relació per conèixer les necessitats 
d’aquest col·lectiu de comerciants. 
 
Diverses associacions de comerciants, entitats que estan en estreta relació amb immigrants, 
gremis i entitats d’àmbit molt divers, així com també altres administracions, s’han implicat 
activament en la campanya, per iniciativa pròpia, i se n’han fet ressò. 
 
La Secretaria d’Innovació, Universitats i Empresa, la Secretaria de Política Lingüística i la 
Secretaria per a la Immigració han donat suport institucional, tècnic i econòmic a la campanya, 
participant en els actes de presentació de la campanya, d’una banda, i fent la difusió a través 
dels seus mitjans de comunicació (pàgines web, comunicats de premsa, articles, etc.), de 
l’altra. 
 
La restauració i l’hoteleria és un dels sectors que més ha acusat els canvis demogràfics 
generats per la immigració. En aquest tipus d’establiments, on sovint hi ha molt moviment de 
persones treballadores i empresàries, s’han detectat casos d’incompliments de la legislació 
lingüística vigent, d’una banda, i de poc ús de la llengua catalana, de l’altra. 
 
La importància del sector s’ha d’entendre com el gran aparador de la imatge que projecta 
Catalunya vers els turistes que la visiten. Per això la restauració juga un paper molt important 
com a element identitari, representa un feed-back que reverteix en tots els aspectes de la vida 
del país. 
 
En aquest context sociolingüístic és prioritari facilitar la integració de les persones immigrants 
en el teixit comercial català i, per tant, en les associacions que el representen, per informar-les i 
assessorar-les de les normatives que han de complir i per proporcionar-los recursos adients a 
les seves necessitats. 
 
La campanya ha d’afavorir la qualitat del servei i beneficiar directament el públic consumidor 
català, que podrà ser atès en la nostra llengua, el públic turista, que percebrà la singularitat del 
país, i la integració dels treballadors i treballadores immigrants. 
 
Per això, aquesta campanya pretén sensibilitzar el nou empresariat de com la normativa 
lingüística afecta el seu sector i de la necessitat que faciliti l’aprenentatge del català al seu 
personal, per donar-li recursos perquè s’hi adapti i, d’altra banda, sensibilitzar els treballadors i 
les treballadores de la necessitat que entenguin la clientela que s’hi adreça en català. Algunes 
de les actuacions concretes que la Confederació de Comerç de Catalunya ha dut terme han 
estat la traducció de cartes de restaurants al català i altres petits textos, el lliurament de rètols 
oficials (tabac, reclamacions, dret d’admissió, prohibició de begudes alcohòliques a menors, 
etc.), l’assessorament comercial i la recollida de demandes de formació, entre d’altres. 
 
L’activitat del CPNL  
 
El CPNL ofereix suport a les empreses i als establiments comercials i els facilita assessorament 
i recursos perquè puguin treballar en català en condicions d’igualtat amb les altres llengües que 
utilitzin. El compromís del CPNL amb aquestes organitzacions es formalitza en convenis i 
acords de col·laboració que recullen la voluntat de fomentar el coneixement, l’ús i la divulgació 
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de la llengua catalana i es concreten en plans de treball adequats a les seves necessitats. Per 
dur a terme aquesta tasca, el CPNL disposa d’un equip de professionals especialitzats, d’una 
metodologia de planificació lingüística i d’una eina informàtica d’anàlisi, l’Indexplà. 
 
Actualment en molts establiments de restauració, bars i restaurants, la clientela no sempre pot 
ser atesa en llengua catalana perquè les persones que hi treballen sovint no tenen els 
coneixements lingüístics suficients per fer-ho. Perquè el personal d’atenció al públic dels 
establiments d’aquest sector pugui atendre en català, cal incentivar-ne l’ús oral i potenciar que 
es conegui. En aquest sentit, entre moltes altres activitats dels centres de normalització 
lingüística del CPNL, hem de continuar destacant les que van adreçades a personal d’aquest 
sector, especialment a la població nouvinguda que hi treballa.  
 
Des de l’any 2006, any d’inici del projecte triennal del CPNL, fins ara s’han fet 34 accions 
específiques de formació (sessions, cursos, etc.) amb la participació de 342 persones de 
diferents nacionalitats: de la resta de l’Estat espanyol, d’Amèrica del Sud, d’Àsia, del nord 
d’Àfrica, d’Amèrica Central, de Mèxic i el Carib, de la Unió Europea...  
 
Destaquem els programes Català a taula, Sessions de llengua catalana per a l’hoteleria, 
Tastets de llengua, Català d’urgència al restaurant, entre d’altres, que són la base 
d’adaptacions específiques per a cada realitat amb la finalitat de poder oferir el que el sector de 
la restauració necessita.  
 
• Català a taula  
 
 

 
 
El Centre de Normalització Lingüística de Barcelona va posar en marxa aquest programa a 
finals de 2005, amb tres objectius: augmentar la presència del català en la imatge dels 
establiments de restauració de la ciutat, incrementar el coneixement de català del personal 
d’atenció al públic i posar a l’abast del sector recursos i serveis que facilitin l’ús de la llengua 
catalana. En aquest sentit va dur a terme tot un seguit d’actuacions per donar a conèixer el 
Català a taula a set-cents establiments de restauració, vuitanta associacions de comerciants, 
quinze empreses i cinc escoles de restauració.  
 
Curs de català a mida: La finalitat d’aquests cursos és que el personal que treballa en aquest 
sector tingui la capacitat d’atendre la clientela en català i que l’ús de la llengua catalana es 
generalitzi també en les comunicacions escrites més bàsiques: menús, plats del dia, ofertes, 
etc.  
 
El curs consta de vint hores lectives que s’adapten a les necessitats horàries de les 
organitzacions. Les unitats es desenvolupen a partir de situacions comunicatives quotidianes i 
el treball a l’aula s’articula al voltant de tres eixos: l’atenció a la clientela (salutacions, 
expressions de cortesia i servei), la petició de la comanda (els àpats, oferta de menjars i 
begudes i la cuina) i el servei a la clientela (suggeriments, indicacions i reserves). Les activitats 
es reforcen amb material divers que s’adequa a les necessitats específiques de l’alumnat.  
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• Sessions de llengua al món professional 
 

 
 
A finals de 2006, el Centre de Normalització Lingüística Àrea de Reus Miquel Ventura va 
engegar un programa adreçat al col·lectiu de professionals alfabetitzat que entén mínimament 
la llengua catalana, però que no sap expressar-s’hi. Les sessions de llengua per al món laboral 
sorgeixen de la necessitat d’oferir sessions puntuals de llengua a empreses que volen que el 
seu personal aprengui a fer la seva tasca professional en llengua catalana. Aquesta necessitat 
es detecta especialment en l’hoteleria i la restauració, que són sectors laborals molt presents al 
Baix Camp, sobretot en zones costaneres.  
 
Les sessions: Els objectius de les sessions són, en primer lloc, facilitar a l’alumnat els recursos 
lingüístics més bàsics perquè des d’un bon començament pugui comunicar-se mínimament en 
llengua catalana en la seva activitat professional. En segon lloc, es pretén crear en l’alumnat la 
necessitat d’aprofundir en l’aprenentatge de la llengua catalana per mitjà de l’oferta formativa 
reglada del CPNL.  
 
La metodologia que s’utilitza està basada en l’enfocament comunicatiu per tasques que 
reprodueixen les diferents activitats professionals que es duen a terme en el sector laboral en 
què treballa l’alumnat.  
 
• Tastets de llengua 
 

 
 
Amb la voluntat d’augmentar la presència i l’ús de la llengua catalana en l’atenció al públic dels 
establiments de restauració, la Regidoria de Política Lingüística de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú i el Servei de Català del Garraf i Vilanova i la Geltrú acorden la posada en marxa, al 
setembre de 2007, del projecte Tastets de llengua.  
 
Les sessions: Aquest programa consta de vuit sessions que es fan en horari laboral i, el que és 
més interessant, el professorat es desplaça als establiments per impartir les classes al mateix 
lloc de treball. Les pràctiques, doncs, es fan en l’escenari real. Aquesta característica assegura, 
també, l’assistència del personal i implica molt directament l’empresariat.  
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El resultat de les sessions es valora molt positivament, tant pel que fa al nombre de persones 
assistents, com al grau d’assoliment dels coneixements que els permetrà atendre 
adequadament el públic en català. En aquesta primera prova pilot del projecte, hi han participat 
quatre establiments.  
 
També s’han fet sessions de presentació de recursos lingüístics al sector per tot el territori, 
sobretot per donar a conèixer l’aplicació informàtica Plats a la carta, creada per la Secretaria de 
Política Lingüística (http://www.gencat.cat/platsalacarta), que ha estat, també, un suport 
fonamental perquè els restaurants poguessin elaborar en català, i en cinc llengües més, les 
seves cartes i menús. 
 
Trobareu més informació de l’aplicació Plats a la carta a l’apartat 2.5 del capítol VI, “Eines i 
recursos per a la comunicació”. 
 
 
3.6. El català i les noves tecnologies 
 
La campanya Elteumobil.cat  
 
Elteumobil.cat és el nom de la campanya que s’impuIsa des de la Secretaria de 
Telecomunicacions i Societat de la Informació (STSI), del Departament de Governació i 
Administracions Públiques, i la Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya 
per promoure la telefonia mòbil en català. Elteumobil.cat informa dels terminals que hi ha en 
català actualment al mercat i mitjançant quines operadores es poden adquirir. També permet 
conèixer quins serveis i aplicacions de la Generalitat de Catalunya i de la Corporació Catalana 
de Ràdio i Televisió Interactiva es poden utilitzar amb el mòbil. 
 
La campanya Elteumobil.cat sorgeix de l’acord signat l’any 2007 entre el Departament de 
Governació i Administracions Públiques, les empreses fabricants Nokia, Motorola, Alcatel i 
Sony Ericsson i les empreses operadores Movistar, Vodafone, Orange i Yoigo. Amb aquest 
acord, per una banda, les fabricants es comprometen a incorporar progressivament el català en 
els menús dels terminaIs abans del 31 de desembre de 2008 i, per l’altra, les operadores es 
comprometen a demanar a les fabricants la presència del català com a requisit per homologar 
els terminals per comercialitzar-los. 
 
El web de la campanya (www.elteumobil.cat) està actiu des del mes de setembre de 2007 i així 
es va comunicar a les organitzacions signants. Fins al 31 de gener de 2008 ha rebut més de 
cent mil visites úniques i ha servit més d’un milió de pàgines.  
 
En total, entre l’STSI i l’SPL, s’han destinat 270.000 euros per a la campanya de publicitat, la 
producció del web, els jocs per a mòbil, l’espot publicitari i els cartells.  
 
Des de l’STSI i l’SPL s’han enviat cartes a les principals empreses operadores i distribuïdores 
de telefonia mòbil per tal que informin als punts de venda de l’existència de la campanya 
(Movistar, Vodafone, Orange, Media Markt, El Corte Inglés, FNAC, Miró, Milar, Calbet, entre 
altres).  
 
Amb aquestes accions l’STSI respon a la demana de mòbils en català. Segons dades de la 
Fundació Observatori per a la Societat de la Informació de Catalunya, un 11% de la població 
més gran de quinze anys declara que té un mòbil en català, però puja fins al 30% la que vol 
tenir-lo. Es calcula que entre demanda directa i indirecta, és a dir, persones que declaren 
indefectiblement que volen tenir el mòbil en català o que entre un mòbil amb llengua catalana i 
un sense prefereixen tenir-lo en català, hi ha una demanda potencial d’un milió i mig d’usuaris i 
usuàries. 
 
Empreses fabricants 
 
Actualment hi ha trenta-tres terminals registrats i durant el primer trimestre de 2008 se’n 
registraran pel cap baix vuit.  
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Per al Congrés 3GSM ja s’haurà incorporat el primer terminal amb Windows Mobile 6.0 en 
català. Serà un HTC s710 per a Orange.  
 
Al marge de la campanya, hi ha notícia que LG i Sharp ja estan produint terminals en català i 
han estat formalment convidades a signar el conveni amb el Govern, tot i que encara no se’n té 
resposta. 
 
Durant el Congrés 3GSM Samsung s’incorporarà a Elteumobil.cat. 
 
Amb major o menor ritme, les empreses fabricants o ja fan tots els mòbils en català o n’estan 
llançant novetats contínuament. 
 

Taula 3.8. Terminals en català per fabricant 
  

Fabricant Nombre de terminals en català 

Nokia 12 

Motorola 4 

Sony Ericsson 4 

Blackberry (*) 5 

Alcatel (*) 7 

HTC 1 

Samsung 0 

Total 33 

(*) Fabricants que fan tots els mòbils en català 
 
 
Companyies operadores 
 
El conveni signat amb Telefónica, Vodafone i Orange amb relació a la promoció de la telefonia 
mòbil en català diu: 
 

• Compromís de fomentar com un dels requeriments bàsics dels terminals, en les seves 
comandes a les empreses fabricants, que el català sigui una opció idiomàtica dels 
menús i aplicacions. Aquest foment del requeriment del català es farà efectiu per a les 
comandes de les campanyes de Nadal i Reis de 2007.  

 
• L’empresa operadora es compromet a realitzar, dins les seves comunicacions, 
campanyes a la seva clientela abonada sobre la disposició de terminals en català, 
oferint la possibilitat, mitjançant les polítiques comercials establertes per l’operadora 
amb aquesta finalitat, de renovar o substituir els mòbils que no tinguin l’opció de català 
per terminals que sí que en disposin, i d’adquirir mòbils amb l’opció de català. 

 
• L’empresa operadora es compromet a indicar amb claredat, en qualsevol suport 
publicitari, els punts de distribució i, al lloc web d’Internet, quins terminals són en català.  

 
• L’empresa operadora facilitarà que qualsevol comunicació oral o escrita amb la 
clientela abonada es pugui realitzar en català, d’acord amb el que estableixen els 
articles 15.3, 31 i 32.1 de la Llei de política lingüística i 26.b i 27 de l’Estatut del 
consumidor de la Llei 3/1993, de 5 de març, de l’Estatut del consumidor, sobre el dret a 
ésser atès de qui s’expressa en qualsevol de les llengües oficials.  
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Taula 3.8. Terminals en català per operadora 

 

 
 
Projecte Google Books 
 
La Biblioteca de Catalunya i quatre biblioteques catalanes més s’han adherit al Projecte de 
Biblioteques de Google per digitalitzar centenars de milers de llibres de domini públic (no 
subjectes a drets d’autor) i posar-los a disposició de milions de persones a través d’Internet  
 
La Biblioteca de Catalunya, la biblioteca més gran de Catalunya, actuarà com a coordinadora i 
interlocutora de les altres quatre biblioteques catalanes que participen en el projecte: la 
Biblioteca del Monestir de Montserrat, la Biblioteca Pública Episcopal del Seminari de 
Barcelona, la Biblioteca del Centre Excursionista de Catalunya i la Biblioteca de l’Ateneu 
Barcelonès.  
 
Els seus fons inclouen col·leccions especials d’alt valor patrimonial en català, castellà, francès, 
alemany, llatí i anglès. En especial, destaquen les obres de Ramon Llull, Jacint Verdaguer o 
Cervantes.  
 
La participació de les biblioteques catalanes enriquirà el fons multilingüe de Google oferint més 
llibres en més llengües a més persones arreu del món. Una vegada que els llibres hagin estat 
digitalitzats, tothom podrà descobrir-los, trobar-los i llegir-los en Google Cerca de Llibres.  
 
La incorporació de la Biblioteca de Catalunya al Projecte Google Book és una mostra més de la 
ferma voluntat de la Biblioteca de donar a conèixer la cultura catalana arreu del món i de fer 
accessibles bona part de les seves obres més valuoses. 
 
El conjunt de biblioteques catalanes esdevé així el segon soci no anglosaxó i el tercer d’Europa 
que se suma al Projecte per a Biblioteques, dins el Programa Cerca de Llibres de Google 
(després de la Universitat d’Oxford i la Biblioteca de la Universitat Complutense de Madrid). 
 
El Cercador de Llibres de Google constitueix un esforç històric per estendre el coneixement de 
llibres d’arreu del món disponible a través de la xarxa.  
 
El contingut prové de dues fonts: 
 

• El Programa per a Socis: les entitats associades (majoritàriament editorials) faciliten a 
Google els seus llibres per digitalitzar-los i penjar-los a la xarxa. Només es mostra un 
nombre limitat de pàgines de llibres rellevants per a les cerques, amb la finalitat que el 
públic es faci una idea general de què tracta el llibre. Si es vol, es pot accedir al web de 
l’empresa editora, o al d’una de distribuïdora, i comprar el llibre.  

 
• El Projecte per a Biblioteques: que faciliten els seus llibres per digitalitzar-los. Si un 
llibre d’una biblioteca és de domini públic (no subjecte als drets d’autor), es mostra 
sencer. Si el llibre encara està subjecte als drets d’autor, només es disposa d’un resum 
bàsic, com a molt, dos o tres fragments del llibre, així com informació de la biblioteca on 
es troba l’obra, o on es pot comprar.  

Operadora Nombre de terminals en català 

Orange 14 

Movistar 14 

Vodafone 7 

Yoigo 1 

Eroski 2 

Lliure 10 
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Per a més informació sobre el Cercador de Llibres Google: http://books.google.es. 
 
Altres projectes digitals de la Biblioteca de Catalunya 
 
PADICAT 
Un altre projecte destacat és el Patrimoni Digital de Catalunya (PADICAT, http://www.padi.cat), 
que té per objectiu compilar, processar i donar accés permanent a la producció digital catalana. 
A final de 2007 hi ha més de mil llocs web capturats i s’hi han adherit gairebé tres-centes 
institucions. El projecte compta amb la col·laboració del Centre de Supercomputació de 
Catalunya (CESCA) i el suport del canal temàtic Societat de la Informació del Departament de 
la Presidència de la Generalitat de Catalunya. 
 
ARCA  
La Biblioteca de Catalunya ha impulsat el projecte Arxiu de Revistes Catalanes Antigues 
(ARCA, http://www.bnc.cat/digital/arca/index.html). És un portal d’accés obert que inclou 
publicacions periòdiques tancades que han estat representatives dins la cultura i la societat 
catalanes. ARCA permet accedir a les col·leccions senceres de les publicacions sense haver 
de perdre temps i esforços en la seva localització i consulta a diferents institucions. A més, 
facilita la recuperació i la preservació del patrimoni hemerogràfic català, ja que el fet de 
disposar de substituts digitals dels documents minimitza l’ús dels originals i el seu desgast.  
 
CLACA 
Clàssics Catalans (CLACA, http://claca.bnc.cat/) és un altre projecte impulsat per la Biblioteca 
de Catalunya. És un portal que dóna accés a la guia digital d’autores i autors clàssics catalans, 
en el qual es pot trobar tot tipus d’informació que hi tingui relació. 
 
Participació en altres projectes 
Així mateix, la Biblioteca de Catalunya participa en els portals RACO (Revistes Catalanes amb 
Accés Obert, http://www.raco.cat), un dipòsit des del qual es poden consultar, en accés obert, 
els articles a text complet de revistes científiques, culturals i erudites catalanes, i Memòria 
Digital de Catalunya (http://mdc.cbuc.cat/index.php), dipòsit cooperatiu des del qual es poden 
consultar, en accés obert, col·leccions digitalitzades de revistes catalanes antigues, fotografies, 
mapes, cartells, ex-libris, etc. relacionats amb Catalunya. 
 
Tots aquests projectes contribueixen a la presència de continguts catalans a Internet en accés 
obert. Fer-los accessibles a Internet contribueix a donar a conèixer la cultura i la llengua 
catalanes arreu del món. 
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3. Projectes de foment de l’ús del català duts a terme amb el suport de la Generalitat de 
Catalunya 
 

3.1. Subvencions per a iniciatives adreçades a promoure els usos interpersonals de la 
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IV. EL PRESSUPOST DE LA GENERALITAT PER A LA POLÍTICA LINGÜÍSTICA  
 
 
1. La despesa de la Generalitat destinada a la política lingüística 
 
El pressupost aprovat de la Secretaria de Política Lingüística (SPL) per a l’any 2007, sense 
comptar el capítol primer, destinat a remuneracions de personal, va ser de 27.841.147 euros. 
 
En la taula següent es mostren els increments del pressupost de l’SPL aprovat, sense comptar 
el capítol primer, durant els últims anys. Es pot observar que el pressupost corresponent al 
2007 és més del doble que el de l’any 2000. 
 

Taula 4.1. Evolució del pressupost de la Secretaria de Política Lingüística. 2000-2007 
 

Exercici Pressupost aprovat 
Increment respecte a 

l’any anterior 
Increment acumulat des 

de l’any 2000 

2000 12.578.769   

2001 12.698.972 0,95% 0,95% 

2002 13.462.250 6,01% 7,02% 

2003 14.660.391 8,90% 16,54% 

2004 17.517.149 19,48% 39,25% 

2005 21.715.035 23,96% 72,63% 

2006 27.030.240 24,47% 114,88% 

2007 27.841.147 2,99% 121.33% 

 
A més del pressupost aprovat, al llarg de l’any l’SPL va rebre diverses aportacions per un total 
de 3.020.900 euros, amb la qual cosa el pressupost total disponible va ser de 30.862.047 
euros. A aquest pressupost cal afegir 3.225.140 euros de despeses de personal, que inclouen 
les quotes patronals de la Seguretat Social i de MUFACE.  
 
D’altra banda, la resta de departaments de la Generalitat de Catalunya han destinat 
122.906.668 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 específicament 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 2006 va ser de 156.993.855 euros. 
 
En la taula següent es desglossa, per departaments, el pressupost de la Generalitat 
corresponent al 2007 destinat a incrementar l’ús social de la llengua catalana. 
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Taula 4.2. Pressupost destinat al foment de l’ús del català. 2007 

 

Departament Pressupost (€) 

Vicepresidència (Secretaria de Política Lingüística) 34.087.187 

Vicepresidència (altres unitats) 8.206.885 

Presidència 1.592.784 

Acció Social i Ciutadania 4.544.384 

Agricultura, Alimentació i Acció Rural 34.580 

Cultura i Mitjans de Comunicació 47.055.082 

Economia i Finances 264.087 

Educació 53.613.669 

Governació i Administracions Públiques 1.184.461 

Innovació, Universitats i Empresa 3.281.796 

Interior, Relacions Institucionals i Participació 314.527 

Justícia 1.675.581 

Medi Ambient i Habitatge 103.718 

Política Territorial i Obres Públiques  83.052 

Salut 904.453 

Treball 47.609 

Total 156.993.855 

 
 
1.1. Secretaria de Política Lingüística 
 
Del pressupost de la Secretaria de Política Lingüística destaquen el finançament del Consorci 
per a la Normalització Lingüística i el Consorci TERMCAT, i les despeses relacionades amb les 
actuacions següents: 
 
Subvencions a actuacions de foment de l’ús interpersonal del català 
Promoció del cinema i altres productes audiovisuals en català 
Programa “Voluntariat per la llengua” 
Campanya de foment de l’ús social del català 
Servei d’atenció de consultes lingüístiques Optimot 
Curs de català en línia parla.cat 
Desenvolupament d’eines lingüístiques tecnològiques  
Acreditació de coneixements de llengua catalana 
 
 
1.2. Altres unitats del Departament de la Vicepresidència 
 
En el pressupost del Departament de la Vicepresidència s’inclou l’activitat de l’Institut Ramon 
Llull. A més, destaquen les despeses corresponents a les subvencions per a iniciatives 
destinades a difondre i prestigiar la cultura, la llengua catalana, la cultura i la identitat pròpies 
dins el seu àmbit lingüístic. 
 
 
1.3. Departament de la Presidència 
 
Del Departament de la Presidència podem destacar l’ajut atorgat a l’Associació d’Amics de la 
Bressola per a l’ensenyament del català a les escoles de la Catalunya del Nord. 
 
 
1.4. Departament d’Acció Social i Ciutadania 
 
Al Departament d’Acció Social i Ciutadania podem destacar les subvencions destinades a 
finançar cursos extraordinaris de català per a la població immigrant i les despeses de 
professorat per a les seus de les associacions de persones immigrades. Aquests cursos per a 
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la població immigrant s’afegeixen als organitzats directament pel Consorci per a la 
Normalització Lingüística. 
 
 
1.5. Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació 
 
En el pressupost del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació s’inclou també 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’altra banda, també cal tenir en compte que no s’hi ha inclòs el pressupost de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals, que també és una aportació del Departament de Cultura i 
Mitjans de Comunicació al foment del català. 
 
Pel que fa al pressupost de la Secretaria de Mitjans de Comunicació, destaquen les 
subvencions atorgades a l’Agència Catalana de Notícies i a projectes i actuacions relacionats 
amb el suport als mitjans de comunicació en català. 
 
De les actuacions gestionades directament pel Departament cal esmentar també la línia d’ajuts 
organitzada a través del sistema d’adquisició bibliotecària, que té com a objectiu el suport a 
l’edició en català i en occità d’Aran, mitjançant el foment de la lectura i una presència més gran 
de les novetats editorials a les biblioteques públiques de Catalunya. 
 
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 les 
campanyes i els ajuts destinats 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 els convenis de col·laboració fets en el marc de la Fira de Frankfurt 2007 
per fer visible i singularitzar la literatura i el llibre en català en el mercat internacional. 
 
Altres actuacions destacades de l’ICIC són les campanyes per fomentar el llibre en català i les 
subvencions següents: 
 

• a la producció editorial en català i aranès, 
• a l’edició i comercialització de publicacions periòdiques en català o aranès, 
• a la producció i difusió de llargmetratges cinematogràfics i produccions de gran 

format en versió original catalana o doblada al català. 
 
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.  
 
A l’apartat 2.5 es recull informació més detallada sobre les subvencions i els ajuts atorgats pel 
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació durant l’any 2007. 
 
 
1.6. Departament d’Economia i Finances 
 
Cal tenir en compte que 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. 
 
 
1.7. Departament d’Educació 
 
En el pressupost del Departament d’Educació destaquen les despeses de l’àmbit d’actuació de 
la Subdirecció General de Llengua i Cohesió Social, que inclouen les aportacions destinades a 
les aules d’acollida de l’alumnat nouvingut i als plans educatius d’entorn. 
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Una altra despesa remarcable en el pressupost d’aquest Departament és la relativa al personal 
docent que atén l’alumnat de llengua catalana inscrit en els centres i les aules de formació de 
persones adultes. 
 
 
1.8. Departament de Governació i Administracions Públiques 
En el pressupost del Departament de Governació i Administracions Públiques s’inclouen les 
despeses de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya destinades al foment del català. 
 
 
1.9. Departament d’Innovació, Universitats i Empresa 
 
Del pressupost del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa podem destacar 
l’aportació a l’Institut Ramon Llull per a despeses de funcionament i per al manteniment de la 
xarxa de lectorats. També inclou les transferències a l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i 
de Recerca per a la convocatòria d’ajuts a les universitats catalanes per a projectes i activitats 
de normalització lingüística i per a la publicació i edició de manuals i llibres de text universitaris 
en llengua catalana.  
 
 
1.10. Departament de Justícia 
 
En el pressupost que el Departament de Justícia destina al foment de l’ús del català destaquen 
les retribucions del personal que es dedica a la dinamització lingüística a les oficines judicials: 
suport i assessorament lingüístic als òrgans judicials, actuacions per introduir el català en el 
funcionament ordinari de la justícia i organització de la formació lingüística del personal judicial. 
 
 
2. El català a les subvencions i els ajuts 
 
Mitjançant les subvencions i els ajuts atorgats pels diferents departaments de la Generalitat de 
Catalunya durant l’any 2007, s’han impulsat diferents projectes relacionats amb el foment del 
coneixement i l’ús de la llengua catalana.  
 
 
2.1. Secretaria de Política Lingüística 
 

Taula 4.3. Subvencions 
 
Subvencions per a iniciatives adreçades a promoure els usos 
interpersonals de la llengua catalana a Catalunya i de la llengua 
occitana a la Vall d’Aran 
A l’apartat 3 d’aquest capítol podeu trobar més informació sobre 
aquestes subvencions. 

1.100.000 € 

Subvencions per a iniciatives destinades a augmentar les estrenes 
comercials de llargmetratges doblats o subtitulats en llengua 
catalana 
A l’apartat 3 d’aquest capítol podeu trobar més informació sobre 
aquestes subvencions. 

2.131.409 € 

Subvencions per a iniciatives destinades a augmentar la presència 
en videoclubs, llibreries i altres circuits comercials de produccions 
audiovisuals en format digital sobre un suport físic, doblades o 
subtitulades en llengua catalana 

150.000 € 

Conveni de col·laboració amb la Coordinadora de Festivals i 
Mostres de Cinema i Vídeo de Catalunya per a la subtitulació en 
català de projeccions en festivals i mostres de cinema de Catalunya 

150.000 € 

Al Consorci Teatre Bartrina de Reus per a la subtitulació en català al 
Festival Europeu de Curtmetratges  

3.000 € 

Organització del concurs Pica Lletres 60.000 € 

A la Delegació de Girona d’Òmnium Cultural per a l’organització de 
cursos de català 

6.300 € 

A Òmnium Cultural de la Catalunya del Nord per al finançament de 
cursos de català per a adults 

27.000 € 
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Al Cercle d’Agermanament Occitano-Català per a l’organització de 
la X Dictada Occitana 

1.200 € 

A Enciclopèdia Catalana per a l’edició del Diccionari àrab-català 6.000 € 

A l’Associació de Sociolingüistes de Llengua Catalana (ASOLC) per 
al finançament d’activitats i projectes 

20.000 € 

Conveni de col·laboració amb la Universitat Politècnica de 
Catalunya per al desenvolupament de tecnologies de la parla per 
aplicar-les a la traducció simultània i automàtica 

500.000 € 

Al Consorci Universitat Internacional Menéndez Pelayo de 
Barcelona per a l’organització de l’escola d’estiu dedicada a 
multilingüisme i universitat 

6.000 € 

Al Centre Universitari de Sociolingüística i Comunicació (CUSC) de 
la Universitat de Barcelona per a projectes de recerca 

25.000 € 

A la Universitat Autònoma de Barcelona per a activitats de promoció 
de la llengua occitana d’Aran entre el públic universitari 

6.000 € 

A la Universitat Autònoma de Barcelona per al finançament d’un 
curs de locució aplicada a la publicitat 

3.000 € 

A la Fundació Universitària Balmes de Vic per a l’organització de les 
jornades “La llengua que hem d’ensenyar a aprendre” 

4.000 € 

A la Universitat de Barcelona per al desenvolupament de recursos 
de tecnologia lingüística per al català 

75.000 € 

Conveni de col·laboració amb l’Institut Joan Lluís Vives 24.000 € 

 
 
2.2. Altres unitats del Departament de la Vicepresidència 
 
A més de les subvencions i els ajuts atorgats per la Secretaria de Política Lingüística, el 
Departament de la Vicepresidència ha atorgat altres ajuts, que es detallen a continuació. 
 

Taula 4.4. Direcció de Polítiques Sectorials 
 
 
Subvencions per a iniciatives adreçades a difondre i prestigiar la 
llengua catalana, la cultura i la identitat pròpies dins el seu àmbit 
lingüístic 
 
Han rebut ajuts diverses entitats de les Illes Balears, la Catalunya 
del Nord, la Comunitat Valenciana, la Franja de Ponent i l’Alguer. 
Entre aquestes subvencions destaca l’atorgada a l’Associació 
d’Amics de la Bressola per impulsar l’ensenyament del català a 
les escoles de la Catalunya del Nord. 
 
Al capítol VII es pot trobar més informació sobre aquestes 
subvencions. 

4.589.770 € 

Pla de normalització lingüística de la Plataforma per la Llengua 129.000 € 

 
Taula 4.5. Direcció General d’Afers Religiosos 

 
Subvencions a activitats destinades a fomentar la relació entre entitats 
i confessions religioses i la societat catalana, dutes a terme a 
Catalunya i en català: 
 

• elaboració del Vocabulari de les religions 
• elaboració del Diccionari grec-català del Nou Testament 
• elaboració de l’Antic Testament interlineal hebreu-català 
• elaboració del Corpus Bíblicum Catalanicum 
• traducció al català de textos de teologia 
• traducció al català de textos budistes 
• projecte “Xarxa interreligiosa per la llengua” del Col·lectiu 

l’Esbarzer-Plataforma per la Llengua 

47.040 € 

Subvencions per a l’edició d’obres de temàtica relacionada amb les 
religions i/o la laïcitat, escrites en català o bé plurilingües que 
comprenguin la llengua catalana 

38.196 € 
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Taula 4.6. Institut Ramon Llull 
 

Subvencions per a l’ensenyament del català en universitats de 
fora del domini lingüístic 

1.798.312 € 

Subvencions a associacions de fora dels territoris de parla 
catalana per a l’organització de cursos destinats a l’aprenentatge 
de la llengua catalana 

195.668 € 

Ajuts per a la creació d’eines i materials per a l’aprenentatge del 
català 

11.465 € 

Ajuts per a la formació del professorat i per estades de formació 
d’alumnat de fora del territori lingüístic 

66.662 € 

Subvencions a les associacions de catalanística 72.000 € 

 
 
2.3. Departament de la Presidència 
 

Taula 4.7. Departament de la Presidència 
 
A l’Associació d’Amics de la Bressola per impulsar l’ensenyament 
del català a les escoles de la Catalunya del Nord 

600.000 € 

A Edicions del País Valencià, SA, per a la difusió de la llengua i la 
cultura catalanes a través del setmanari El Temps, els seus 
suplements i els seus col·leccionables 

430.000 € 

A Acció Cultural del País Valencià, per a la realització d’activitats 
culturals dirigides a promoure i difondre la llengua, la cultura i la 
història catalanes, l’economia i els valors cívics, convencionals i 
mediambientals 

130.000 € 

 
 
2.4. Departament d’Acció Social i Ciutadania 
 

Taula 4.8. Departament d’Acció Social i Ciutadania 
 
Subvencions als ens locals per a la realització de cursos 
extraordinaris de català 

3.189.870 € 
  

Subvencions a entitats pel desenvolupament d’activitats 
relacionades amb classes d’iniciació i de promoció del català 

1.500 € 

 
 
2.5. Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació 
 

Taula 4.9. Secretaria de Mitjans de Comunicació 
 
Projectes per a entitats sense afany de lucre relacionats amb algun 
mitjà de comunicació en català 

1.457.640 € 

Projectes per a la premsa en suport digital o en paper en català 8.466.622 € 

Projectes a les ràdios i televisions en català 4.303.035 € 

Subvencions automàtiques a empreses i associacions de ràdio, 
televisió i premsa digital 

2.025.000 € 

Baròmetre de la Comunicació i la Cultura (pluriennal): mesura i 
anàlisi d’audiències als territoris de parla catalana 

719.618 € 

Agència Catalana de Notícies (pluriennal) 3.190.000 € 

Universitat Pompeu Fabra: Observatori de la Producció Audiovisual 
catalana 

70.000 € 

Agència EFE: peus de foto en català i notícies audiovisuals emeses 
en català 

154.000 € 

Fundació Francesc Eiximenis: manteniment de la xarxa de 
repetidors del senyal de la CCRTV al País Valencià 

70.000 € 

Xarxa Audiovisual Local: serveis d’informació, anàlisi d’audiències 
de les televisions 

70.000 € 

Xarxa Audiovisual Local: unitat de dinamització i assessorament 
lingüístics a les televisions locals, per promoure l’ús de qualitat de 
la llengua catalana entre els professionals de les televisions 
adherides i els membres de redacció de la Xarxa de Televisions 
Locals (XTVL) i del diari digital LaMalla.net 

31.000 € 
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Xarxa Audiovisual Local: producció i retransmissió de continguts 
esportius de proximitat 

199.000 € 

UAB: informe sobre la ràdio de Catalunya 16.800 € 

Federació de Ràdios Locals de Catalunya: llibre blanc de la ràdio 
local a Catalunya 

32.100 € 

Comunicàlia: producció i compra de continguts audiovisuals en 
català per a les televisions 

192.024 € 

Comunicàlia: transmissió de continguts audiovisuals i informatius 
via satèl·lit 

76.880 € 

Comunicàlia: projecte de renovació del web de l’ens 31.096 € 

Consorci del Mercat Audiovisual de Catalunya: 8a edició 110.000 € 

Consorci Localret-TDCOM: Pla d’acció 2007 217.000 € 

Universitat de València: promoció de la revista L’Espill 4.000 € 

Reporters sense Fronteres: edició de l’informe anual 2006 en català 20.000 € 

Diari El País: 1a fase de la col·lecció “TEO en català” 100.000 € 

Fundació Blanquerna: Laboratori de la Premsa Digital de Catalunya 38.500 € 

Federació de Persones Sordes de Catalunya: emissió de notícies a 
la televisió digital en llengua de signes catalana 

30.000 € 

Ediciones Primera Plana: àlbum “Les meravelles de Catalunya” 100.000 € 

Actividades Digital Media: estudi viabilitat de lavanguardia.es en 
català 

100.000 € 

Catalunya Regi Plus: nou redactat en català de la revista Cap 
Catalogne 

20.000 € 

UAB: difusió de la recerca en comunicació feta per l’InCom-UAB 65.000 € 

 
Taula 4.10. Institució de les Lletres Catalanes 

 

Ajuts a propostes de creació literària en llengua catalana  220.000 € 

Ajuts a propostes de creació o renovació de webs sobre literatura 
catalana  

73.700 € 

Ajuts a traductors i traductores per a propostes de traducció al 
català d’obres literàries en altres llengües 

43.500 € 

Ajuts a la investigació sobre moviments, obres i autors i crítica 
literària de literatura catalana, preferentment contemporània  

35.300 € 

Ajuts a la realització d’activitats de promoció i difusió de la 
literatura catalana (entitats)  

395.055 € 

Ajuts a editorials per a la traducció a la llengua occitana d’Aran 
d’obres literàries catalanes  

2.400 € 

Ajuts a editorials per a l’edició d’obres literàries d’especial interès 
cultural  

100.000 € 

Ajuts a editorials per a traduccions al català  96.000 € 

Altres ajuts  281.355 € 

 
Taula 4.11. Institut Català de les Indústries Culturals (ICIC) 

 
Subvencions per a la producció i difusió de llargmetratges 
cinematogràfics i produccions en gran format en versió original 
catalana 

900.000 € 

Subvencions per a la difusió de llargmetratges cinematogràfics i 
produccions en gran format en versió doblada al català 

400.000 € 

Subvencions a la producció editorial d’especial interès cultural en 
llengua catalana o aranesa 

197.900 € 

Subvencions a la producció editorial en català i en llengua occitana 
d’Aran i per a l’edició de partitures de compositors/ores 
catalans/anes 

1.944.778 € 

Subvencions per a la realització d’activitats adreçades al públic o 
als mitjans de comunicació per a la promoció de títols individuals o 
de col·leccions de llibres en català o en aranès  

82.039 € 

Subvencions a l’edició i comercialització de publicacions 
periòdiques en català o en aranès 

4.474.140 € 

Subvenció d’actuacions de les associacions i els gremis 
representatius que pel seu caràcter tenen una repercussió especial 
en la societat, suposen un salt qualitatiu en el procés de resolució 
de problemes estructurals o bé potencien els punts forts del sector 

222.764 € 
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Han rebut un ajut entitats com ara el Gremi de Llibreters, el Consell 
Català del Llibre Infantil i Juvenil o l’Associació Lectura Fàcil. 
Pla de Fires 
 
Ha estat dissenyat per l’ICIC per reforçar la indústria del llibre i 
visibilitzar el llibre en català. 

552.813 € 

Fira de Frankfurt 2007 
 
S’han signat convenis de col·laboració amb els agents implicats en 
l’esdeveniment amb l’objectiu de donar suport a actuacions que 
contribuïssin tant a potenciar l’edició catalana des del punt de vista 
empresarial com a visibilitzar i singularitzar la literatura i el llibre en 
català en el mercat internacional. 

5.985.000 € 

Subvencions a galeries d’art de Catalunya per a la realització 
d’activitats de difusió de la seva programació i propostes artístiques 
per a l’any 2007 
 
Per obtenir l’ajut la llengua utilitzada en la realització del projecte ha 
de ser com a mínim el català. 

156.319 € 

Subvencions per a projectes de producció teatral i de circ de 
caràcter professional (producció de muntatges concrets) 

1.178.250 € 

Anualitat 2007 dels 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 
 
Per obtenir aquests ajuts cal preveure una producció o una 
programació, segons el cas, amb almenys el 50% d’espectacles en 
llengua catalana. 

3.557.000 € 

Subvencions per a la programació o explotació d’activitats teatrals i 
de circ de caràcter professional durant l’any 2007 (sales privades 
amb programació estable) 
 
Per poder-se’n beneficiar cal acreditar que almenys el 50% de la 
programació és en català. 

130.000 € 

Subvencions per a l’edició de la música en suport fonogràfic 
 
Aquest import correspon als fonogrames en català. Els projectes 
d’edició de fonogrames en català reben un plus econòmic de 1.000 
euros respecte de la resta d’edicions. 

276.500 € 

Subvencions per a la promoció de la música en suport fonogràfic 
 
Aquest import correspon als fonogrames en català. Els projectes de 
promoció de fonogrames editats en català han rebut un plus 
econòmic aproximadament d’un 30% de l’ajut respecte de la resta 
de projectes de promoció. 

170.500 € 

 
 
2.6. Departament d’Economia i Finances 
 

Taula 4.12. Departament d’Economia i Finances 
 
Aportació a l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca 
per a la convocatòria d’ajuts per publicar i editar, en format paper 
i electrònic, manuals universitaris i llibres de text universitaris en 
llengua catalana 

18.000 € 

 
 
2.7. Departament d’Educació 
 

Taula 4.13. Formació de Persones Adultes 
 

Subvencions a entitats 235.677 € 

 
 
2.8. Departament de Governació i Administracions Públiques 
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Taula 4.14. Escola d’Administració Pública de Catalunya 
 

Conveni amb la Candidatura Autònoma de Treballadors i 
Treballadores de l’Administració de Catalunya (CATAC) per 
organitzar cursos de català 

5.500 € 

Conveni amb la Comissió Obrera Nacional de Catalunya (CCOO) 
per organitzar cursos de català 

18.000 € 

Conveni amb la Federació de Serveis Públics de la UGT de 
Catalunya per organitzar cursos de català 

18.000 € 

 
 
2.9. Departament d’Innovació, Universitats i Empresa 
 

Taula 4.15. Comerç i Turisme  
 

A l’Associació en Defensa de l’Etiquetatge en Català per a 
l’actualització, ampliació i difusió del Catàleg de Productes 
Etiquetats en Català 

37.838 € 

Al Col·lectiu l’Esbarzer per a un estudi per avaluar l’ús del català 
en el sector dels catàlegs de les grans superfícies 

8.626 € 
 

A l’Associació Parla en Defensa de la Llengua i la Cultura 
Catalanes per dur a terme la campanya “Llengua, país, comerç i 
innovació” 

60.000 € 
 

A la Confederació de Comerç de Catalunya per a diverses 
actuacions: 

• reedició de material de la campanya “Oberts al català” 

• material de la campanya “El català et farà un gran servei” 

• prova pilot d’assessorament a petits empresaris de bars, 
cafeteries i restaurants d’origen immigrant 

• quarta edició del Premi a la Millor Iniciativa Lingüística del 
Sector Comercial 

• participació en el programa “Voluntariat per la llengua” 
(comerços voluntaris) 

80.000 € 
 

 
Taula 4.16. Comissionat per a Universitats i Recerca 

 
A la Universitat de Barcelona per al curs d’estiu Del Nil a l’Atlàntic i 
de la Mediterrània al Sàhara: qui són els amazics, en el marc de 
l’onzena edició d’Els Juliols 

6.010 € 

A la Fundació Pere Coromines per a la revisió, catalogació i edició 
de l’obra inèdita de Joan Coromines 

9.369 € 

A la Universitat de Barcelona i la Universitat Politècnica de 
Catalunya per a l’organització de la jornada “Primavera de la 
llengua”, festa universitària anual per fomentar l’ús del català a la 
universitat  

25.000 € 

A la Universitat Rovira i Virgili per al programa “Gràcies” del 2007, 
sessions presencials de formació lingüística bàsica, prèvia a 
qualsevol curs inicial de català, que s’ofereix durant tot l’any per a 
l’alumnat procedent de programes de mobilitat 

5.020 € 

A la Universitat Pompeu Fabra per a la migració del Servei 
d’Autoformació en Llengua Catalana (SALC) a un nou entorn 
tecnològic i informàtic 

21.999 € 

A la Universitat Autònoma de Barcelona per al projecte Minerva II, 
aplicació informàtica per facilitar a l’alumnat no català, coneixedor 
d’altres llengües romàniques, un aprenentatge inicial de català 

50.000 € 

A la Universitat de Barcelona per a la creació d’un portal web de 
les guies de conversa universitàries, vocabularis elementals 
plurilingües 

48.180 € 

Transferència a l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de 
Recerca (AGAUR) per a la convocatòria d’ajuts a les universitats 
públiques i privades de Catalunya per a projectes i activitats de 
normalització lingüística (NORMA 2007) 
 
Al capítol VII es pot trobar més informació sobre aquests ajuts. 

600.000 € 

Transferència a l’AGAUR per a la convocatòria d’ajuts per publicar 
i editar, en format paper i electrònic, manuals universitaris i llibres 
de text universitaris en llengua catalana (DILL 2007) 
 
Al capítol VII es pot trobar més informació sobre aquests ajuts. 

150.000 € 
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2.10. Departament de Salut 
 

Taula 4.17. Departament de Salut 
 
Subvenció per al Servei d’Intèrprets de Llengua de Signes 
Catalana de la Federació de Persones Sordes de Catalunya 
(FESOCA) 

35.000 € 

 
 
3. Projectes de foment de l’ús del català duts a terme amb el suport de la Generalitat de 
Catalunya 
 
L’any 2007, la Secretaria de Política Lingüística (SPL), en la línia d’implantar com a objectiu 
prioritari el foment de l’ús social de la llengua catalana, ha publicat una convocatòria anual 
única per a la concessió de subvencions per a iniciatives adreçades a promoure els usos 
interpersonals de la llengua catalana a Catalunya i de la llengua occitana a la Vall d’Aran.  
 
Aquesta línia de subvencions inclou, per primera vegada, les actuacions que fomenten l’ús de 
l’occità a la Vall d’Aran. En aquest sentit, tot el que s’estableix per a la llengua catalana a 
Catalunya s’aplica a la llengua occitana a la Vall d’Aran.   
 
Aquesta convocatòria de subvencions respon a la voluntat del Govern de la Generalitat de 
fomentar l’ús social d’aquestes dues llengües en els territoris on són pròpies. 
 
Poden optar a aquestes subvencions les entitats privades sense finalitat de lucre que tinguin la 
seu en l’àmbit territorial de Catalunya, els col·legis professionals de Catalunya, les 
organitzacions empresarials, les organitzacions sindicals i les federacions esportives catalanes. 
 
Són matèria d’aquesta línia de subvencions les actuacions que contribueixen a promoure l’ús 
del català en les comunicacions quotidianes en àmbits en què l’ús de la llengua catalana és 
deficitari i, preferentment: 
 

• Les actuacions de foment de l’ús del català que tenen com a persones destinatàries la 
gent jove (de 15 a 29 anys). 

 
• Les actuacions de foment de l’ús del català que tenen com a persones destinatàries la 

població que habitualment no parla català. 
 

• Les actuacions que promouen l’ús del català en l’àmbit del treball, i molt especialment 
en els sectors del comerç, l’hostaleria, la restauració i la salut. 

 
• Les actuacions que promouen l’ús del català en l’àmbit jurídic i judicial. 

 
• Les actuacions que s’insereixen en el marc i la filosofia del programa “Voluntariat per la 

llengua”, així com en iniciatives similars que puguin sorgir a la Vall d’Aran pel que fa a 
l’occità. 

  
Aquestes actuacions es poden adreçar a persones que habitualment parlen en català per tal 
que no canviïn de llengua innecessàriament, a persones que tenen un coneixement passiu de 
la llengua però que habitualment no la utilitzen i a persones arribades en els darrers anys a 
Catalunya. Queden excloses de la convocatòria les iniciatives que tenen com a objecte l’edició 
de llibres, revistes o butlletins; l’elaboració, el manteniment i la traducció de pàgines web, i 
l’organització de cursos de català o d’occità. 
 
Aquesta convocatòria ha disposat d’una dotació pressupostària d’1.100.000 euros. 
 
En el marc d’aquesta convocatòria de subvencions, l’any 2007 s’han subvencionat 73 projectes 
que tenen l’objectiu de fomentar els usos interpersonals de la llengua catalana i 1 projecte la 
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finalitat del qual és el foment de la llengua occitana a l’Aran, presentats per 69 entitats de tot el 
territori català.  
 
La tipologia d’activitats subvencionades ha estat molt diversa. En l’àmbit del treball, per 
exemple, s’han subvencionat els projectes de foment de l’ús de la llengua catalana dels 
sindicats Comissions Obreres, UGT, Intersindical CSC, USOC i CTC, de la patronal PIMEC i el 
projecte “Oberts al català” de la Confederació de Comerç de Catalunya. També han rebut 
suport econòmic els tallers de foment de l’ús del català per a dirigents ugetistes i el projecte de 
normalització del nou CADCI (Centre Autonomista de Dependents del Comerç i de la Indústria) 
de la Fundació Josep Comaposada. 
 
En l’àmbit de la justícia, s’han subvencionat el projecte de foment de l’ús del català en l’àmbit 
de l’advocacia del Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya (CICAC) i el Pla de 
qualitat lingüística als despatxos d’advocats de Girona i el Pla de foment de l’ús de la llengua 
catalana en els despatxos d’advocats de Barcelona de l’Associació de Juristes en Defensa de 
la Llengua Pròpia.  
 
En l’àmbit de l’esport, han rebut suport econòmic el projecte d’integració social i lingüística a 
través del futbol “Apadrina un futbolista” de la Fundació Privada Catalana de Futbol i el projecte 
de foment de l’ús del català en l’àmbit de l’esport de la Unió de Federacions Esportives de 
Catalunya. 
 
També han rebut suport econòmic diversos projectes que s’emmarquen en el programa 
“Voluntariat per la llengua”. És el cas, per exemple, del projecte “Parlem” d’Òmnium Cultural i 
dels projectes de l’Associació de Mestres Rosa Sensat, de l’Associació Wafae i del Secretariat 
de Sants, Hostafrancs i la Bordeta, l’Associació Catalana per a la Transformació Social 
(SOCIALCAT), la Fundació Orfeó Gracienc, entre d’altres.  
 
En l’àmbit de la joventut i del lleure han rebut suport econòmic el projecte “Expressa’t en català” 
de la Fundació Catalana de l’Esplai, el projectes “Apropa’t” i “Entre joves” del Casal dels Infants 
del Raval, el pla d’acollida d’alumnat jove universitari del Col·lectiu l’Esbarzer, el concurs 
“Enganxa’t a la Música” de l’Associació Cultural Espais de Música en Català, el concurs de 
música en català de l’Associació Acampada Jove. 
 
En aquest àmbit també han rebut suport iniciatives que volen promoure la reflexió al voltant de 
llengua catalana, com ara el projecte “Actua” del Centre de Titelles de Lleida que, a partir de 
grups de treball de gent jove, pretén treballar tres espectacles de titelles que giren al voltant del 
valor de la llengua catalana. 
 
Altres activitats que han estat subvencionades són diverses variants de tallers de sensibilització 
sobre els usos lingüístics. Aquesta activitat pretén fomentar els usos interpersonals en llengua 
catalana entre diferents col·lectius, sobretot els que són model lingüístic, com ara monitors i 
monitores educatius i del temps del lleure, monitors i monitores esportius, professorat, etc. En 
aquesta línia, també han rebut suport els tallers d’ecologia de la llengua de la Fundació Pere 
Tarrés, etc. 
  
A més, també han estat subvencionats el projecte d’extensió de l’ús social de la llengua 
catalana del Col·lectiu l’Esbarzer, el projecte de sensibilització i promoció de l’ús social del 
català de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua (CAL) i el projecte “Lengua viua” per 
fomentar l’ús de la llengua occitana entre la joventut. 
  

Taula 4.18. Distribució territorial de projectes i entitats que s’han subvencionat 
 

 Barcelona Tarragona Lleida Girona Terres de l’Ebre Vall d’Aran Total 

Entitats 53 1 2 9 3 1 69 

Projectes 58 1 2 9 3 1 74 

 
Per la seva rellevància en el conjunt, volem destacar alguns dels projectes subvencionats. 
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3.1. Subvencions per a iniciatives adreçades a promoure els usos interpersonals de la llengua 
catalana a Catalunya i de la llengua occitana a la Vall d’Aran 
 
3.1.1. El pla de qualitat lingüística als despatxos d’advocats de Girona 
 
El Pla de qualitat lingüística als despatxos d’advocats de Girona es tracta d’una experiència 
pilot que pretén augmentar la qualitat lingüística i comunicativa dels despatxos d’advocats que 
s’hi han inscrit (13) i capacitar-los perquè es puguin relacionar oralment i per escrit amb la 
ciutadania i amb l’Administració de justícia en català. Per tal de fer un seguiment del Pla i poder 
avaluar els resultats del projecte, s’ha creat una comissió de seguiment integrada per 
representants dels cinc organismes que participen en l’organització del Pla: l’Associació de 
Juristes en Defensa de la Llengua Pròpia, la Secretaria de Política Lingüística, el Col·legi 
d’Advocats de Girona, el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya i el Consorci 
per a la Normalització Lingüística. 
 
L’any 2007 s’ha iniciat l’execució del Pla, després d’una primera fase d’anàlisi de les 
necessitats dels despatxos, duta a terme al darrer trimestre del 2006, en què s’han adaptat la 
documentació i les comunicacions dels despatxos, s’han facilitat coneixements sobre recursos 
existents relacionats amb les noves tecnologies i se’ls ha donat formació en llengua general (15 
persones han seguit sessions d’autoaprenentatge de nivells B i C) i en llenguatge jurídic (hi ha 
hagut 14 assistents regulars al Taller de llenguatge jurídic), amb l’objectiu final de dotar-los 
d’autonomia suficient per treballar en català.  
 
S’ofereixen tres vies d’intervenció relacionades amb l’assessorament i la formació. 
 
En primer lloc, revisar (corregir i/o traduir, segons els casos) i actualitzar els models de 
documents que s’utilitzin.  
 
En segon lloc, posar a l’abast dels despatxos eines informàtiques que facilitin la feina i els 
recursos lingüístics de fàcil accés (traductors automàtics, formularis jurídics electrònics, 
diccionaris electrònics, etc.).  
 
En darrer lloc, oferir un curs de llenguatge jurídic presencial i un reforç personalitzat de llengua 
general dels nivells B i C amb la utilització de mètodes d’autoaprenentatge. 
 
Per dur a terme aquest Pla, l’Associació de Juristes en Defensa de la Llengua Pròpia ha 
contractat una tècnica amb coneixements de llengua i de procediments jurídics, que té el 
despatx a la seu del Col·legi. 
 
Els objectius prioritaris marcats per a aquest pla són: 
 
• Augmentar la qualitat lingüística i comunicativa d’aquests despatxos (a banda d’incidir en 

l’ús de la llengua catalana, volem incidir en la tan necessària modernització del llenguatge 
jurídic). 

 
• Capacitar els despatxos d’advocats per poder relacionar-se oralment i per escrit amb la 

ciutadania i amb l’Administració de justícia en català. 
 
Per tal que el Pla tingui continuïtat i no sigui un projecte puntual, es demana als despatxos 
inscrits que, en contrapartida, es comprometin a optar per la llengua catalana com a llengua 
d’ús habitual del despatx. 
 
Al setembre del 2007, es va organitzar la jornada “La llengua i el dret: el paper dels advocats”, 
amb l’objectiu de sensibilitzar aquest col·lectiu professional sobre la importància del seu paper 
en la normalització lingüística de l’Administració de justícia. Van participar-hi prop de cent 
professionals del món del dret i l’Administració de justícia. 
 
Simultàniament, en una actuació a cavall de l’assessorament i la formació, s’editen 
electrònicament “Retalls de llengua”, unes fitxes que s’envien periòdicament per correu 
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electrònic i que tracten, de manera sintètica i planera, aspectes relacionats amb el llenguatge 
jurídic i també amb la llengua general. 
 
 
3.1.2. Servei Lingüístic del Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya 
 
El Servei Lingüístic del Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya (CICAC) dóna 
servei de manera directa a 5.732 advocats, inscrits en el Programa per a la normalització 
lingüística i, a més, atén les consultes que li formulen els advocats i les advocades de 
Catalunya i de les illes, que ja sumen un total de 27.427. 
 
El Servei respon al compliment del conveni subscrit amb la Generalitat de Catalunya, en virtut 
del qual, entre molts altres compromisos, la Comissió de Llengua Catalana del CICAC establirà 
plans i mesures per al foment del català en l’àmbit de l’advocacia; també dóna servei 
d’assessorament lingüístic als advocats i advocades, promou l’ensenyament del català a totes 
les persones col·legiades, fa un seguiment de l’evolució de l’ús del català i manté un web en 
català on s’informa de les eines i dels recursos lingüístics disponibles. 
 
Durant el 2007, el servei lingüístic ha seguit potenciant la seva política de comunicació, tot 
mantenint i ampliant la seva base de dades amb les adreces de correu electrònic de les 
persones inscrites en el Programa i d’institucions i associacions relacionades amb el món del 
dret, per tal de mantenir-los informats sobre els nous serveis i les activitats del Programa. 
 
El suport als col·legis també es concreta en el proveïment de persones professionals en cada 
àmbit per impartir cursos, la informació sobre els recursos existents i la coordinació i l’enllaç 
amb el Consorci de Normalització Lingüística i amb la Secretaria de Política Lingüística. 
 
En l’entorn d’aquest web de recursos, s’ofereix als advocats i les advocades la possibilitat 
d’inscriure’s o de demanar l’alta al Traductor. Al mes d’octubre del 2006 havien sol·licitat l’alta, 
de manera voluntària, a aquest servei 1.901 persones, i al novembre del 2007 les altes ja eren 
de 2.169. 
 
 
3.1.3. Projecte “Quedem?” d’Òmnium Cultural  
 
«Quedem?» és un projecte de lleure que ofereix, de manera gratuïta, una gran varietat 
d’activitats perquè totes les persones de la societat catalana, sense que importi la seva 
procedència, puguin conèixer-se i relacionar-se mentre participen en activitats que, com a 
ciutadans i ciutadanes de Catalunya, tenen al seu abast. Aquest programa pretén promoure la 
cohesió social de Catalunya, i fomentar la interrelació i la participació en la vida social en 
igualtat de condicions per a tota la població de Catalunya.  
 
Les activitats programades són de diversos àmbits, com ara el teixit associatiu, els recursos 
ciutadans, els espais de lleure, la cultura popular, la música, el teatre i altres expressions 
artístiques, així com llocs emblemàtics de Catalunya, amb l’objectiu de reforçar i generar 
lligams de pertinença a una mateixa comunitat ciutadana. 
 
Les activitats que es duen a terme faciliten un espai de trobada a persones que difícilment 
coincidirien en la seva vida diària perquè puguin intercanviar coneixements, experiències i 
relacionar-se de manera distesa mentre participen en activitats d’interès ciutadà. 
 
Participen en el projecte un equip de monitors i monitores que dinamitzen les activitats, són el 
punt de referència pel grup, estimulen la interrelació dels participants i promouen els objectius 
del projecte (ús de la llengua catalana com a eina de cohesió social i reconeixement de la 
ciutadania social). 
 
Les persones participants poden aprofundir el coneixement dels llocs visitats gràcies a 
l’obtenció d’un dossier amb informació detallada i especialitzada. Des del novembre del 2006 
fins al novembre del 2007 s’han dut a terme 109 activitats en un total de 216 sessions. 
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Vegeu, en els gràfics 4.1 i 4.2, el perfil dels participants. 
 

 
Gràfic 4.1. Participants de “Quedem?” segons lloc de procedència. Novembre 2006-2007 
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Gràfic 4.2. Alumnes CNL segons lloc de procedència. Novembre 2006-2007 
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L’alumnat del CNL representa el 39,08% dels participants en el programa “Quedem?”, dels 
quals el 28,95% i el 26,59% dels participants provenen d’Amèrica Llatina i de Catalunya, 
respectivament. Cal destacar també la presència important de participants que provenen de 
l’Estat espanyol, amb un 22,9%. 
 
El programa “Quedem?” es duu a terme a Barcelona, Manresa, Sant Cugat del Vallès, Girona, 
Lleida, i inclou diverses sortides culturals arreu de les comarques pròpies o de l’entorn, que es 
van iniciar a finals del 2007 
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3.2. Subvencions per a iniciatives destinades a augmentar les estrenes comercials de 
llargmetratges doblats o subtitulats en llengua catalana 
 
El foment del català al cinema 
 
Atès que el cinema és un sector clau en la normalització de l’ús del català, un dels objectius del 
Govern, recollit en la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística de la Generalitat de 
Catalunya, és afavorir la producció de pel·lícules catalanes i en català, estimular i fomentar el 
doblatge i la subtitulació al català de pel·lícules d’expressió original no catalana i promoure la 
distribució i l’exhibició d’aquests productes en qualsevol format. També vol garantir que els 
doblatges fets per al cinema s’incorporin de manera automàtica al format DVD per al consum 
domèstic. 

 
Els agents institucionals principals de les actuacions encaminades a aconseguir aquests 
objectius són la Secretaria de Política Lingüística pel que fa al doblatge i la subtitulació de 
pel·lícules de producció estrangera i l’Institut Català d’Indústries Culturals per a les pel·lícules 
de producció pròpia. 
 
 
La Secretaria de Política Lingüística  
 
L’objectiu de la Secretaria de Política Lingüística (SPL) en l’àmbit audiovisual és definir i 
adoptar un programa de mesures polítiques, legislatives i pressupostàries, de promoció del 
cinema en català doblat o subtitulat al català, tant pel que fa a la distribució i a l’exhibició en 
sales, com a l’emissió televisiva i la comercialització en format DVD. Per a l’assoliment d’aquest 
objectiu, s’han plantejat les mesures següents: incidir en els diversos àmbits de la distribució i 
de l’exhibició cinematogràfiques i impulsar iniciatives perquè tots els productes que se’n derivin 
incorporin el català i, d’altra banda, incrementar-ne i reforçar-ne la promoció.  
 
Per tal de dur a terme aquestes iniciatives, l’SPL publica anualment una convocatòria de 
subvencions per fomentar el cinema i el DVD en català. 
  
 
Suport al doblatge i a la subtitulació en català 
 
La Secretaria de Política Lingüística (SPL), per tal de fomentar el doblatge i la subtitulació en 
català, publica anualment una convocatòria de subvencions adreçada a augmentar les estrenes 
comercials de pel·lícules doblades o subtitulades en llengua catalana. Aquestes subvencions 
cobreixen les despeses generades pel doblatge o la subtitulació, i les còpies i els materials 
promocionals per a la difusió de les còpies catalanes.  
 
D’acord amb les propostes de les distribuïdores cinematogràfiques, l’SPL selecciona les 
pel·lícules a les quals destinarà recursos perquè es doblin o subtitulin en català.  
 
Els criteris principals de selecció es basen en la rendibilitat comercial prevista per les empreses 
propietàries de les pel·lícules. Les pel·lícules adreçades al públic infantil predominen en el 
conjunt de títols doblats al català, atès que gaudeixen d’una acceptació més gran del públic i 
del sector empresarial de l’exhibició. El doblatge de grans produccions, especialment les 
adreçades a la població més jove, és també un dels objectius principals. Tanmateix, les xifres 
de públic mostren que les grans produccions juvenils tenen cada vegada menys èxit i no 
compensen les despeses invertides. Algunes sagues de pel·lícules com Harry Potter, versions 
cinematogràfiques de llibres editats també en català, són d’elecció inqüestionable. La diferència 
de les condicions d’exhibició de les versions catalanes respecte a les castellanes (nombre de 
cinemes, sales menys cèntriques, menys sessions, permanència més breu a la cartellera, 
menys promoció) fa que la valoració de la rendibilitat comercial que en fan les empreses no 
sigui favorable i que, consegüentment, no apostin de manera clara pel cinema en versió 
catalana. Per això des de l’SPL es promou la publicitat de les pel·lícules mitjançant espots, 
falques, anuncis a diaris i a Internet, cartells i preestrenes.  
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Pel que fa a la subtitulació, la poca oferta de sales de projecció en VO i la poca disponibilitat de 
les distribuïdores per estrenar les versions originals en català no han afavorit la tasca de l’SPL 
d’impulsar-la en català. Tot i així, algunes estrenes s’han fet en versió original subtitulada en 
català i també s’ha continuat donant suport a la VOSC de llargmetratges documentals i 
pel·lícules presentades en festivals i mostres de cinema.  
 
L’any 2007 l’SPL, en el marc de la convocatòria de subvencions per al doblatge i la subtitulació 
de llargmetratges en català, ha destinat la quantitat de 2.131.409,34 € a fomentar aquestes 
iniciatives. També s’ha fet una inversió de 142.119 € en subvencions a la Coordinadora de 
Festivals i Mostres de Cinema i Vídeo de Catalunya per subtitular les pel·lícules al català. 
 
 
El doblatge al català durant el 2007 
 
L’any 2007 s’han estrenat en versió catalana vint-i-una pel·lícules de producció estrangera, 
dinou de les quals ho han fet en versió doblada al català, una en versió original subtitulada al 
català i una en versions doblada i subtitulada al català.  
 
Trobareu informació de les pel·lícules que s’han estrenat en versió doblada o subtitulada amb 
el suport de la Secretaria de Política Lingüística (SPL) a l’apartat de llengua i cinema del capítol 
d’indicadors i dades. 
  
De les vint-i-una pel·lícules estrenades, tretze són per al públic infantil, sis van adreçades 
especialment al públic juvenil i dues al públic adult. 
 
Cal destacar, més enllà de les xifres, la presència a les pantalles de Catalunya de gairebé totes 
les pel·lícules d’animació infantil més destacades de l’any en versió doblada al català. Els títols 
més remarcables són Shrek tercer, Descobrint els Robinsons, Ratatouille, Bojos pel surf, Bee 
movie i les pel·lícules Doraemon i el petit dinosaure i Shin chan, els adults contraataquen, que 
s’han estrenat ambdues només en català a Catalunya amb més de cinquanta còpies 
cadascuna. De tots aquests doblatges, se’n garanteix la posterior comercialització en DVD. 
També cal destacar l’oferta de títols dirigits al públic juvenil, com Harry Potter i l’orde del Fènix, 
Stardust, i d’altres adreçades a un públic adult, com Cassandra’s dreams de Woody Allen i el 
documental subtitulat Absolute Wilson. 
 
D’aquests vint-i-un títols, deu pertanyen a empreses multinacionals associades a FEDICINE: 
Hispano Fox Film (1), Sony Pictures Realising de Espanya (1), The Walt Disney Company 
Iberia (2), United International Pictures (4) i Warner Bros Entertaiment España (2). Altres 
empreses independents, algunes de les quals han participat en les convocatòries en edicions 
anteriors, han estrenat un total d’onze pel·lícules: DeAPlaneta (4), Manga Films (1), Luk 
Internacional (2), On pictures, (1), Wanda (1), Sherlok Films (1) i Karma Films (1). 
 
D’acord amb els convenis de col·laboració existents entre la Generalitat i el Govern de les Illes 
Balears, dotze de les pel·lícules doblades al català s’han exhibit a les Illes. El Govern de les 
Illes Balears es fa càrrec de les despeses de la còpia corresponent. 
 
En gran format, s’han estrenat tres títols doblats al català: Taurons, Shakleton: aventura 
antàrtica i Profunditats marines. Aquests títols han tingut el suport de l’SPL mitjançant la 
promoció directa a la televisió i a la ràdio. 
 
 
La subtitulació en català durant el 2007 
 
La Secretaria de Política Lingüística (SPL) ha col·laborat en la subtitulació en català de dos 
llargmetratges: Això és ritme (que també s’ha doblat) i Absolute Wilson, estrenada amb una 
còpia subtitulada al català.  
 
L’SPL ha continuat donant suport al projecte CinemaNet Europe (CNE), xarxa digital de cinema 
europeu constituïda actualment per set països i que té com a objectiu la difusió del cinema 
independent europeu, bàsicament documentals. Aquesta iniciativa ha permès la projecció 
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digital a més de cent poblacions europees. Parallel40 és l’empresa que gestiona el CNE al 
territori espanyol. A Catalunya, durant el 2007, s’han projectat en versió original subtitulada al 
català onze documentals en l’espai mensual El documental del mes. 
 
L’èxit de la iniciativa es reflecteix, d’una banda, en l’augment any rere any del nombre de 
poblacions de projecció: s’ha passat de vuit l’any 2005 a quinze l’any 2007: Barcelona (dues 
sales: Filmoteca i Verdi), Banyoles, Canet de Mar, Corbera de Llobregat, Esparreguera, Esterri 
d’Àneu, Girona, Lleida, Llorenç del Penedès, Manresa, Molins de Rei, Sant Boi de Llobregat, 
Sant Just Desvern, Tàrrega i Vilanova i la Geltrú; i d’altra banda, en el nombre d’espectadors i 
espectadores de les projeccions subtitulades al català, que ha augmentat un 49%: d’11.304 
l’any 2006 s’ha passat a 16.483 l’any 2007 (8.569 corresponen als documentals de l’espai El 
documental del mes i 7.914 a projeccions extres). 
 
Finalment, mitjançant una subvenció, l’SPL ha col·laborat amb la Coordinadora de Festivals i 
Mostres de Cinema i Vídeo de Catalunya en la distribució entre els festivals associats, per tal 
de subtitular en català les pel·lícules estrangeres presentades. De les vint-i-tres entitats 
associades a la Coordinadora, setze s’han acollit als ajuts i s’han subtitulat un total de 411 
pel·lícules, entre llargmetratges i curtmetratges. 
 
 
Suport a la promoció 
 
La Secretaria de Política Lingüística (SPL) ha donat suport a la difusió de les versions 
catalanes de les pel·lícules d’origen estranger amb ajuts per a la creació i edició de materials 
promocionals de la versió catalana (espot de televisió, falca de ràdio, tràiler i cartells), amb la 
finalitat de dur a terme campanyes publicitàries de cadascuna d’aquestes pel·lícules a la 
televisió, la ràdio, la premsa i Internet. 
 
Quant a la difusió a la televisió i a la ràdio, per a cada estrena s’ha dut a terme una campanya 
publicitària als mitjans de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió (CCRTV): TV3, C33 i 
Catalunya Ràdio. Aquestes campanyes publicitàries han mantingut durant l’any 2007 l’eslògan 
“Dóna corda al cinema en català”, relacionat amb la campanya genèrica “Dóna corda al català”, 
promoguda per l’SPL.  
 
Per la seva banda, la CCRTV ha continuat emetent un microespai diari de 30 segons titulat 
“Agenda de cinema en català”, que s’emet abans del “Telenotícies vespre”, el qual anuncia 
diàriament una de les pel·lícules en versió catalana en projecció a la cartellera.  
 
Als mitjans de premsa s’ha fet promoció de les pel·lícules mitjançant la publicació d’anuncis 
institucionals, emmarcats en la campanya “Dóna corda al català”, als diaris Avui, El Periódico, 
El País, La Vanguardia, El Punt i als diaris gratuïts Metro i 20 minutos.  
 
L’SPL ha informat setmanalment els diaris La Vanguardia, l’Avui, El Periódico i El Punt sobre la 
cartellera diària de cinema en català. L’Avui i La Vanguardia han mantingut una secció per 
anunciar exclusivament el cinema en català a la cartellera. 
 
La cartellera de cinema en català també s’ha continuat publicant al web de llengua catalana de 
la Generalitat de Catalunya i al Teletext de Televisió de Catalunya. 

 
S’han publicat set anuncis d’estrenes en català a les revistes especialitzades: Descobrir 
Catalunya, Sàpiens, Guia del Ocio i Teatre BCN. 
 
Per reforçar les actuacions de promoció de les estrenes en català, s’han fet diverses 
preestrenes mitjançant la col·laboració del Club TRESC. 
  
L’SPL ha fet també difusió de les pel·lícules mitjançant cartells en català de cadascuna, els 
quals s’han distribuït a diverses entitats (Consorci per a la Normalització Lingüística, 
delegacions territorials de la Secretaria de Joventut, delegacions territorials de l’SPL, 
Departament d’Educació, Enciclopèdia Catalana i revista del Club Súper 3)  
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L’SPL també ha col·laborat en la promoció del cicle Cinema Infantil en Català (CINC) mitjançant 
fullets divulgatius (vegeu l’apartat “2.1.3. Suport a l’exhibició”). 
 
Finalment, durant l’any 2007 l’SPL ha col·laborat amb l’Institut Català de les Indústries Culturals 
per al suport a la promoció de pel·lícules en versió original catalana. Amb aquest objectiu, l’SPL 
ha destinat 87.250,13 € a la realització de campanyes publicitàries de sis pel·lícules en versió 
original catalana als mitjans de la CCRTV.   
 
La inversió de l’SPL durant el 2007 per a la promoció i difusió del cinema i el DVD en català ha 
estat de 828.252.88 €. 
 
 
Suport a l’exhibició 
  
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-se amb un nombre 
d’entre deu i quinze còpies en aquesta ciutat. Altres poblacions on s’han distribuït sovint les 
versions catalanes són Girona, Granollers, Lleida, Manresa, Olot, Sabadell, Tarragona, 
Terrassa i Vic.  
 
Altres actuacions en l’àmbit de l’exhibició en català han estat els cicles de cinema infantil en els 
àmbits locals i comarcals. Des del 2004 s’organitza el cicle Cinema Infantil en Català (CINC). 
Aquesta actuació és el resultat de la iniciativa d’uns quants exhibidors de diverses poblacions i 
de la col·laboració dels serveis territorials de l’SPL i la mateixa SPL. Aquest cicle té com a 
objectius suplir el dèficit de cinema infantil en català al mercat, formar nou públic de cinema en 
català i potenciar l’hàbit de consum de productes cinematogràfics en aquesta llengua, gràcies a 
una programació atractiva i a una política de preus baixos. Se seleccionen majoritàriament 
pel·lícules que s’han estrenat comercialment al cinema i encara no s’han posat a la venda en 
format DVD. Aquest darrer any s’han projectat títols com ara Bojos pel surf, Descobrint els 
Robinsons, Doraemon i el petit dinosaure, La teranyina de la Carlota, Ratatouille, Shrek 
Tercer… El 2007 s’ha arribat al nombre de vint-i-set poblacions, dues a la Franja de Ponent: 
Almacelles, Agramunt, Balaguer, Bellpuig, Berga, Cervera, el Vendrell, Girona, Granollers, 
l’Espluga de Francolí, la Seu d’Urgell, Lleida, Mataró, Mequinensa, Mollerussa, Montblanc, 
Montornès del Vallès, Palamós, Platja d’Aro, Ponts, Reus, Ripoll, Roquetes, Tamarit de la 
Llitera, Tarragona, Tàrrega i Tremp. Durant el 2007, un total de 44.264 espectadors i 
espectadores han assistit a les diverses projeccions del CINC, un 52% més que l’any 2006, en 
què n’hi va haver 29.109. L’augment ha estat de 15.155 persones. 
 
 
3.3. Altres organismes 
 
El Servei Català de Doblatge 
  
Al juliol del 2005, la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió (CCRTV), amb la finalitat de 
donar un impuls definitiu a la presència del català en l’emissió de cinema a les televisions, va 
posar en marxa el Servei Català de Doblatge (SCD). L’SCD té com a objectiu doblar pel·lícules 
al català i en format televisiu per poder incorporar els doblatges als DVD i altres suports de 
consum domèstic. TV3 assumeix el doblatge per a televisió dels films estrangers que 
s’estrenen en sales comercials i el cedeix 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. Tanmateix, l’SCD gestiona el fons històric de doblatge de TV3. 
 
Des la seva creació, al juliol del 2005, i fins a finals del 2007, s’han editat un total de 119 títols 
per a l’explotació en DVD, amb el doblatge de l’SCD. 
 
D’aquests, 47 s’han doblat al català només amb àudio, 2 han estat subtitulats i 70 han estat 
doblats tant amb àudio com amb subtítols. 
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Trobareu la informació de tots els títols que s’han doblat en català a les adreces web que 
segueixen: http://esadir.cat/filmoteca i a http://www.tv3.cat/doblatge/ 
 
L’Institut Català d’Indústries Culturals 
 
La política de promoció de l’audiovisual, i de manera molt especial, de la promoció 
cinematogràfica que duu a terme l’Institut Català de les Indústries Culturals (ICIC) té com a 
objectiu principal el desenvolupament integral de les empreses de producció de continguts. 
 
Això suposa desenvolupar línies de suport en els camps següents: 
 

• 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 a 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 és també la potenciació i la promoció de la producció 
cinematogràfica en versió original catalana. Respecte a l’àmbit d’actuacions de l’ICIC, que 
queda delimitat en la producció cinematogràfica d’empreses catalanes, s’ha constatat un 
increment global de produccions catalanes i en català. 
 
Cal remarcar les dificultats inherents a aquest objectiu, atesa 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. 
 
L’any 2007 l’ICIC ha mantingut les línies plantejades l’any 2006 destinades exclusivament a 
fomentar la producció de llargmetratges en versió original catalana, així com per a l’exhibició de 
llargmetratges en versió doblada al català. La quantitat esmerçada en aquestes línies és 
d’1.300.000 euros, cosa que suposa un augment del 18% respecte a l’any anterior. 
 
D’altra banda, els llargmetratges produïts en versió original en català, com també els doblats al 
català, poden accedir de manera genèrica a un ajut per assumir fins al 17% del cost de 
producció, amb un màxim de 140.000 euros, i a un ajut de fins al 25% de la inversió realitzada 
per a la promoció i publicitat en l’estrena en cinemes, fins a un màxim de 60.000 euros, que 
poden ser ampliats amb 40.000 euros més si aquesta inversió és superior al 30% del cost de 
realització del llargmetratge, és a dir, una subvenció global màxima de 240.000 euros.  
 
Aquesta política ha permès un augment de les pel·lícules rodades en català, juntament amb un 
increment paral·lel de la seva quota de mercat. 
 
Trobareu informació de les pel·lícules que s’han estrenat en català amb el suport de l’ICIC al 
capítol VI. 
 
 
 3.4. El suport al DVD  
 
La major part de pel·lícules doblades al català per a la gran pantalla tenen versió catalana en 
DVD. Alguns dels títols més destacats que han aparegut en aquest mercat durant el 2007 han 
estat, entre d’altres, Casino Royal, El perfum, Happy Feet, Harry Potter i l’orde del Fènix, 
Ratatouille i Scoop. 
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La Secretaria de Política Lingüística (SPL) 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 150.000 euros. Tretze 
empreses han estat beneficiàries de les subvencions per un total de 94 DVD. La majoria han 
obtingut ajuts per als conceptes de subtitulació, creació d’authoring, despeses d’edició. 
Prioritàriament han presentat productes adreçats als infants. Les grans empreses del sector, 
que porten les pel·lícules més comercials, no s’han presentat a les convocatòries de 
subvencions, però sí que han incorporat el doblatge en català als DVD. 
 
Trobareu informació dels DVD que inclouen el català amb el suport de l’SPL, a l’apartat de DVD 
del capítol VII. 



V. Noves dades sobre el coneixement i l’ús del català 
 

 

 
 

1

V. NOVES DADES SOBRE EL CONEIXEMENT I L’ÚS DEL CATALÀ 
 
 
1. Els usos lingüístics a petites i mitjanes empreses de Catalunya: sector de comerç, 
hoteleria i transport 
 

1.1. Objectius i metodologia 
 
1.2. Principals resultats 

 
2. Els usos lingüístics a les institucions públiques a Catalunya el 2007 
 

2.1. Objectius i metodologia 
 
2.2. Principals resultats 

 
3. La llengua de l’atenció telefònica i la retolació als comerços i serveis de la Seu 
d’Urgell, Manresa, Granollers, Tarragona, Terrassa i Lloret de Mar 
 

3.1. Introducció 
 
3.2. Principals resultats 

 
4. Usos lingüístics en la documentació administrativa en matèria de contractació a 
Tarragona, Terres de l’Ebre i Girona 
 

4.1. Introducció 
 
4.2. Principals resultats 

 
5. Perfils del públic consumidor i usos lingüístics en les TIC 
 

5.1. Objectius i metodologia 
 
5.2. Principals resultats 

 
6. El català en els catàlegs dels grans establiments comercials i supermercats de 
Catalunya 
 

6.1. Principals resultats 
 



V. Noves dades sobre el coneixement i l’ús del català 
 

 

 
 

2

V. NOVES DADES SOBRE EL CONEIXEMENT I L’ÚS DEL CATALÀ  
 
 
En aquest capítol es presenten els principals resultats dels estudis encarregats per la 
Secretaria de Política Lingüística durant l’any 2007, o en què ha col·laborat, i que proporcionen 
noves dades sobre la situació de la llengua catalana.  
 
En primer lloc, dues estadístiques oficials: l’Enquesta sobre usos lingüístics a empreses (EULE 
2007) i l’Enquesta sobre usos lingüístics a institucions públiques (EULIP 2007). 
 
En segon lloc, els estudis sobre l’oferta lingüística (Ofercat 2007), fets aquest any a la Seu 
d’Urgell, Manresa, Granollers, Tarragona, Terrassa i Lloret de Mar. 
 
En tercer lloc es presenta un treball realitzat per la Xarxa Tècnica de Política Lingüística sobre 
els usos lingüístics en la documentació administrativa en matèria de contractació a Tarragona, 
Terres de l’Ebre i Girona. 
 
A continuació es fa un resum d’un treball sobre els perfils del públic consumidor i els usos 
lingüístics en les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) amb dades d’un estudi de 
la Fundació Observatori per a la Societat de la Informació en el qual ha col·laborat la Secretaria 
de Política Lingüística. 
 
Finalment, es presenta un estudi sobre la presència del català en els catàlegs dels grans 
establiments comercials i supermercats de Catalunya, dut a terme pel Col·lectiu l’Esbarzer amb 
una subvenció del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa. 
 
 
1. Els usos lingüístics a petites i mitjanes empreses de Catalunya: sector de comerç, 
hoteleria i transport 
 
1.1. Objectius i metodologia  
 
L’enquesta sobre usos lingüístics a petites i mitjanes empreses del sector de comerç, hoteleria i 
transport duta a terme l’any 2007 és la tercera part d’una estadística iniciada el 2004 en el 
sector de serveis a empreses i mediació financera, i continuada el 2006 en el sector de serveis. 
Per tant, aquest tercer estudi completa els dos anteriors i es centra en el sector de comerç, 
hoteleria i transport.1  
 
L’objectiu fonamental de l’enquesta ha estat conèixer els usos i les actituds lingüístiques de les 
petites i mitjanes empreses de Catalunya i ha estat promoguda per la Secretaria de Política 
Lingüística amb la col·laboració del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa i l’Institut 
d’Estadística de Catalunya (Idescat), i executada per l’empresa DEP Consultoria Estratègica. 
 
Es tracta d’un estudi realitzat mitjançant entrevistes presencials a personal de direcció i 
gerència de 1.050 empreses d’un univers total de 12.580 empreses petites i mitjanes en el 
sector de comerç, hoteleria i transport de Catalunya. El total d’entrevistes realitzades 
representen un marge d’error mostral del 2,9% per a un nivell de confiança del 95%, i p=q=0,5.  
 
 
1.2. Principals resultats 
 
Adequació lingüística del personal 
 
D’acord amb les declaracions de les persones entrevistades, el personal amb coneixements 
adequats de català representa el 83,7%. 
 
                                                      
 
1 Es tracta dels sectors corresponents al codi CNAE-93, llevat del sector d’administració pública i defensa, 
i educació reglada.  
 



V. Noves dades sobre el coneixement i l’ús del català 
 

 

 
 

3

Només en el 44,4% dels casos existeix un criteri de valoració de coneixements lingüístics en la 
incorporació de personal. 
 
Criteris d’atenció lingüística 
 
Un 55,1% de les persones entrevistades afirma que la seva empresa atén per defecte en català 
i un 20,1% afirma que atén per defecte en castellà. El 22,2% manifesta que no ha adoptat cap 
criteri sobre aquesta qüestió. El 93,6% afirma que es canvia a la llengua de l’interlocutor o 
interlocutora. 
 
Quant a l’atenció escrita, el 26,4% de les persones entrevistades declara que, a la seva 
empresa, s’escriu per defecte en català mentre que el 25,2% afirma que es fa per defecte en 
castellà. El 17,4% declara que no s’ha adoptat cap criteri d’atenció escrita. 
 
Criteris de qualitat lingüística 
 
El 58% de les persones entrevistades assenyala que a la seva empresa s’adopten criteris per a 
les comunicacions o publicacions en català tot i que únicament el 31,2% remarca que aquests 
criteris s’apliquen a la totalitat dels textos. 
 
Disponibilitat d’eines lingüístiques 
 
El 75,9% dels enquestats declara disposar d’un corrector ortogràfic, el 54% d’un diccionari en 
línia i un 51,6% d’un diccionari general de la llengua catalana. 
 
Formació del personal 
 
Un 36,5% de les empreses afirmen que tenen personal amb manca de coneixements de català. 
D’aquestes, el 12,3% declara que el seu personal fa actualment formació de català.  
 
Comunicacions externes 
 
Segons les dades recollides per declaració, l’ús del català se situa a l’entorn del 50% en 
publicitat, rètols interiors i marxandatge. El percentatge en el cas del rètol horari és del 67,2%, 
mentre que en el cas de la pàgina web inicial el català se situa en el 32,3% declarat. 
 
Quant a la documentació d’ús extern (paper de carta, segells, factures, rebuts, tiquets, textos o 
formularis electrònics), l’ús del català se situa entre el 39,1% en el cas de les factures i el 
52,5% en el cas del paper de carta. 
 
Pel que fa a les comunicacions orals externes (activitat oral amb el públic usuari, atenció 
telefònica, llengua del contestador automàtic i atenció oral en els nous entorns comunicatius), 
s’observa que l’atenció personalitzada telefònica i oral és la que presenta un percentatge d’ús 
del català més elevat, el 69,4%. En els altres aspectes, l’ús se situa a l’entorn del 50%. 
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Gràfic 5.1. Ús de les llengües en les comunicacions orals externes 
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L’ús del català en les comunicacions escrites externes (a institucions, a altres empreses, a la 
clientela particular, a empreses proveïdores i a publicacions) es situa entre el 64,7% en el cas 
de la clientela i el 53,0% pel que fa a les empreses proveïdores. 
 
Comunicacions internes  
 
L’ús del català en les comunicacions internes oscil·la entre el 60,7% en les reunions amb 
persones superiors i el 45,8% en el cas de la llengua vehicular de la formació. 
 
Pel que fa a la documentació i les comunicacions escrites internes, els percentatges d’ús se 
situen entre el 49,5% en el cas de formularis i impresos interns i el 28,1% en el de les 
aplicacions informàtiques. En cap dels elements estudiats s’assoleix el 50% d’ús de català. 
 
 

Gràfic 5.2. Ús de les llengües en les comunicacions escrites externes 
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Actituds lingüístiques 
 
Un 53,5% de les persones entrevistades afirma que l’ús del català en la seva empresa s’ha 
mantingut igual en els darrers anys. Únicament un 28% afirma que ha augmentat, i en canvi un 
13,4% declara que ha disminuït. 
 
Pel que fa als avantatges i els inconvenients d’utilitzar el català a les empreses, un 54,6% 
considera que utilitzar el català no suposa avantatges, contra un 37% que creu que sí que en 
comporta. 
 
 
2. Els usos lingüístics a les institucions públiques a Catalunya el 2007 
 
2.1. Objectius i metodologia 
 
L’enquesta sobre usos lingüístics a les institucions de Catalunya el 2007 és una segona edició 
de la mateixa enquesta que es va dur a terme l’any 2004, si bé aquest cop s’ha ampliat el 
ventall d’institucions objecte d’estudi. 
 
Aquesta edició conté com a novetat l’estudi de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i 
dels organismes autònoms i empreses públiques relacionats. Igualment s’hi incorpora 
l’Administració perifèrica de l’Estat a Catalunya. Completen l’estadística les altres institucions 
que ja van ser enquestades en l’edició de 2004: l’Administració local, els col·legis professionals 
i les federacions d’entitats. 
 
L’objectiu fonamental de l’estudi ha estat conèixer els usos lingüístics de les diverses 
institucions públiques a Catalunya. Ha estat promogut per la Secretaria de Política Lingüística 
amb la col·laboració de l’Institut d’Estadística de Catalunya, i ha estat executat per l’empresa 
Novotec. 
 
Es tracta d’un estudi realitzat mitjançant entrevistes presencials a personal de direcció i de 
gerència i a càrrecs de les diverses institucions objecte d’estudi. S’ha efectuat un total de 1.004 
entrevistes a les institucions següents: 313 entrevistes a la Generalitat de Catalunya i 89 
entrevistes als seus organismes autònoms i empreses públiques relacionats; 293 entrevistes a 
l’Administració local (municipis de més de 5.000 habitants i consells comarcals); 135 entrevistes 
a l’Administració perifèrica de l’Estat, i 174 entrevistes a federacions d’entitats. 
 
 
2.2. Principals resultats 
 
Criteris d’atenció lingüística 
 
La Generalitat atén per defecte en català en un 87,2% dels casos. En els seus organismes 
autònoms i empreses públiques aquest percentatge és del 73%. En el cas de l’Administració 
local (ajuntaments i consells comarcals), s’atén per defecte en català en un interval d’entre el 
66% i el 77% dels casos. Les federacions declaren atendre en català per defecte en un 62,6% 
dels casos. L’Administració perifèrica de l’Estat respon que el criteri és d’atendre per defecte en 
català en un 14,8% dels casos, ja que un 84,4% declara no haver adoptat cap criteri. 
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Gràfic 5.3. Criteri sobre la llengua d’atenció oral en el primer contacte 
amb la persona usuària 
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Comunicacions externes 
 
En relació amb la imatge i la retolació, s’observa que el rètol principal de la institució està escrit 
en català en pràcticament el 100% dels casos a la Generalitat i els seus organismes autònoms, 
als consells comarcals i als ajuntaments.  
 
Pel que fa a l’Administració perifèrica de l’Estat, el 87,4% de la seva retolació exterior està 
escrita en català i castellà. 
 
Pel que fa a la documentació d’ús extern, els textos predeterminats en format electrònic estan 
en català en un 97,8% en el cas de la Generalitat i en un 91,4% en els seus organismes 
autònoms. Pel que fa a l’Administració local (ajuntaments i consells comarcals), el percentatge 
oscil·la entre el 75 i el 90%. Aquest percentatge baixa en el cas de les federacions d’entitats 
(62,8%) i l’Administració perifèrica de l’Estat (12%). En aquest últim cas els textos són bilingües 
en un 88% dels casos. 
 
Pel que fa a les comunicacions escrites personalitzades, són en català en el 99,5% dels casos 
a la Generalitat, en el 98,6% als organismes autònoms i entre el 99,5% i el 100% a 
l’Administració local. A les federacions d’entitats s’usa el català en un 96% i en un 43,3% a 
l’Administració perifèrica de l’Estat. 
 
Pel que fa a les comunicacions orals amb les persones usuàries, aquestes són en català en un 
90,6% a la Generalitat, en un 83,6% als organismes autònoms, entre un 88% i un 72% a 
l’Administració local, en un 72,1% a les federacions d’entitats i en un 50,7% a l’Administració 
perifèrica de l’Estat. 
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Gràfic 5.4. Usos lingüístics en les comunicacions escrites personalitzades 
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Actituds lingüístiques 
 
Pel que fa a la percepció en l’ús de la llengua catalana, en l’àmbit de la Generalitat, els seus 
organismes autònoms i empreses públiques, els consells comarcals i els ajuntaments de 
menys de 20.000 habitants, les persones entrevistades consideren que el català s’ha mantingut 
igual que fa tres o quatre anys en un percentatge d’entre un 71% i un 80%. En canvi, en els 
ajuntaments de més de 20.000 habitants, es considera que l’ús del català ha augmentat 
lleugerament. Pel que fa l’Administració perifèrica de l’Estat, un 50,4% creu que s’ha mantingut 
igual i un 21,5% considera que ha augmentat molt. 
 
Finalment, quant als avantatges d’utilitzar el català, al voltant del 50% de les organitzacions 
estudiades creuen que sí que presenta avantatges. Un 16% considera que no presenta cap 
avantatge utilitzar el català, i gairebé un 33% d’organitzacions no s’han fet mai aquest 
plantejament. 
 
 
3. La llengua de l’atenció telefònica, les comunicacions escrites i la retolació als 
comerços i serveis de la Seu d’Urgell, Manresa, Granollers, Tarragona, Terrassa i Lloret 
de Mar 
 
3.1. Introducció 
 
L’estudi Ofercat és un estudi d’observació de la retolació, les comunicacions escrites i la 
llengua oral d’identificació i d’adequació en determinats àmbits d’ús per mesurar l’oferta 
lingüística que els ciutadans i ciutadanes d’un municipi tenen en les seves vides quotidianes, 
com a persones usuàries de serveis públics o privats. Els àmbits analitzats són l’Administració 
pública, l’economia, la societat i l’oci, els mitjans de comunicació, l’ensenyament i la sanitat. 
L’estudi el promou la Secretaria de Política Lingüística i el Consorci per a la Normalització 
Lingüística, i l’ha dut a terme l’empresa Opinòmetre.  
 
Durant l’any 2007 s’ha dut a terme a les poblacions de la Seu d’Urgell, Manresa, Granollers, 
Tarragona, Terrassa i Lloret de Mar. 
 
En aquest resum es presenten els resultats de l’àmbit de l’Administració i del món 
socioeconòmic. Concretament, dades sobre retolació, comunicacions escrites i atenció 
telefònica. L’anàlisi de l’atenció telefònica es refereix a la llengua inicial, també anomenada 
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d’identificació, utilitzada per la persona que contesta al telèfon, seguida de la llengua de 
resposta, o d’adequació, la qual indica la llengua en què la persona interlocutora respon un cop 
se li formula una pregunta en català. 
 
Pel que fa a l’àmbit de l’Administració, s’ha visitat i analitzat la documentació de tot l’univers de 
dependències administratives de les sis ciutats: de l’Administració local, de la Generalitat de 
Catalunya, de l’Administració de justícia i de l’Estat. Pel que fa a l’àmbit socioeconòmic, s’ha 
visitat i s’ha telefonat a tot l’univers d’associacions empresarials, professionals i sindicals, 
empreses del sector primari i secundari, transports públics i centres comercials i hipermercats.  
 
A més s’ha seleccionat una mostra dels comerços i empreses de serveis de les sis ciutats. 
L’univers d’estudi és de 19.009 comerços i empreses de servei a les ciutats de la Seu d’Urgell, 
Manresa, Granollers, Tarragona, Terrassa i Lloret de Mar.  
 
Les trucades telefòniques es realitzen a partir de la mostra de comerços i empreses de serveis, 
que es fixen de forma aleatòria. El marge d’error no supera el 5% en els resultats per a 
cadascuna de les poblacions d’estudi, amb una fiabilitat del 95% i en el supòsit de màxima 
indeterminació, quan p=q=50%. Per poblacions, la mostra ha estat de 400 establiments a cada 
ciutat. Quant a l’observació dels rètols dels comerços i empreses de serveis, 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.  
 
 
3.2. Principals resultats 
 
Administració 
 
Les dades d’ús del català a la retolació identificativa de les dependències de l’Administració 
indiquen que l’Administració local i l’Administració de la Generalitat tenen pràcticament tota la 
retolació en català a les sis ciutats estudiades. 
 
Quant a l’Administració de justícia, l’ús del català a la retolació identificativa és gairebé del 
100% a totes les ciutats estudiades, a excepció de Manresa, on l’ús del català arriba al 55,6%. 
Cal dir que el 44,4% restant és retolació bilingüe. 
 
És destacable el cas de la retolació a l’Administració de l’Estat, ja que només a Manresa l’ús 
del català arriba al 50% i a la resta de ciutats és inferior o fins i tot arriba a 0 com en el cas de 
Granollers. A Granollers i Tarragona la retolació a l’Administració de l’Estat és majoritàriament 
en castellà i en menor grau és bilingüe. Cal destacar que a la Seu d’Urgell i a Lloret de Mar 
s’han trobat un alt percentatge de dependències sense senyalització (33,3% i 50%, 
respectivament). 
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Gràfic 5.5. Retolació identificativa en català* 
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* Català inclou “només català” i “majoritàriament en català” 
Bases Adm. local: la Seu d’Urgell 17, Manresa 26, Granollers 25, Tarragona 26, Terrassa16 i Lloret de Mar 16. 
Bases Adm. de la Generalitat: la Seu d’Urgell 9, Manresa 14, Granollers 5, Tarragona 22, Terrassa 8 i Lloret de Mar 3. 
Bases Adm. de justícia: la Seu d’Urgell 2, Manresa 9, Granollers 18, Tarragona 21, Terrassa 10 i Lloret de Mar 0. 
Bases Adm. de l’Estat: la Seu d’Urgell 6, Manresa 6, Granollers 5, Tarragona 21, Terrassa 9 i Lloret de Mar 4. 
 
L’ús del català a les comunicacions escrites és inferior a l’ús del català a la retolació en totes 
les administracions, però sobretot a l’Administració local i a l’Administració de justícia.  
 
 

Gràfic 5.6. Català a les comunicacions escrites* 
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* Català inclou “només català” i “majoritàriament en català” 
Bases Adm. local: la Seu d’Urgell 76, Manresa 229, Granollers 143, Tarragona 72, Terrassa 147 i Lloret de Mar 51. 
Bases Adm. Generalitat: la Seu d’Urgell 84, Manresa 12, Granollers 22, Tarragona 54, Terrassa 46 i Lloret de Mar 11. 
Bases Adm. de justícia: la Seu d’Urgell 2, Manresa 9, Granollers 18, Tarragona 21, Terrassa 8 i Lloret de Mar 0. 
Bases Adm. de l’Estat: la Seu d’Urgell 53, Manresa 8, Granollers 0, Tarragona 6, Terrassa 0 i Lloret de Mar 10. 
 
 
Sector socioeconòmic 
 
Els usos lingüístics a la retolació informativa de les empreses i comerços de les sis ciutats 
indiquen que a gairebé tots els comerços de la Seu d’Urgell i Manresa usen el català a la 
retolació i que també ho fan gairebé el 60% dels establiments i empreses de Granollers i 
Terrassa. 
 
D’altra banda, el 50% dels establiments de Tarragona usen el català i el 41% el castellà. A 
Lloret de Mar la retolació informativa és en castellà en el 28% dels comerços i en català en el 
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26%; hi ha un 25% de comerços que no tenen cap mena de retolació informativa, i el 14% 
tenen cartells informatius en altres llengües.  
 
 

Gràfic 5.7. Llengua de la retolació informativa al sector econòmic 
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* Català i castellà inclou només i majoritàriament en català o castellà 
Bases: la Seu d’Urgell 292, Manresa 314, Granollers 400, Tarragona 454, Terrassa 403 i Lloret de Mar 250. 
 
 
Atenció telefònica 
 
Quant a la llengua d’atenció telefònica, a la Seu d’Urgell, Granollers i Manresa més del 80% 
dels comerços i empreses s’identifiquen oralment en català i continuen parlant en català un cop 
la resposta del client o clienta ha estat en català. Tot i que no és tan estès, aquest 
comportament també és majoritari a les empreses i comerços de Terrassa i Tarragona (71% i 
60,8%, respectivament).  
 
Per contra, a Lloret de Mar menys de la meitat de les empreses i comerços s’identifiquen en 
català i continuen parlant en català (45,8%). El 27,8% dels comerços s’identifiquen oralment en 
castellà i continuen parlant en castellà un cop la resposta del client o clienta ha estat en català. 
Finalment, el 26,5% s’adeqüen al català després d’identificar-se en castellà. 
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Gràfic 5.8. Llengua d’identificació i d’adequació al sector econòmic (%) 
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Bases: la Seu d’Urgell 408, Manresa 417, Granollers 418, Tarragona 462, Terrassa 408 i Lloret de Mar 405. 
 
 
4. Usos lingüístics en la documentació administrativa en matèria de contractació a 
Tarragona, Terres de l’Ebre i Girona 
 
4.1. Introducció 
 
L’Acord de Govern de 30 de novembre de 2004 pel qual s’aproven 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, preveu la 
necessitat de vetllar per la presència de la llengua catalana també en la contractació menor. 
 
Les delegacions del Govern a Tarragona, les Terres de l’Ebre i Girona van promoure en els 
respectius territoris estudis d’observació dels usos lingüístics en la documentació administrativa 
relativa a la contractació menor per tal de mesurar l’impacte d’aquest Acord de Govern. Els 
estudis es basen en una anàlisi lingüística de la documentació i en cap cas s’analitza el 
contingut de la documentació. 
 
La metodologia que s’ha dut a terme és de caire observacional, i ha consistit a recollir i 
observar el conjunt de la documentació administrativa presentada per cada empresa i en cada 
unitat. A Tarragona i a les Terres de l’Ebre els ítems mesurats per a cada documentació 
administrativa de contractació han estat: departament, tipus d’unitat administrativa, tipus de 
document, llengua del model, llengua en què està emplenat el document, nom de l’empresa, 
activitat de l’empresa i municipi. 
 
 
4.2. Principals resultats  
 
Tarragona i Terres de l’Ebre 
 
El treball de camp a Tarragona es va dur a terme el mes d’octubre de 2006 i s’ha fet el 
tractament de les dades durant el 2007. S’hi han analitzat 1.259 documents. A les Terres de 
l’Ebre el treball de camp es va dur a terme el juliol de 2007 i s’han analitzat 731 documents. 
 
L’anàlisi de la llengua en què està redactat el model del document indica un comportament molt 
diferent a Tarragona i a les Terres de l’Ebre. A les Terres de l’Ebre la majoria de models estan 
en català (58,5%) i en canvi a Tarragona la majoria estan escrits en castellà (52,4%). 
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Gràfic 5.9. Llengua del model (%) 
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Altres situacions és la suma de català i anglès, anglès i castellà, i anglès 
 
 
Pel que fa a la llengua en què estan emplenats els documents, a les Terres de l’Ebre la majoria 
estan totalment en català (60,6%) mentre que un 27% està emplenat totalment en castellà. En 
canvi, a Tarragona el 40,2% dels documents estan emplenats totalment en castellà i el 28% en 
català. 
 
 

Gràfic 5.10. Llengua en què està emplenat el document (%) 
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Altres situacions és la suma de castellà i anglès, anglès i català, anglès, i no es pot valorar 
 
 
Pràcticament un 30% dels documents a Tarragona estan emplenats en ambdues llengües: un 
15,5% majoritàriament en català, un 8,5% en català i castellà, i un 5,5% majoritàriament en 
castellà. 
 
En síntesi, la variable llengua total ens indica que la majoria de documents estan emplenats 
seguint la llengua del model, ja sigui català o castellà.  
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Gràfic 5.11. Llengua total 
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Girona 
 
L’estudi que s’ha dut a terme a Girona el 2007 és una valoració dels resultats d’una actuació 
iniciada l’any 2005, quan es va supervisar la llengua utilitzada per les empreses proveïdores, i 
les direccions i les persones responsables dels departaments van adreçar a les empreses que 
els presentaven la documentació en castellà un escrit demanant-los que, atenent el marc legal 
vigent, la presentessin en català en properes ocasions i oferint-los els serveis d’assessorament 
existents per si els necessitaven. Aquesta tasca preveia una última actuació: fer un seguiment 
de la llengua utilitzada per les empreses proveïdores que havien rebut l’escrit esmentat. 
 
A la primera part d’aquesta actuació realitzada a la Delegació Territorial a Girona es va 
observar la llengua en general de la documentació. Es van estudiar 1.528 documents i es va 
concloure que la mitjana de documents presentats en castellà, tant pel que fa a la llengua de 
l’imprès com a la llengua utilitzada per emplenar-lo o de redacció, era del 33,1% (els 
percentatges oscil·len entre el 12,1% de Ports de la Generalitat i el 65% d’Urbanisme). La 
mitjana d’empreses proveïdores que presentaven aquests documents en castellà era del 34,3% 
(els percentatges oscil·len entre el 14,2% d’Agricultura, Ramaderia i Pesca i de Ports de la 
Generalitat i el 69,5% d’Urbanisme). 
 
Pel que fa a la comprovació de la llengua utilitzada per les empreses proveïdores a les quals 
se’ls va adreçar l’escrit per demanar-los que presentessin la documentació en català, els 
resultats no han estat gaire satisfactoris. Les que l’any 2005 presentaven la documentació 
totalment o parcialment en castellà eren 148, de les quals 49 no són proveïdores de les 
delegacions el 2007 o no se n’ha pogut comprovar la llengua utilitzada per altres motius. De les 
99 restants, només 25 (un 25,25%) han passat a presentar la documentació en català. 
 
 
5. Perfils del públic consumidor i usos lingüístics en les TIC 
 
5.1. Objectius i metodologia 
 
L’enquesta Ús social de la llengua a Internet i a les tecnologies de la informació. Enquesta 
sobre usos lingüístics i tecnologia TIC-llengua 2007 ha estat promoguda per la Secretaria de 
Telecomunicacions i Societat de la Informació sota la coordinació i el disseny de la Fundació 
Observatori per a la Societat de la Informació de Catalunya (FOBSIC), amb l’execució de 
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l’Instituto Apolda i la col·laboració de la Secretaria de Política Lingüística. L’objectiu principal de 
l’estudi és conèixer l’ús de la llengua en els diferents equipaments i programaris tecnològics, 
així com a Internet, i conèixer les preferències idiomàtiques de la població. 
 
L’estudi s’ha efectuat sobre la població de quinze o més anys resident a Catalunya mitjançant 
entrevistes telefòniques. Es van fer un total de 4.509 entrevistes, que representen un marge 
d’error de l’1,46% per a les dades globals en el cas de màxima indeterminació (p=q=50) i un 
nivell de confiança del 95,5%. Les entrevistes van tenir lloc entre el 9 de gener i el 2 de febrer 
de 2007. 
 
A continuació es resumeix una explotació específica d’aquest estudi que presenta una 
agrupació de la població segons les característiques d’usos TIC i la llengua.  
 
 
5.2. Principals resultats 
 
Les TIC han tingut un gran impacte en la societat actual. El 81,9% de la població catalana 
disposa de telèfon mòbil i el 60,2% disposa d’ordinador. També més d’un terç disposa de 
reproductor d’MP3 i d’aparell o televisor apte per a la televisió digital terrestre (TDT). 
 
Quant als usos lingüístics en els dispositius TIC, cal diferenciar la llengua del dispositiu (el 
menú o el sistema operatiu) de la llengua en què s’escriu o es parla quan s’usa el dispositiu. En 
el primer dels casos, més del 70% d’usuaris o usuàries té el castellà com a llengua del 
dispositiu. Pel que fa l’ús lingüístic dels dispositius, aquest generalment està relacionat amb la 
llengua amb què es relaciona la persona en el cas, per exemple, de telèfons mòbils o del 
correu electrònic. En canvi, en el cas dels reproductors d’MP3 i les consoles de joc, l’ús 
lingüístic està condicionat a l’oferta de continguts. 
 
Així, un 29,2% d’usuaris i usuàries utilitzen el català en els missatges de text dels telèfons 
mòbils (SMS), un 23,3% utilitzen català i castellà i un 46,7% utilitzen només el castellà. També, 
prop del 30% usa majoritàriament o exclusivament el català quan redacta en el processador de 
textos o quan usa un corrector ortogràfic i entre un 20% i un 37% usa el català i el castellà 
indistintament en aquests dispositius o programaris. Finalment, pel que fa els usuaris i usuàries 
d’MP3, prop del 20% escolta continguts en català i gairebé un 70% l’escolta en castellà. 
 
Quant a preferències, a l’entorn d’un 30% declara que preferiria el català en els menús i els 
programaris. 
 
Pel que fa a Internet, la meitat de la població de quinze o més anys usa Internet almenys un 
cop per setmana. Els serveis de la xarxa que més s’utilitzen són els cercadors i, a certa 
distància, els programes de missatgeria instantània, els programes per compartir arxius i els 
tràmits. 
 
Pel que fa a les interfícies, la majoria utilitza el castellà, i únicament en un 18% dels casos el 
català. Pel que fa a l’idioma de les pàgines visitades, més del 40% de les persones 
enquestades visiten pàgines en català, el 81% visiten pàgines en castellà i el 14% visiten 
pàgines en altres idiomes. 
 
Quant a l’ús de la llengua a la xarxa, aquest està influenciat per la llengua de la interfície. Per 
exemple, a l’hora d’omplir un formulari, la llengua de la interfície condiciona la llengua en què 
s’omplirà aquest formulari. 
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Gràfic 5.12. Quina llengua utilitzes… 

 
 
Els resultats de l’enquesta permeten dividir la població en tres grups segons l’ús que fan de les 
TIC. Un primer grup (27% de la població) és intensiu en l’ús de les TIC. Un segon grup (27% de 
la població) presenta un ús mitjà de les TIC. I un tercer grup (46% de la població) presenta un 
ús feble de les TIC. 
 
Pel que fa a la posició del català com a llengua d’identificació, el grup que té un percentatge 
més alt de català com a llengua d’identificació és el d’ús mitjà de les TIC, amb un 43,4%, i un 
36,1% de preferència de tenir els dispositius de TIC en català. Per sota d’aquest grup ens 
trobem el grup intensiu d’ús de les TIC, amb un 40,6% de català com a llengua d’identificació, i 
un 34,1% de preferència de català en els dispositius de TIC. I finalment, el grup amb un ús de 
les TIC més feble té un 35,1% de català com a llengua d’identificació i un 17% de preferència 
de català en els dispositius de TIC.  
 
Les dades d’ús i preferències lingüístiques de l’estudi mostren com el mercat d’empreses de 
TIC no respon al total de població que preferiria tenir els dispositius en català. 
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Gràfic 5.13. Persones usuàries actuals i potencials segons la preferència del català 

 
 
Probablement, si hi hagués una major oferta d’aquests dispositius en català, augmentaria 
considerablement el nombre de persones que utilitzarien el català en els dispositius analitzats. 
 
Si es tingués present la llengua amb què s’identifica el públic consumidor, el sostre potencial 
d’usuaris i usuàries que preferirien el català en els menús de les TIC seria encara molt més 
elevat. Per tant, una major presència de la llengua catalana en els dispositius de consum 
donaria satisfacció a les preferències lingüístiques del públic consumidor de les TIC.  
 
 

Gràfic 5.14. Usuaris i usuàries actuals. Preferència i llengua catalana 
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6. El català en els catàlegs dels grans establiments comercials i supermercats de 
Catalunya 
 
Els catàlegs d’oferta de serveis són un element informatiu de proximitat entre l’empresa i la 
clientela, per tal com les empreses utilitzen els catàlegs com a aparadors dels seus serveis i hi 
vehiculen importants estratègies comercials. La gran presència pública dels catàlegs de grans 
establiments donen a aquest element un pes molt important en l’entorn lingüístic quotidià de la 
societat catalana. 
 
Per aquest motiu, el Departament d’Innovació, Universitats i Empresa ha concedit una 
subvenció al Col·lectiu l’Esbarzer perquè dugui a terme un estudi que analitzi l’ús del català als 
catàlegs, com a documents d’oferta de serveis, dels establiments amb més repercussió a 
Catalunya. De forma secundària, també s’ha dut a terme l’anàlisi dels usos lingüístics d’aquests 
altres elements comunicatius: retolació, rètols de productes, serveis electrònics i etiquetatge de 
productes propis. 
 
El Col·lectiu l’Esbarzer és una entitat sense ànim de lucre que té per finalitat defensar la llengua i 
la cultura catalanes. Amb aquest objectiu, una de les activitats que du a terme són estudis i 
projectes sociolingüístics en diversos àmbits socioeconòmics. 
 
 
6.1. Principals resultats 
 
Supermercats i hipermercats 
 
L’ús del català en els catàlegs de supermercats i hipermercats és majoritari. Com mostra el 
gràfic 5.15, gairebé tots els continguts del total de catàlegs observats del sector de la distribució 
alimentària tenen la versió en català. 
 
 

Gràfic 5.15. Percentatge d’ús del català en el total dels continguts dels catàlegs 
de supermercats i hipermercats observats 
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Gairebé totes les grans cadenes de supermercats i hipermercats a Catalunya utilitzen el català 
en els seus catàlegs de productes. 
 
Superfícies especialitzades i centres comercials 
 
La major part dels continguts dels catàlegs de les superfícies especialitzades i centres 
comercials són en català. Com es veu en el gràfic 5.16, el 68% dels continguts dels catàlegs de 
superfícies especialitzades i el 78% dels continguts dels catàlegs dels centres comercials tenen 
la versió en català. 
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Gràfic 5.16. Percentatge d’ús del català en el total dels continguts dels catàlegs de 
superfícies especialitzades i centres comercials observats 
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Usos lingüístics en les pàgines i serveis electrònics 
 
El 56% de les pàgines observades utilitzen el català de forma total o parcial. El gràfic 5.17 
mostra que el català és present de forma total o parcial en disset dels trenta webs, mentre que 
el castellà és present en la quasi totalitat. 
 
 
Gràfic 5.17. Presència d’idiomes en els webs de les cadenes d’establiments observades 
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Usos lingüístics en la retolació, els rètols dels productes i l’etiquetatge de productes propis 
 
Totes les empreses o grups empresarials i cadenes d’establiments utilitzen de forma total o 
parcial el català en la retolació dels seus establiments, tant a l’interior com a l’exterior dels 
locals.  
 
Pel que fa a l’etiquetatge, només sis de les divuit empreses observades utilitzen de forma 
parcial o total el català. 
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Gràfic 5.18. Nombre d’empreses o grups empresarials i cadenes d’establiments 
observats que utilitzen totalment o parcialment el català en els rètols de preus com a 

documents d’oferta de serveis 
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Ús del català i procedència geogràfica de les empreses 
 
Tot i que no hi ha una correlació absoluta entre l’ús del català i l’origen geogràfic de l’empresa o 
grup empresarial, es pot observar una tendència favorable a l’ús del català en el cas 
d’empreses amb origen en l’àmbit lingüístic. 
 
Aquesta tendència molt probablement és deguda al desconeixement del mercat català per part 
de les empreses provinents de fora d’aquest àmbit lingüístic. En canvi, les empreses amb 
origen dins l’àmbit lingüístic català possiblement tenen més coneixements d’aquest mercat i, 
per tant, exploten més aquest element de qualitat en el servei i de respecte als drets lingüístics. 
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VI. EINES I RECURSOS PER A LA COMUNICACIÓ  
  
1. L’assessorament i els serveis d’atenció de consultes lingüístiques 
 

1.1. Projecte d’implementació del servei de consultes lingüístiques Optimot 
 
1.2. El servei actual d’atenció de consultes de la Secretaria de Política Lingüística 
 
1.3. El servei d’atenció de consultes del Consorci per a la Normalització Lingüística  

 
2. Recursos per a la comunicació: eines i tecnologies de la llengua 
 

2.1. Traductor automàtic català-castellà-català, català-anglès-català i català-francès-català 
 
2.2. Traductor automàtic català-alemany-català 
 
2.3. Traductor automàtic català-occità (aranès)-català i castellà-occità (aranès)-castellà 
 
2.4. Corrector ortogràfic i gramatical de català 
 
2.5. Plats a la carta: programa informàtic per confeccionar cartes de bars i restaurants en 
català 
 
2.6. Recursos de tecnologia lingüística per al català 

2.6.1. Projecte d’un corpus anotat a nivell morfològic, sintàctic i semàntic per al català 
2.6.2. Tecnologies de la parla 
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VI. EINES I RECURSOS PER A LA COMUNICACIÓ 
 
 
En aquest apartat es descriuen els serveis, les eines i els recursos per facilitar la comunicació 
en català en què s’ha treballat durant l’any 2007: 
 

• Implementació del servei de consultes lingüístiques Optimot. 
 

• El servei actual d’atenció de consultes de la Secretaria de Política Lingüística.  
 

• Manteniment del sistema de traducció automàtica per als parells de llengües català-
castellà, català-anglès i català-francès, en ambdós sentits de traducció, per a ús de la 
Generalitat de Catalunya i de les empreses i la ciutadania. Aquest sistema es va posar 
en funcionament durant la tardor del 2006. 
 
• Desenvolupament i implementació d’un sistema de traducció automàtica català-
alemany, en ambdós sentits de traducció. Aquest traductor s’ha afegit al sistema de 
traducció automàtica l’octubre del 2007. 
 
• Desenvolupament i implementació de dos sistemes de traducció automàtica per a ús 
de la Generalitat de Catalunya i la ciutadania: català-occità (aranès), en ambdós sentits 
de traducció, i castellà-occità (aranès), en ambdós sentits de traducció. Durant el 2007 
se n’ha dut a terme el desenvolupament. 
 
• Desenvolupament d’un corrector ortogràfic i gramatical de català per a ús de la 
Generalitat i de les empreses i la ciutadania. 
 
• Manteniment de l’aplicació Plats a la carta, una aplicació informàtica multilingüe que 
facilita la confecció de cartes i menús de restaurant en català. 

 
• Desenvolupament de recursos de tecnologies lingüístiques per al català: anotació de 
corpus en tots els nivells lingüístics i recursos de tecnologies de la parla. 

 
 
1. L’assessorament i els serveis d’atenció de consultes lingüístiques 
 
Tant el Decret 36/1998, de 4 de febrer, com el Decret 216/2005, d’11 d’octubre, modificat pel 
Decret 632/2006, de 27 de desembre, 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. 
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. 
 
 
1.1. Projecte d’implementació del servei de consultes lingüístiques Optimot 
 
Fins ara el servei d’assessorament lingüístic l’han prestat descentralitzadament quatre 
organismes públics amb funcions, especialitats, canals i dimensions diverses: el Consorci per a 
la Normalització Lingüística (d’ara endavant, CPNL), el Centre de Terminologia TERMCAT, 
l’Institut d’Estudis Catalans (d’ara endavant, IEC), en qualitat d’acadèmia de la llengua, i la 
Secretaria de Política Lingüística (d’ara endavant, SPL). Internament, en els diferents 
departaments de la Generalitat, una part de la Xarxa Tècnica també atén consultes del 
personal dels departaments.  



VI. Eines i recursos per a la comunicació 
 

 
 

3

 
La Secretaria de Política Lingüística, amb la col·laboració dels altres tres organismes, ha creat 
l’Optimot, un servei unificat d’atenció de consultes lingüístiques que té com a objectius bàsics 
fomentar l’autonomia lingüística i millorar l’atenció de consultes lingüístiques per a les 
empreses i la ciutadania en general. S’hi accedeix a través d’Internet, a l’adreça 
http://optimot.gencat.cat. També s’hi pot accedir a través del web Llengua catalana 
(http://www.gencat.cat/llengua). Durant el 2007 s’ha desenvolupat i implementat el cercador i 
s’ha desenvolupat la plataforma tecnològica que ha de permetre prestar el servei d’atenció 
personalitzada que s’implementarà a principi del 2008. 
 
Optimot, consultes lingüístiques, consta d’un cercador d’informació lingüística, amb diverses 
fonts integrades, que ajuda a resoldre dubtes sobre l’ús actual de la llengua catalana. Les fonts 
d’informació en què fa la cerca l’Optimot són les següents: 
 

• Diccionari de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans (2a edició) 
 
• Diccionaris terminològics del TERMCAT. Són els diccionaris elaborats pel Centre de 
Terminologia TERMCAT que recullen lèxic especialitzat de diferents àmbits del 
coneixement. Les fitxes que contenen termes normalitzats presenten el distintiu 
Neoloteca 

 
• Nomenclàtor oficial de toponímia major de Catalunya de la Comissió de Toponímia de 
Catalunya (2a edició) 
 
• Col·lecció “Criteris Lingüístics” de la Secretaria de Política Lingüística 
 
• Diccionari català-castellà i Diccionari castellà-català (3a edició) d’Enciclopèdia 
Catalana 
 
• Fitxes de l’Optimot. Són fitxes que resolen les consultes lingüístiques més freqüents i 
altres aspectes significatius de la llengua. Aquestes fitxes provenen de les que hi havia 
a l’apartat Assessorament lingüístic (sistema automatitzat de consultes lingüístiques del 
Web de la llengua catalana). 

 
El servei d’atenció personalitzada, que ha de ser el complement del cercador, entrarà en 
funcionament durant el 2008. Quan el cercador no resolgui el dubte lingüístic, es podrà accedir 
a aquest servei d’atenció personalitzada, que constarà d’un espai web per enviar les consultes 
per escrit i rebre-hi les respostes. També s’hi podrà accedir a través d’un número de telèfon. 
Aquest servei, que prestarà un equip de lingüistes contractat per una empresa, atendrà totes 
les consultes tipificades que li arribin i canalitzarà les que no pugui resoldre cap als organismes 
competents: l’IEC, pel que fa a qüestions relacionades amb la normativa; el TERMCAT, pel que 
fa a qüestions relacionades amb la terminologia, i l’SPL, pel que fa a qüestions relacionades 
amb les convencions i la fraseologia. D’aquesta manera se simplificarà l’accés al servei de 
consultes per mitjà d’una entrada única i s’homogeneïtzaran els procediments i els criteris 
lingüístics d’atenció i de respostes. 
 
Per prestar el servei, s’ha contractat una empresa d’atenció de consultes amb personal 
qualificat professionalment. El 27 d’agost del 2007 es va signar el contracte, tramitat mitjançant 
concurs públic, amb l’empresa MST Grupo per un import màxim de 590.000 euros (IVA inclòs). 
 
La feina d’aquest equip consisteix, d’una banda, a atendre les consultes lingüístiques per escrit 
i per telèfon i, de l’altra, a elaborar fitxes explicatives sobre els dubtes o les consultes més 
freqüents i/o interessants que han d’alimentar el cercador. Durant aquest any s’ha contractat 
l’empresa amb l’equip de lingüistes, s’han format en la plataforma tecnològica amb què hauran 
de treballar i en els procediments i criteris lingüístics per a la resolució de consultes i per a 
l’elaboració de fitxes de l’Optimot. 
 
Pel que fa a l’elaboració de fitxes de l’Optimot, l’equip de lingüistes proposarà i redactarà les 
fitxes, i els organismes les validaran d’acord amb el mateix criteri utilitzat per a la distribució de 
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les consultes: l’IEC valida les fitxes sobre normativa; el TERMCAT, sobre lèxic especialitzat i 
terminologia, i l’SPL, sobre convencions i fraseologia. 
 
Dels tres canals esmentats per fer les consultes lingüístiques (cercador, atenció personalitzada 
per escrit i atenció personalitzada per telèfon), es fomentarà, sempre que sigui possible, l’ús del 
cercador. Per això, el nou servei ha de disposar de les eines necessàries per oferir als usuaris i 
usuàries un sistema d’autoservei potent i eficaç, i per incentivar-ne l’ús en detriment del telèfon.  
 
 
1.2. El servei actual d’atenció de consultes de la Secretaria de Política Lingüística 
 
Fins al 25 d’octubre del 2007 el servei d’atenció de consultes de la Secretaria de Política 
Lingüística s’ha cobert amb el sistema automatitzat que s’oferia des de l’apartat Assessorament 
lingüístic del Web de la llengua catalana i un servei personalitzat que s’ofereix per telèfon i 
correu electrònic als serveis lingüístics privats i públics, al sector de professionals de la llengua 
i a les persones i entitats de fora de Catalunya. A partir del 25 d’octubre el cercador de 
l’Optimot ha substituït l’apartat Assessorament lingüístic, les fitxes lingüístiques del qual s’han 
revisat i s’han convertit en les fitxes de l’Optimot, i s’ha continuat prestant el servei personalitzat 
per telèfon i per correu electrònic. 
 
Durant l’any 2007, fins al 25 d’octubre, hi ha hagut un total de 81.454 visites a l’apartat 
d’Assessorament del Web de la llengua catalana i 143.739 consultes al cercador de l’Optimot 
des del 25 d’octubre fins al 31 de desembre del 2007. Pel que fa a consultes d’atenció 
personalitzada per telèfon o per correu electrònic, n’hi ha hagut 1.177 (un 17,46% menys 
respecte del 2006). 
 
De les 1.177 consultes ateses personalment durant el 2007, els grups que han fet més 
consultes són empreses i particulars (29%) i professionals de la correcció i de la traducció 
(21,9 %). Si tenim en compte el canal de comunicació, el 85,7 % de les consultes han estat 
ateses per telèfon i el 14,3 %, per correu electrònic. 
 

Taula 6.1. Consultes lingüístiques ateses personalment per grups d’usuaris i usuàries. 
2007 (Total: 1.177 consultes) 

 
Administració 4,7% 
Fora de Catalunya 1,0% 
Secretaria de Política Lingüística 10,3% 
Empreses i particulars 29,0% 
Professionals de l’ensenyament 0,8% 
Professionals de la correcció i la traducció 21,9% 
Consorci per a la Normalització Lingüística 7,6% 
Serveis lingüístics dels mitjans de comunicació 0,2% 
Serveis lingüístics sectorials 1,1% 
Serveis lingüístics universitaris 0,2% 
Xarxa Tècnica de Política Lingüística 4,7% 
Internautes 14,3% 

 
Taula 6.2. Consultes lingüístiques ateses personalment per àrea temàtica. 2007 

 
Fonètica i prosòdia 1,1% 
Morfologia 0,9% 
Sintaxi 17,2% 
Lèxic 11,6% 
Fraseologia i refranys 1,5% 
Ortografia 3,7% 
Convencions 14,4% 
Criteris de traducció 1,9% 
Toponímia 2,3% 
Antroponímia 6,7% 
Llenguatge administratiu i jurídic 1,0% 
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Altres llengües 2,2% 
Terminologia 3,1% 
Informació 32,3% 
 
 
Pel que fa a la revisió i la traducció de textos, la Secretaria de Política Lingüística ha revisat i 
traduït 492 pàgines de textos d’àmplia difusió, xifra que suposa un augment d’un 3,79% amb 
relació al nombre de textos revisats i traduïts el 2006. S’han atès sol·licituds de diverses 
empreses, d’entitats de fora de Catalunya, d’organismes de l’Administració pública, com ara la 
Delegació del Govern a Catalunya. S’ha utilitzat el sistema de traducció automàtica entre el 
català i el castellà per al 31,70% dels textos traduïts. 
 
S’ha continuat fent, a petició de les persones interessades, la confrontació de textos 
administratius o legals en català amb les versions traduïdes corresponents, que calia presentar 
davant un organisme oficial. S’han expedit 7 certificats de traducció literal (72 fulls), un 46,15% 
més que l’any anterior. 
 
 
1.3. El servei d’atenció de consultes del Consorci per a la Normalització Lingüística 
 
En la taula següent es recullen les dades, per sectors, sobre les consultes ateses durant l’any 
2007. 
 

Taula 6.3. Consultes ateses per sectors. 2007 
 

Sector Nombre de consultes 

Ús oficial i normativa legal 7.003 
Educació, recerca i joventut 679 
Mitjans de comunicació i indústries culturals 2.336 
Àmbit socioeconòmic 4.985 
Institucions sanitàries i socials 2.103 
Usuaris i usuàries particulars 14.665 
Total 31.771 
 
 
Durant el 2007 s’han fet presentacions territorials del servei de consultes lingüístiques Optimot 
per a totes les persones del Consorci per a la Normalització Lingüística que fan tasques 
d’assessorament. L’any 2008 serà l’any de desplegament a tot el Consorci, que difondrà aquest 
recurs de forma prioritària en la seva oferta de serveis per facilitar l’autonomia lingüística dels 
seus usuaris i usuàries. 
 
 
2. Recursos per a la comunicació: eines i tecnologies de la llengua 
 
2.1. Traductor automàtic català-castellà-català, català-anglès-català i català-francès-català 
 
Els dos objectius principals del projecte són cobrir les necessitats de traducció automàtica que 
tenen els diferents departaments de la Generalitat i oferir un servei gratuït de traducció 
automàtica per a les empreses i la ciutadania, amb funcionalitats bàsiques. 
 
El servei de traducció automàtica obert a la ciutadania, accessible des del web de la Generalitat 
(http://www.gencat.cat/traductor), permet traduir en línia textos breus (aproximadament 2.500 
caràcters) i pàgines web, i ofereix la possibilitat que qui administri un web pugui incorporar-hi 
uns botons de traducció. S’hi pot accedir amb els principals navegadors d’Internet: l’Internet 
Explorer i aplicacions de programari lliure com ara el Firefox. 
 
El 22 de setembre del 2006 es va posar en funcionament el programari de traducció automàtica 
per als parells de llengües català-castellà, català-anglès i català-francès, en ambdós sentits de 
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traducció. Durant el 2007 s’han traduït 1.317.858.228 paraules; en aquest temps hi ha hagut 
8.046.646 peticions de servei.  
 
La taula següent mostra el volum de paraules traduïdes per direcció de traducció. 
 

Taula 6.4. Volum de paraules traduïdes per direcció de traducció 
 

Direccions de traducció Nombre de paraules traduïdes 

català > castellà 724.631.189
castellà > català 141.384.721
català > anglès 180.784.239
anglès > català 102.427.548
català > francès 151.991.202
francès > català 16.639.329
  

La direcció de traducció més sol·licitada és del català al castellà. Destaca també el volum de 
traducció del català a l’anglès. L’ús del servei de traducció del català-francès, encara que 
menor, també és important. 
 
L’èxit del servei ha comportat que el volum de peticions de traducció durant el 2007 hagi estat 
superior al que podia absorbir el sistema i l’entorn inicial. Per això, l’Àrea TIC del Departament 
de la Vicepresidència i l’empresa proveïdora, Translendium, han estudiat diferents mesures per 
solucionar aquest problema, entre les quals hi ha l’augment de servidors que ofereixen el servei 
i la reconfiguració dels motors de traducció per dedicar-ne un exclusivament al servei intern 
dels diferents departaments de la Generalitat (intranet).  
 
 
2.2. Traductor automàtic català-alemany-català 
 
Com a continuació del projecte anterior, durant el 2007 s’ha desenvolupat i implementat 
(octubre) el programari de traducció automàtica per al català-alemany, en ambdós sentits de 
traducció, per a ús de la Generalitat de Catalunya i la ciutadania. 
 

Direccions de traducció Nombre de paraules traduïdes 
català > alemany 783.008 
alemany > català 1.383.949 

 
 
2.3. Traductor automàtic català-occità (aranès)-català i castellà-occità (aranès)-castellà 
 
El maig del 2007 es va adjudicar a l’empresa Taller Digital el contracte, tramitat mitjançant 
concurs públic, per al desenvolupament i la implementació d’un programari de traducció català-
occità (aranès), en ambdós sentits de traducció, i castellà-occità (aranès), en ambdós sentits de 
traducció, per un import de 319.700 euros. Els nous traductors s’integraran en el sistema de 
traducció automàtica disponible durant el primer semestre del 2008.  
 
Aquest traductor es basa en la plataforma de traducció automàtica de codi obert Apertium 
(http://www.apertium.org). Apertium és fonamentalment un sistema basat en regles amb 
components estadístics. Aquest sistema de traducció serà diferent del que utilitzen els 
traductors disponibles fins ara al portal Llengua catalana, que es basen en regles i fan servir la 
tecnologia de Translendium. Això no obstant, la integració amb el sistema existent farà que des 
de la interfície d’accés no es percebi cap diferència entre els dos sistemes de traducció. 
Aquests dos nous parells de llengües apareixeran com dues opcions més per escollir i el 
funcionament serà exactament igual per als uns que per als altres.  
 
Cal destacar una novetat important respecte dels altres parells de llengües que s’ofereixen des 
del portal de la Generalitat de Catalunya: és possible treballar, per separat, amb una varietat 
dialectal determinada, l’aranesa, i amb la varietat lingüística general.  
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Com que en el domini lingüístic occità no existia, en el moment d’iniciar el desenvolupament 
d’aquests traductors, cap institució que exercís les funcions d’acadèmia de la llengua 
reconeguda de manera oficial per les institucions de tot el territori ni tampoc cap entitat admesa 
com a referència en l’àmbit de la codificació de l’occità pel conjunt de la comunitat lingüística, la 
Secretaria de Política Lingüística va impulsar la constitució de la Comissió Lingüística per al 
Traductor Automàtic Occità-Català i Occità-Castellà. 
 
Aquesta comissió es va constituir a Viella el dia 4 de maig del 2007 al Consell General d’Aran, 
mitjançant un acord entre el Síndic d’Aran i el secretari de Política Lingüística de la Generalitat 
de Catalunya. Han format part d’aquesta Comissió lingüistes de prestigi reconegut de la Vall 
d’Aran i de diferents regions del domini occità de l’Estat francès i del Piemont italià, els quals 
han estat nomenats representants de les seves respectives regions amb l’objectiu de fixar les 
formes i les estructures generals de la llengua occitana que apareixeran en el primer traductor 
automàtic occità (aranès)-català-occità (aranès) i occità (aranès)-castellà-occità (aranès).  
 
La feina de la Comissió Lingüística ha consistit en la fixació d’un corpus textual inicial que ha 
servit de base per a la confecció del traductor i en l’establiment de les formes i estructures 
concretes de la llengua occitana que apareixen al traductor. Això vol dir que ha hagut de 
determinar les formes i estructures occitanes que produeix el traductor quan es tradueix un text 
català o castellà, però també el conjunt de formes occitanes que el traductor és capaç 
d’interpretar com a equivalents d’una única forma catalana o castellana, fet molt important en 
una llengua que, com l’occità, té una gran variació geogràfica. 
 
 
2.4. Corrector ortogràfic i gramatical de català 
 
El 16 de gener del 2006 es va adjudicar al Grup de Recerca en Lingüística Computacional 
(Universitat Pompeu Fabra) el contracte, tramitat mitjançant concurs públic, per desenvolupar i 
implementar un corrector ortogràfic i gramatical de català per un import de 270.000 euros (IVA 
inclòs). 
 
L’objectiu d’aquest projecte és oferir a la ciutadania i les empreses un corrector ortogràfic i 
gramatical gratuït i multiplataforma, és a dir, que funcioni en diverses plataformes (Windows, 
Linux i Mac) i pugui donar servei principalment als programes de tractament de textos (el Word, 
el Writer d’OpenOffice, etc.), però també a d’altres (navegadors d’Internet, com ara l’Explorer, el 
SeaMonkey o el Firefox; clients de correu electrònic com, per exemple, l’Outlook o el 
Thunderbird, i altres aplicacions específiques). 
 
Durant el 2006 es va dur a terme el desenvolupament del programari d’aquest projecte. Arran 
de les dificultats del projecte, durant el 2007 s’hi ha continuat treballant. Com que l’SPL i el 
Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació han considerat que el que hi havia 
desenvolupat no es corresponia amb el producte demanat, s’han programat una sèrie de 
proves tècniques per analitzar l’estat i la qualitat del producte. A partir dels resultats d’aquestes 
proves, que s’acabaran durant el 2008, s’estudiaran les possibilitats del projecte: què hi ha fet, 
què falta per assolir el producte final... 
 
  
2.5. 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 continuat gestionant 
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.cat/platsalacarta. 
 
Plats a la carta ofereix una base de dades de denominacions de menjars i begudes que 
inicialment constava de 1.691 registres i que, d’acord amb la sol·licitud dels 4.965 establiments 
usuaris, s’ha anat ampliant fins als 5.364 registres validats que hi ha el 31 de desembre del 
2007. 
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Pel que fa a la difusió en el sector, s’ha presentat l’aplicació a diferents localitats i mitjans de 
comunicació: Cambrils, Girona, El Periódico, La Vanguardia, etc. 
 
 
2.6. Recursos de tecnologia lingüística per al català 
 
Per al desenvolupament d’aplicacions competitives basades en tecnologia lingüística, com ara 
la traducció automàtica, l’extracció i recuperació d’informació, el resum automàtic, la 
classificació de documents, etc., cal disposar de recursos lingüístics bàsics, independents de 
les aplicacions, el desenvolupament dels quals representa un esforç d’inversió important. 
 
La disponibilitat d’aquests recursos pot obrir les portes a tota una sèrie d’aplicacions de base 
lingüística que altrament seran inviables. Es tracta de recursos que són la base d’aplicacions, 
però que per si mateixos no constitueixen eines directament utilitzables. Les empreses 
tecnològiques no en poden assumir el desenvolupament atès el cost i la poca rendibilitat 
econòmica.  
 
El desenvolupament d’aquests recursos i la distribució a un cost raonable pot potenciar 
l’activitat emprenedora en el mercat de les tecnologies de la llengua per al català i situar-lo en 
un lloc destacat en el marc de la societat de la informació. 
 
Davant d’aquesta situació, la Secretaria de Política Lingüística ha contribuït al 
desenvolupament d’aquests recursos bàsics mitjançant el finançament a dos centres 
universitaris de recerca. 
 
 
2.6.1. Projecte d’un corpus anotat a nivell morfològic, sintàctic i semàntic per al català 
 
Aquest projecte l’ha desenvolupat el Centre de Llenguatge i Computació (CLiC) de la 
Universitat de Barcelona. L’objectiu és disposar d’un corpus d’un milió de paraules anotat a tots 
els nivells de l’anàlisi lingüística. Aquesta quantitat és la que cal per tal que es puguin obtenir 
resultats rellevants en l’aplicació de programes estadístics i d’aprenentatge automàtic. 
 
El punt de partida del treball era un corpus de 500.000 paraules anotat a nivell morfològic i 
sintàctic, un subconjunt del qual (100.000 paraules) ha estat anotat al nivell de semàntica lèxica 
i semàntica de l’oració. 
 
A partir d’aquí, el projecte proposat per a l’any 2007 era completar les primeres 500.000 
paraules amb tots els nivells de l’anàlisi i millorar la infraestructura existent pel que fa a eines 
d’anotació. Mitjançant aquest projecte s’ha completat l’anotació de semàntica lèxica (sentits de 
paraula i entitats) i de semàntica de l’oració de les 400.000 paraules que faltaven per anotar i 
s’ha iniciat l’anotació pragmàtica. 
 
Al final de l’any 2007 el català disposa d’un corpus de 500.000 paraules anotat a nivell 
morfològic, sintàctic profund i semàntic (tant a nivell lèxic com a nivell de l’oració). Pel que fa a 
l’anotació pragmàtica (relacions de coreferència), s’han anotat 10.000 paraules. 
 
Per tal de contribuir al finançament d’aquest projecte, el 2007 la Secretaria de Política 
Lingüística ha atorgat una subvenció de 75.000 euros al centre de recerca CLiC de la 
Universitat de Barcelona. 
 
 
2.6.2. Tecnologies de la parla 
 
Dins el Pla d’acció de política lingüística 2005-2006, la Secretaria de Política Lingüística va 
finançar la creació d’un banc d’enregistraments de veu en català que es va posar a disposició 
de les empreses que fan aplicacions de la parla en l’àmbit de la telefonia mòbil i fixa, del sector 
automobilístic i del consum. Aquest projecte el va desenvolupar el Centre de Tecnologies i 
Aplicacions del Llenguatge i la Parla (TALP) de la Universitat Politècnica de Catalunya. 
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L’objectiu general de generar aquests recursos lingüístics és posar la llengua catalana al nivell 
d’altres llengües europees, adaptar tecnologies desenvolupades per a altres llengües, atreure 
empreses tecnològiques per crear productes en català i promoure la recerca en el camp del 
processament de la llengua i la parla en català. 
 
Per donar continuïtat a aquest objectiu, l’11 de juny del 2007 la Secretaria de Política 
Lingüística va signar un conveni pluriennal amb el centre de recerca TALP amb l’objectiu de 
continuar desenvolupant tecnologies de la parla per aplicar-les en sistemes automatitzats 
d’interacció oral en català i de traducció de la parla, per mitjà d’una investigació avançada en 
totes les tecnologies clau (reconeixement, traducció i síntesi de la parla), i abordar l’avanç i la 
integració de les tecnologies implicades.  
 
Els objectius del projecte inclouen l’estudi de tots els components d’un sistema de traducció de 
la parla que permeten obtenir un sistema obert, fiable i útil. Els components d’aquest sistema 
són els següents: 
 

• Un sistema de reconeixement automàtic de la parla 
• Un sistema de traducció automàtica 
• Un sistema de síntesi de la parla 
• Una plataforma accessible que permeti la instal·lació d’un o de més d’un dels 
components esmentats. 

 
Aquests objectius s’hauran d’anar assolint, de manera progressiva, durant els anys 2007, 2008 
i 2009. L’Administració de la Generalitat de Catalunya, a través de la Secretaria de Política 
Lingüística, contribuirà al finançament del desenvolupament d’aquestes tecnologies de la parla 
amb un màxim d’1.500.000 euros (500.000 anuals), per als exercicis 2007, 2008 i 2009, d’acord 
amb la despesa pluriennal aprovada per Acord de Govern de data 17 d’abril del 2007. 
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VII.  INDICADORS QUANTITATIUS SECTORIALS  
 
1. Sistema d’indicadors lingüístics 2007 
 

1.0. Llengua i població 
1.1. Administració pública 
1.2. Educació 
1.3. Mitjans de comunicació i indústries culturals 
1.4. Món socioeconòmic 
1.5. Món associatiu 
1.6. Institucions sanitàries i socials 

 
2. Altres indicadors lingüístics sectorials 
 

2.1. Administració pública  
2.2. Agència Catalana del Consum 
2.3. Certificats de coneixements de llengua catalana 
2.4. Cinema 
2.5. Convenis col·lectius 
2.6. Cooperatives 
2.7. DVD  
2.8. Educació 
2.9. Ensenyament d’adults 
2.10. Ensenyament exterior 
2.11. Justícia 
2.12. Llibre. Món editorial 
2.13. Notaries 
2.14. Oficina de Garanties Lingüístiques 
2.15. Premsa  
2.16. Ràdio 
2.17. Registres de la propietat i mercantils de Catalunya 
2.18. Televisió 
2.19. Universitats 
2.20. Voluntariat per la llengua 
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VII.  INDICADORS SECTORIALS  
 
 
1. Sistema d’indicadors lingüístics 

Una de les funcions que té encomanada la Secretaria de Política Lingüística, segons el Decret 
216/2005, d’11 d’octubre, d’estructura orgànica, és la gestió de la informació referida al 
coneixement i l’ús de la llengua catalana, en els seus diversos àmbits, per tal que aquesta 
informació sigui útil al Govern de la Generalitat de Catalunya per fixar i avaluar la seva política 
lingüística i, especialment, la gestió i el manteniment d’un sistema d’indicadors lingüístics. 

En conseqüència, la Secretaria de Política Lingüística ha elaborat un sistema d’indicadors 
lingüístics, és a dir, ha seleccionat un conjunt de dades recollides amb la finalitat d’oferir una 
perspectiva general de la situació de les llengües a Catalunya. Com qualsevol sistema 
d’indicadors, els indicadors lingüístics volen oferir dades estables i seriades que descriguin 
l’evolució de la situació lingüística de la societat catalana al llarg del temps.  
 
La voluntat de descriure la situació sociolingüística de la societat catalana obliga a recollir 
informació sobre àmbits socials diversos. En aquest sentit, s’han seleccionat set àmbits: 
població, Administració pública, educació, mitjans de comunicació i indústries culturals, món 
socioeconòmic, món associatiu i institucions sanitàries.  
 
Les principals fonts d’on s’extreuen les dades són estadístiques oficials, és a dir, produïdes 
pels diferents organismes que representen el sistema estadístic de Catalunya. La Secretaria de 
Política Lingüística també du a terme estadístiques que forneixen dades al sistema 
d’indicadors. Una altra qüestió que cal tenir en compte és que la informació sobre cada àmbit 
pot ser molt extensa. Per aquest motiu, s’ha fet una tria de les dades que es considera que 
poden caracteritzar millor la situació de cada àmbit des del punt de vista lingüístic. Per 
exemple, en el cas del món socioeconòmic, la variable triada ha estat la de les comunicacions 
amb l’exterior.  
 
Cal remarcar que, en alguns casos puntuals en què les estadístiques oficials no forneixen 
dades, es recorre a altres estudis, sempre de prestigi reconegut en el sector estudiat.  
 
Del que s’ha descrit fins ara, se’n desprèn la diversitat en la recollida de la informació. Les 
estadístiques oficials no es duen a terme en tots els sectors tots els anys. Habitualment tenen 
una periodicitat pluriennal. En conseqüència, les dades del sistema d’indicadors tampoc no fan 
referència al mateix període temporal. No obstant això, els indicadors permeten fer-se una idea 
de la situació general, atès que les referències temporals tampoc no són gaire allunyades en el 
temps. A més, les dades del sistema d’indicadors s’actualitzaran anualment amb les 
estadístiques i els estudis que s’hagin dut a terme.  
 
La taula següent resumeix els indicadors recollits, l’àmbit que mesuren i la font d’on s’han 
extret. 
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Taula 7.1. Resum d’indicadors 
 

Àmbit Indicador Font 

Població 

Coneixement de català 
Primera llengua, llengua d’identificació i 
llengua habitual  
Usos lingüístics en àmbits interpersonals 
Usos lingüístics en àmbits de consum i 
serveis 

SPL: Estadística d’usos lingüístics a 
Catalunya 2003 

Administració 
(local, de l’Estat, col·legis 
professionals) 

Llengua de la retolació 
Llengua de les comunicacions escrites 
generals 
Llengua de les comunicacions orals 
Llengua de les comunicacions escrites 
personalitzades 

SPL: Estadística d’usos lingüístics en 
empreses i institucions (Enquesta 
d’usos lingüístics a institucions 
públiques 2004) 

Educació 
(ensenyament primari, 
secundari i universitari) 

Competència en llengua (ensenyament 
primari) 
Competència en llengua (ensenyament 
secundari) 
Classes en català (ensenyament 
universitari) 

Departament d’Educació, 2003 
Comissionat per a Universitats i 
Recerca, curs 2004-05 

Mitjans de comunicació 
(televisió, ràdio i premsa) i 
indústries culturals (producció 
editorial, cinema, arts 
escèniques, llocs web) 

Oferta 
Audiència/difusió 
Consum declarat 
 

SPL: Estadística d’usos lingüístics a 
Catalunya 2003 
Idescat: Anuari Estadístic de 
Catalunya 2006  
AIMC: Estudi General de Mitjans 
2005 
Oficina de Justificació de la Difusió 
(OJD) 
Departament de Cultura: Estadística 
de consum i pràctiques culturals 
2001; Estadístiques culturals a 
Catalunya 2005 
Gremi d’Editors de Catalunya: 
Informe de comercio interior en 
Cataluña 2004 
 

Món socioeconòmic 
(serveis empresarials i 
medicació financera; altres 
empreses de serveis; 
empreses de comerç, hoteleria 
i transport; empreses de 
serveis públics; empreses 
multinacionals) 
 

Llengua de la retolació 
Llengua de les comunicacions escrites 
generals 
Llengua de les comunicacions orals 
Llengua de les comunicacions escrites 
personalitzades  

SPL: Estadística d’usos lingüístics en 
empreses i institucions (Enquesta 
d’usos lingüístics en empreses 2006, 
Enquesta d’usos lingüístics en 
institucions 2004); Enquesta d’usos 
lingüístics a les grans empreses amb 
vocació internacional presents a 
Catalunya 2002 
 

Món associatiu (federacions 
d’entitats, federacions 
esportives, clubs esportius) 

Llengua de la retolació 
Llengua de les comunicacions escrites 
generals 
Llengua de les comunicacions orals 
Llengua de les comunicacions escrites 
personalitzades 

SPL: Estadística d’usos lingüístics en 
empreses i institucions (Enquesta 
d’usos lingüístics en institucions 
2004; Enquesta d’usos lingüístics en 
federacions i clubs esportius 2006) 
 
 

Institucions sanitàries 
(hospitals grans, hospitals 
petits, CAP) 

Llengua de la retolació 
Llengua de les comunicacions escrites 
generals 
Llengua de les comunicacions orals 
Llengua de les comunicacions escrites 
personalitzades 

SPL: Estadística d’usos lingüístics en 
empreses i institucions (Enquesta 
d’usos lingüístics en l’àmbit sanitari 
2004) 
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Al web de la llengua catalana (http://www.gencat.cat/llengua/dades) trobareu totes la informació 
sobre el sistema d’indicadors lingüístics: dades, fonts i nota metodològica. Cada any 
s’actualitzaran amb les dades que estiguin disponibles (actualment, les dades són del 2006. 
Durant aquest any 2008 es recolliran les dades disponibles el 31 de desembre de 2007). A 
continuació fem un repàs de les dades més destacables de cada àmbit. 
 
1.0. Llengua i població 
Les últimes dades de què es disposa en el bloc de població són les del 2003. En relació amb 
aquestes dades, cal destacar que a Catalunya les habilitats receptives (entendre i llegir) tenen, 
en nombres absoluts i en percentatge, els valors més elevats, per sobre del 90%. Mentre que 
les habilitats productives (parlar i escriure) tenen valors més baixos: el 84,8% de la població 
adulta el sap parlar i el 62,3% el sap escriure. 
 
Destaca el fet que hi ha 143.000 persones que no entenen el català (2,6% de la població) i més 
de 836.000 persones que no el saben parlar (15,2%), dels quals 681.000, gairebé el 82%, es 
concentren a l’àrea metropolitana. 
 
La meitat de la població catalana usa i s’identifica amb la llengua catalana i poc menys de la 
meitat ho fa amb la llengua castellana. Segons l’EULC 2003, al voltant del 5% de la població 
adulta usa i s’identifica amb les dues llengües oficials.  
 
1.1. Administració pública 
L’any 2007 s’han actualitzat les dades que es refereixen a l’Administració pública. Es conclou 
que aquelles administracions i institucions que han adoptat el català com a llengua pròpia són 
l’Administració de la Generalitat —tant l’Administració pròpiament dita com els organismes i les 
empeses públiques— i l’Administració local. Les dades de l’Administració de l’Estat indiquen 
una tendència a usar menys el català en aquest àmbit. 
 
A l’Administració de la Generalitat, el percentatge d’ús de català és superior al 90% en tots els 
ítems. Als organismes autònoms i les empreses públiques vinculades a la Generalitat, cal 
destacar que el percentatge d’ús més baix (a l’entorn del 85%) es troba en les comunicacions 
escrites generals i en les comunicacions orals. 
 
Pel que fa a l’evolució de les dades de l’Administració local i les de l’Estat (no es va realitzar 
l’enquesta a l’Administració de la Generalitat i a les empreses públiques l’any 2003), cal 
destacar que en tots els ítems seleccionats l’ús del català ha augmentat o s’ha mantingut igual.  
 
En el cas de l’Administració local es manté el percentatge d’ús a la retolació que ja era gairebé 
del 100% i augmenta més de 8 punts percentuals l’ús a les comunicacions orals i a les 
comunicacions escrites amb les persones usuàries. 
 
En el cas de l’Administració de l’Estat, augmenta més de 5 punts percentuals l’ús del català a 
les comunicacions escrites generals i a la retolació i en menor grau també n’augmenta l’ús a les 
comunicacions orals. L’ús de català a les comunicacions escrites personalitzades es manté al 
voltant del 30%. 
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Gràfic 7.1. Ús del català en la documentació i comunicacions. Administració pública 
(2003-2007) 

 

 
 
1.2. Educació 
Pel que fa les últimes dades de què es disposa en l’àmbit educatiu, cal destacar que en 
l’ensenyament secundari els resultats en expressió escrita han estat superiors al 70% en 
llengua castellana i més baixos en llengua catalana, especialment en el component discursiu, 
probablement a causa de la complexitat del text expositiu —argumentatiu en la prova en català 
mentre que en llengua castellana era un text descriptiu més senzill. 
 
En relació amb el curs 2001-2002, en llengua catalana hi ha hagut un augment del domini de la 
correcció en l’expressió oral i escrita i una disminució del discurs en la producció escrita. En 
llengua castellana els dominis són similars.1 
 

Taula 7.2. Competència en llengua. Ensenyament secundari. Curs 2002-2003. 
Percentatges 

 

Expressió oral Expressió escrita 
 

Comprensió i 
interpretació 

Discurs Correcció Discurs Correcció 

Català 65,0 62,0 88,0 43,0 63,0 

Castellà 64,0 65,0 87,0 72,0 74,0 

*Font: Departament d’Educació, Competències bàsiques. ESO Primer cicle, 2004 
 
1.3. Mitjans de comunicació i indústries culturals 
Pel que fa a les últimes dades de mitjans de comunicació, en destaca el fet que a Catalunya el 
mitjà amb una presència més alta de català és la ràdio. La televisió i la premsa estan per sota 
del 40% en els tres aspectes (oferta, audiència i consum declarat).  
 
Respecte a les indústries culturals, es pot veure l’evolució d’algunes dades, ja que aquest any 
s’ha publicat l’Enquesta de consum i pràctiques culturals del 2006.  
 
A les arts escèniques és on es troba una presència majoritària de català, però ha disminuït la 
proporció de persones que han vist la darrera obra en català. Cal destacar que el nombre de 

                                                      
1 Informació extreta del Sistema d’Indicadors d’Ensenyament de Catalunya, del Consell Superior d’Avaluació del 
Sistema Educatiu. 
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persones en nombres absoluts que han vist la darrera obra en català ha augmentat respecte al 
2001 (augmenta, doncs, en general el nombre de persones que van veure una obra l’últim any 
en qualsevol llengua).  

 
Gràfic 7.2. Presència del català a les indústries culturals 

 

 
 
El consum de llibres en català es manté a l’entorn del 35%. Cal destacar-ne l’augment del 
percentatge de persones que han vist la darrera pel·lícula en català. En aquest cas, igual que 
passa en el teatre, han augmentat els espectadors i espectadores en totes les llengües, però, a 
més, en el repartiment lingüístic percentual ha augmentat en més de 6 punts el percentatge 
d’espectadors i espectadores que van veure la darrera pel·lícula en català. 
 
1.4. Món socioeconòmic 
A les empreses de comerç, hoteleria i transport, l’ús del català està per sota del 50% en la 
retolació i en les comunicacions escrites generals, de la mateixa manera que a les grans 
empreses i a les empreses de serveis empresarials i financers. Però el més destacable és l’ús 
per sota del 50% en les comunicacions orals, ja que no passa en cap altre sector. 
 

Gràfic 7.3. Ús del català en la documentació i les comunicacions a empreses 
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Font: Usos lingüístics a les grans empreses amb vocació internacional presents a Catalunya l’any 2002. 
Enquesta d’usos lingüístics en empreses (EULE 2006) i Enquesta d’usos lingüístics en institucions públiques (EULIP 2004). 
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1.5. Món associatiu 
L’ús del català a les federacions d’entitats ha disminuït respecte al 2004 en la retolació i les 
comunicacions, ha augmentat lleugerament en les comunicacions escrites generals i s’ha 
mantingut en les comunicacions escrites personalitzades. 
 
Gràfic 7.4. Ús del català en la documentació i les comunicacions a entitats i associacions 

 
 
1.6. Institucions sanitàries i socials 
Les dades del 2003 mostren que en l’àmbit sanitari destaca per sobre del 90% l’ús del català 
en la retolació. Per sobre del 70% es troben les comunicacions escrites generals i 
personalitzades. L’índex d’ús del català més baix el tenen les comunicacions orals, que estan 
entre el 60% i el 67%. 
 
2. ALTRES INDICADORS LINGÜÍSTICS SECTORIALS 
 
2.1. Administració pública  
 

Taula 7.3. Acreditació del coneixement del català en els processos selectius de l’oferta 
d’ocupació pública per a funcionaris 2006, convocats per la Direcció General de Funció 

Pública 
 

  Prova/exercici de català 

  No exempts 

Convocatòria 
Total 

d’aspirants 
admesos 

Aspirants  
exempts admesos Presentats Aprovats 

Superior  2.058 1.742 1 1 

TS arxivers 209 65 2 2 

TS pedagogs 69 10 exempts exempts 

TS planificació lingüística 81 13 exempts exempts 

TS geofísics 24 9 exempts exempts 

E. d’inspecció tributària 54 29 exempts exempts 

E. d’inspecció financera 20 9 exempts exempts 

TS química 74 25 1 1 

TS biologia 197 65 2 2 

D. biblioteconomia 239 73 1 1 

Advocacia (TL) 80 17 pendent pendent 

Advocacia (PI) 20 7 pendent pendent 

Total 3.125 2.064 7 7 

86,4
81,3 78,1

88,5

72,7

85,6

72,1

88,5

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Retolació Comunicacions escrites
generals

Comunicacions orals Comunicacions escrites
personalitzades

Font: Enquesta d’usos lingüístics en institucions públiques (EULIP 2004 i 2006). 
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Taula 7.4. Acreditació del coneixement del català en els processos selectius de l’oferta 
d’ocupació pública per a funcionaris 2006, de l’Agència Catalana del Consum 

 
  Prova/exercici de català 

  No exempts 

Convocatòria 
Total 

d’aspirants 
admesos 

Aspirants exempts 
admesos Presentats Aprovats 

Superior  81 30 pendent pendent 

Gestió 51 8 pendent pendent 

Administratius 73 48 1 1

Auxiliars administratius 76 31 2 2

Subalterns 27 14 exempts exempts 

Total 308 131 3 3

 
 

Taula 7.5. Acreditació del coneixement del català en els processos selectius de l’oferta 
d’ocupació pública per a funcionaris 2007, convocats per la Direcció General de Funció 

Pública 
 

  Prova/exercici de català 

  No exempts 

Convocatòria 
Total 

d’aspirants 
admesos 

Aspirants exempts 
admesos 

Presentats Aprovats 

TS enginyeria de forests 61 38 1 1 

TS arquitectura 132 48 1 pendent 

TS enginyeria industrial 96 21 pendent pendent 

TS enginyeria de mines 4 4 exempts exempts 

TS eng. de camins, canals i ponts 42 22 exempts exempts 

TS veterinària 384 145 pendent pendent 

Intervenció 29 11 exempts exempts 

D. arquitectura tècnica 108 43 4 pendent 

DET industrial 119 18 exempts exempts 

DET de mines 9 4 exempts exempts 

DET forestals 100 48 1 1 

T. esp. delineació 77 11 exempts exempts 

Auxiliars administratius 10.098 1.812 pendent pendent 

Gestió 3.593 pendent pendent pendent 

Total 14.852 2.225 7 2 

 
 

Taula 7.6. Acreditació del coneixement del català en els processos selectius de 
funcionarització 2007 convocats per la Direcció General de Funció Pública 

 

  Prova de català 

  No exempts 

Convocatòria 
Total 

d’aspirants 
admesos 

Aspirants exempts 
admesos 

Presentats Aprovats 

Salut pública, metges, avaluadors i 
biòlegs 

22 22 exempts exempts 

Educadors socials 69 67 exempts exempts 

Agents rurals 32 24 5 5 

Total 123 113 5 5 
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Taula 7.7. Acreditació del coneixement del català en els processos selectius de l’oferta 
d’ocupació pública per a personal laboral 2006, convocats per la Direcció General de 

Funció Pública 
 

   Prova de català 

   Exempts No exempts 

Departament Pl. 
Total 

aspirants 
Total 

aspirants 
% Presentats Aprovats % 

Interior (L001/06) 160 214 118 55,14 39 39 100
Presidència 
(L002/06) 

9 14 10 71,42 3 3 100

Educació 
(L003/06) 

23 84 68 80,95 9 9 100

Presidència 
(L004/06) 

9 43 21 48,83 6 5 83,33

Interior (L005/06) 18 91 75 82,41 1 1 100
Economia 
(L006/06) 

4 16 16 100 exempts exempts --

Total 223 462 308 66,66 58 57 98,27

 
 

Taula 7.8. Acreditació del coneixement del català en els processos selectius de l’oferta 
d’ocupació pública per a personal laboral 2007, convocats per la Direcció General de 

Funció Pública 
 

   Prova de català 

   Exempts No exempts 

Departament Pl. 
Total 

aspirants 
Total 

aspirants 
% Presentats Aprovats % 

Interior (L001/07) 17 134 124 92,50 pendent pendent -- 

Justícia (L002/07) 57 401 339 84,50 pendent pendent -- 
Presidència 
(L003/07) 

7 46 45 98,00 pendent pendent -- 

Vicepresidència 3 pendent pendent -- pendent pendent -- 

Total 84 581 508  pendent pendent -- 

 
 

Taula 7.9. Propostes informades de concursos de canvi de destinació de personal 
laboral durant l’any 2006, amb la valoració del nivell de català 

 

Departament Codi de convocatòria 
Nombre 

 de llocs oferts vacants 
 

Valoració del nivell de 
català 

LASC/001/06 54 C 
Acció Social I Ciutadania 

LASC/001/07 365 C 
Cultura i Mitjans de 
Comunicació 

LCU/001/07 123 C, B, A 

Economia i Finances LEC/001/06 115 B 

LPR/006/06 30 C 
Presidència 

LPR/005/06 39 D, C, A 

Vicepresidència LVP/001/07 15 C, A 

Resum 741 D, C, B, A 
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Taula 7.10. Informes de concursos específics i de lliure designació de personal 
funcionari, amb el nivell de català 

 

Distribució Departament 
convocant 

Nombre de 
llocs informats 

Grups Nombre 

Requisit 
del nivell de català 

A 12 

AB 11 

B 1 

BC 1 

C 1 

Acció Social i Ciutadania 27

CD 1 

 C 

A 4 

C 1 
Agricultura, Alimentació i Acció 
Rural  

6

CD 1 

C 

A 2 

AB 1 Cultura i Mitjans de Comunicació 4

B 1 

C  

A 41 

AB 20 

C 8 
Economia i Finances 108

CD 39 

C 

Educació 0 0 0 - 

A 1 D 

A 12 

AB 7 

C 1 

Governació i Administracions 
Públiques 

22

CD 1 

C 

A 1 

AB 1 Innovació, Universitats i Empresa 3

CD 1 

C 

A 8 

AB 6 

C 4 

CD 6 

C Interior, Relacions Institucionals i 
Participació 

25

E 1 B 

A 7 

AB 6 

BC 8 

C 3 

Justícia 26

CD 2 

C 

A 14 

AB 9 
C 

C 3 B 
Medi Ambient i Habitatge 28

CD 2 C 

A 7 

AB 2 

B 1 

BC 1 

C  

C 3 B 

Política Territorial i Obres 
Públiques 

18

CD 4 C 

A 6 
 Presidència 7

AB 1 
C 

A 13 

AB 1 

CD 3 
Salut 18

D 1 

C 

 
T b ll

27 A 10 C 
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AB 6 

BC 1 

CD 9 

E 1 B 

Vicepresidència 
1

 
A 

 
1 

C 

Total 320 311 C 

   1 D 

   8 B 

 
Taula 7.11. Convocatòries de concursos generals de llocs base de personal funcionari 

amb el sistema de resultes, amb la valoració mínima del nivell de català 
 

Cos o especialitat 
Llocs oferts (vacants i 

resultes) 
Grup d’accés  

Valoració mínima 
del nivell de català 

Enginyers tècnics industrials 472 B C 
Enginyers de camins, 
canals i ports 

20
A C 

Titulats superiors, 
criminòlegs 

73 A C 

Enginyers de mines 8 A C 

Enginyers tècnics de mines  10 B C 

Gestió  
472

B C 

Enginyers tècnics agrícoles 
155

B C 

Salut pública  66 B C 

Salut pública 109 A C 

Psicòlegs 
169

A C 

Superior 
1.161

A C 

Resum  2.715 A i B C 

 
 
Taula 7.12. Quadre del personal funcionari amb l’especificació de les places que ocupen 

en les relacions de llocs de treball que tenen assignades tasques de normalització 
lingüística 

 
 

Personal funcionari 
 

 
Càrrecs de comandament 

 
     

Servei Secció Negociat Assimilats 
Planif. 
ling. 

Sup. Gestió Adm. 
Aux. 

admtius. 

Llocs 
sing. 

Total 

4 2 2 - 22 6 1 12 3 28 80 

 
 
Taula 7.13. Quadre del personal laboral amb l’especificació de les places que ocupen en 

les relacions de llocs de treball que tenen assignades tasques de normalització 
lingüística 

 
 

Personal laboral 

A 
B 

A1 A2 A3 
Total 

- 1 - 3 4 
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Taula 7.14. L’ensenyament del català als treballadors/ores públics2 
 

Nom de l’activitat Barcelona Girona Lleida Tarragona 
Terres de 
l’Ebre 

Total 

Nivell A bàsic 18 2 - 2 - 22 

Nivell A elemental 16 1 3 1 1 22 

Nivell intermedi  50 8 3 5 1 67 

Revisió nivell intermedi  2 1 1 1 - 5 

Nivell de suficiència 74 11 8 7 1 101 

Llenguatge administratiu 22 4 1 3 3 33 

Llenguatge jurídic 15 4 2 2 1 24 
Redacció de documents 
administratius 

2 1 3 1 - 7 

Aprofundiment de qüestions 
gramaticals 

2 1 1 2 - 6 

Pràctica de redacció 1 1 1 - 1 4 
Redacció d’informes, 
propostes i resol. 

1 1 1 1 - 4 

Taller de connectors 1 1 1 - - 3 

Taller de pronoms febles 3 - 1 1 - 5 

Taller de pronoms relatius 2 - 1 1 - 4 

Taller de puntuació 2 - 1 - - 3 

Formació estratègica 13 2 2 2 - 19 

Altres 6 - - - - 6 

Total 230 38 30 29 8 335 

 
 

Taula 7.15. Cursos de llengua catalana fets el 2007, per administracions 
 

Nom de l’activitat Generalitat 
Adm. de 
l’Estat 

Adm. de 
justícia 

Adm. local3 Sindicats4 Total 

Nivell A bàsic 3 12 7 - - 22 

Nivell A elemental 6 10 6 - - 22 

Nivell intermedi 25 19 17 3 3 67 

Revisió nivell intermedi 5 -  - - 5 

Nivell de suficiència 36 13 40 9 3 101 

Llenguatge administratiu 25 2 - 5 1 33 

Llenguatge jurídic 10  14 - - 24 
Redacció de doc. 
administratius 

3 1 - - 3 7 

Aprofundiment de qüestions 
gram. 

5 - - - 1 6 

Pràctica de redacció 4 - - - - 4 

Redacció d’informes i resol. 3 - - - 1 4 

Taller de connectors 3 - - - - 3 

Taller de pronoms febles 3 - - 2 - 5 

Taller de pronoms relatius 3 - - 1 - 4 

Taller de puntuació 2 - - 1 - 3 

Formació estratègica 19 - - - - 19 

Altres 1 - - 4 1 6 

Total 156 57 84 25 13 335 

 
Per als nivells A elemental, intermedi i de suficiència, s’han organitzat, en coordinació amb el 
Consorci per a la Normalització Lingüística, proves de col·locació. 

                                                      
2 S’hi inclouen treballadors i treballadores de totes les administracions radicades a Catalunya. 
3 Per a aquesta Administració, l’EAPC signa un conveni amb el Consorci per a la Normalització Lingüística. Comptem 
cursos complets, és a dir, amb els 3 mòduls. 
4 L’EAPC signa convenis amb els sindicats més representatius: UGT, CCOO i CATAC 
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S’hi van presentar 876 persones i el resultat de les proves va ser el següent: 
 — 63 persones van quedar classificades per fer un A bàsic 
 — 130 persones van quedar classificades per fer un A elemental 
 — 506 persones van quedar classificades per fer un nivell intermedi 
 — 168 persones van quedar classificades per fer un nivell de suficiència 
 — 9 persones van quedar classificades per fer un curs de revisió de coneixements de 
nivell intermedi 
 
Les proves finals centralitzades orals s’han dut a terme durant una setmana als locals de 
l’Escola d’Administració Pública i les proves escrites s’han fet a les instal·lacions de la Farga de 
l’Hospitalet de Llobregat. 
 
 
Taula 7.16. Nombre de persones examinands de les proves de nivell de llengua catalana 

per a l’assignació de cursos 
 

 A bàsic A elemental Intermedi Suficiència Total 

Barcelona 164 149 536 844 1.693 

Girona 7 1 48 136 192 

Lleida - 15 18 74 107 

Tarragona 24 7 47 99 177 

Terres de l’Ebre - 2 10 31 43 

Total 195 174 659 1.184 2.212 

 
 
2.2. Agència Catalana del Consum 
 
Taula 7.17. Sancions per incompliment en matèria de Política Lingüística realitzades per 

l’Agència Catalana del Consum. 2007 
 

ANY 2007 
Incompliments política 

lingüística 
% Altres % TOTAL  

Resolts amb sanció 138 18,8 595 81,2% 733

Quantia sancions 138.150 € 4,7% 2.790.350 € 95,3% 2.929.200 €

 
2.3. Certificats de coneixements de llengua catalana 
 
Taula 7.18. Dades de les proves convocades per la Secretaria de Política Lingüística per 

a l’obtenció dels certificats de llengua catalana. 2007 
 

Tipus de certificats 
Persones 
inscrites 

Persones 
presentades 

% 
Presentades/ 

inscrites 
Aptes 

% 
Aptes/ 

presentades 

Nivell bàsic 191 124 64,92 84 67,4

Nivell elemental 282 187 66,31 129 68,98

Nivell intermedi 1.718 1.175 68,39 920 78,30

Nivell de suficiència 5.037 3.249 64,50 1.358 41,80

Nivell superior 2.099 1.123 53,50 321 28,58

Total 9.327 5.858 62,80 2.812 48,00
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Gràfic 7.5. Distribució de la inscripció per certificats. 2007 
 

 
 

Taula 7.19. Persones inscrites a les proves convocades per la Secretaria de Política 
Lingüística per localitats. 2007 

 

 Bàsic Elemental Intermedi Suficiència Superior Total 

Barcelona 46 134 645 2.257 860 3.942 

Figueres  34 109  143 

Fraga  76 139  215 

Girona 14 34 107 367 320 842 

Granollers 3 57 155 66 281 

Igualada  26 63 31 120 

Lleida 7 8 163 317 198 693 

Manresa  51 122 108 281 

Mataró  116 296 113 525 

Olot  5 23  28 

Perpinyà 79 54 42 18  193 

Puigcerdà  1 5  6 

Reus  26 118 37 181 

Ripoll  1 12  13 

Sabadell  63 244 71 378 

Tarragona 41 50 132 255 84 562 

Terrassa  34 151 46 231 

Tortosa 1 2 47 67 54 171 

Tremp  2 7  9 

Vic  39 121 43 203 

Vielha  7  7 

Vilafranca del 
Penedès  51 68 119 

Vilanova i la 
Geltrú  184  184 

Total 191 282 1.718 5.037 2.099 9.327 

 
 

Elemental 
3,02%

Bàsic 2,05%

Superior 22,50%
Intermedi 
18,42%

Suficiència 
54,00%
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Gràfic 7.6. Evolució de la inscripció anual a les proves per obtenir els diferents nivells de 
certificats de català, a partir de l’entrada en vigor de l’actual sistema de certificats. 2002-
2007 

 

187 191

3.317

2.397 2.333 2.227

1.718

5.831
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Gràfic 7.7. Evolució de la inscripció anual a les proves de català, a partir de l’entrada en 
vigor de l’actual sistema de certificats. 2002-2007 

 

 
 
 

Taula 7.20. Dades de les proves específiques per a l’habilitació professional de traducció 
i interpretació jurades. 2007 

 

TRADUCCIÓ INTERPRETACIÓ 
Llengua 

Sol·licituds 
inicials1 

Sol·licituds 
admeses2 

Proves 
realitzades

Proves 
superades 

Sol·licituds 
inicials 

Sol·licituds 
admeses 

Proves 
realitzades 

Proves 
superades 

Anglès 38 20 16 6 20 8 7 3

Castellà 52 19 14 13 32 10 7 6

Francès 22 11 6 3 14 4 2 2

Àrab 4 2 2 1 0 0 0 0

Total 115 52 38 23 66 22 16 11
1 Sol·licituds inicials: totes les sol·licituds d’inscripció admeses (independentment que les persones hagin de fer o no la 
prova de català i/o de dret). 
2 Sol·licituds admeses a les proves específiques de traducció i d’interpretació. 

11.654 

9.735
10.359

10.319

7.334

9.339

0 
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Taula 7.21. Dades de les proves comunes de català i dret per a l’habilitació professional 

de traducció i interpretació jurades. 2007 
 

 Persones admeses Persones presentades Aptes 

Català 16 11 6

Dret 35 26 10

Total 51 37 16

 
 

Taula 7.22. Dades de les proves per a l’habilitació professional de traducció i 
interpretació jurades per sexe. 2007 

 
 

Persones que han sol·licitat la 
inscripció 

% 
per 

sexe 

Persones 
admeses 

% per 
sexe 

Persones 
presentades 

% 
per 

sexe 
Dones 59 75,64% 26 68,42% 24 77,42%

Homes 19 24,35% 12 31,57% 7 22,58%

Total 78 38 31 

 
 

Taules 7.23. Dades dels exàmens de traducció i interpretació jurades realitzats per 
llengua i modalitat i per sexe. 2007 

 

 
Exàmens 
realitzats 

Dones Homes Aptes Dones Homes 

Anglès traducció 16 12 4 6 4 2

Anglès interpretació 7 6 1 3 2 1

Castellà traducció 14 12 2 13 12 1

Castellà interpretació 7 5 2 6 5 1

Francès traducció 6 5 1 3 2 1

Francès interpretació 2 2 0 2 2 

Àrab traducció 2 2 0 1 1 

Total  54 44 10 34 28 6

 

 
 

Taula. 7.24. Dades de les proves comunes de català i dret dels exàmens de traducció i 
interpretació jurades per sexe. 2007 

 

 
Persones 
admeses 

Persones 
presentades 

Dones 
presentades

Homes 
presentats 

Aptes Dones aptes 
Homes 
aptes 

Català 16 11 6 5 6 3 3

Dret 35 26 20 6 10 7 3

Total 51 37 26 11 16 10 6

 

Exàmens 
realitzats 

Dones Homes Aptes 
Aptes dones / 
exàmens dones 

Aptes homes / exàmens 
homes 

54 81,48% 18,51% 34 63,63% 60% 
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Taula 7.25. Certificats homologats atorgats pel Consorci per a la Normalització 

Lingüística. Curs 2006-2007 

 
 

Taula 7.26. Localitats de fora del territori de domini lingüístic català on s’han convocat 
proves de coneixement de llengua catalana. Convocatòria 2007 

 

País Localitat 

Berlín 

Bochum 

Eichstätt 

Frankfurt 

Alemanya 

Münster 

Buenos Aires 

Mendoza 

Paraná 

Rosario 

Argentina 

Santa Fe 

Bèlgica Brussel·les 

Brasil São Paulo 

Corea Seül 

Croàcia Zadar 

Cuba L’Havana 

Equador Quito 

Granada 

Madrid 

Oviedo 

Salamanca 

Santiago de Compostel·la 

Saragossa 

Sevilla 

Espanya 

Vitòria 

Los Angeles 
Estats Units 

Washington DC 

Ais de Provença 

Grenoble 

Lió 

Lorient 

París 

Rennes 

França 

Tolosa de Llenguadoc 

Budapest 
Hongria 

Szeged 

Israel Jerusalem 

Bolonya 

Florència 

Nàpols 

Pisa 

Roma 

Nivell bàsic 3.798

Nivell elemental 1.809

Nivell intermedi 3.372

Nivell de suficiència 3.796

Nivell superior 640

Total 13.415
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Sàsser 

Trento 

Trieste 

Luxemburg Luxemburg 

Marroc Tànger 

Mèxic Mèxic DF 

Països Baixos Amsterdam 

Paraguai Asunción 

Cracòvia 
Polònia 

Poznan 

 Varsòvia 

Birmingham 

Cambridge 

Canterbury 

Cardiff 

Exeter 

Glasgow 

Lancaster 

Leicester 

Londres 

Manchester 

Regne Unit 

Oxford 

República Txeca Brno 

Romania Bucarest 

Moscou 
Rússia 

Sant Petersburg 

Sèrbia Belgrad 

Suïssa Zuric 

Uruguai Montevideo 

Xile Santiago de Xile 

 
 

Taula 7.27. Proves de català convocades per l’Institut Ramon Llull fora del territori de 
domini lingüístic català. Convocatòria 2007. Persones presentades i persones aptes 

 

Nivell 
Persones 

presentades 
Aptes 

Nivell bàsic 454 377

Nivell elemental 215 192

Nivell intermedi 139 134

Nivell de suficiència 99 56

Nivell superior 34 19

Total 941 778

 
 



VII. Indicadors quantitatius sectorials 
  

 

 19

Gràfic 7.8. Distribució de les proves de català convocades per l’Institut Ramon Llull fora 
del territori de domini lingüístic català per nivells. Convocatòria 2007 

 

47%

23%

15%

11%
4%

Bàsic

Elemental

Intermedi

Suficiència

Superior

 
 
 

Taula 7.28. Resultats de les proves de català convocades per l’Institut Ramon Llull fora 
del territori de domini lingüístic català per nivells. Convocatòria 2007 

 

 Bàsic Elemental Intermedi Suficiència Superior Total 

Aptes  83% 94% 96% 57% 56% 83%
No aptes  17% 6% 4% 43% 44% 17%

 
 

Taula 7.29. Resultats de les proves de català convocades a Madrid. Convocatòria 2007 
 

 Bàsic Elemental Intermedi Suficiència Superior Total 

Persones 
inscrites 

46 16 22 55 2 141 

Persones 
presentades 

43 16 21 48 2 130 

Aptes 39 13 21 26 1 100 

 
 
2.4. Cinema 
 
Taula 7.30. Taula comparativa de l’evolució del nombre d’espectadors/ores de Catalunya 

i el nombre d’espectadors/ores de pel·lícules exhibides en català (en qualsevol de les 
seves versions)  

 

 2003 2004 2005 2006 2007 

Nombre 
d’espectadors/ore
s de Catalunya 

29.302.166 29.034.898 25.908.952 25.455.933 23.927.465

Nombre 
d’espectadors/ore
s totals en llengua 
catalana 

1.073.898 823.064 832.028 676.154 793.266
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Gràfic 7.9. Comparativa de l’evolució del nombre d’espectadors/ores de Catalunya i el 
nombre d’espectadors/ores de pel·lícules exhibides en català (en qualsevol de les seves 

versions) 

 
 
 

Taula 7.31. Assistència d’espectadors/ores totals a pel·lícules exhibides en català per 
versions (s’hi inclouen tant les de producció catalana com les de producció estrangera) 

 

  2003 2004 2005 2006 2007 
Pel·lícules 

exhibides en 
català el 2007 

Original en català  145.547 52.376 108.067 122.955 194.329 32

Doblada en català 918.539 763.846 723.763 537.430 565.131 92

Subtitulada en català 9.812 6.842 198 15.769 33.806 21

Nombre d’espectadors/ores 
totals en llengua catalana 

1.073.898 823.064 832.028 676.154 793.266 145

 
 

Gràfic 7.10. Evolució de l’assistència d’espectadors/ores per versions 

 
Font: ICIC. Elaborada per la Secretaria de Política Lingüística 
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25.908.952 25.455.933
23.927.465

793.266676.154832.028823.0641.073.898

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

35.000.000

2003 2004 2005 2006 2007

52.376

145.547
108.067 122.955

194.329

763.846

918.539

723.763

537.430

565.131

9.812
6.842 198 15.769 33.806 

0 
100.000 
200.000 
300.000 
400.000 
500.000 
600.000 
700.000 
800.000 
900.000 

1.000.000

2003 2004 2005 2006 2007

Original en català Doblada en català
Subtitulada en català



VII. Indicadors quantitatius sectorials 
  

 

 21

 
Gràfic 7.11. Evolució del nombre d’espectadors/ores en català de pel·lícules de 

producció estrangera, doblades i subtitulades al català, durant els anys 2002-2007 (no 
s’hi comptabilitzen les pel·lícules de producció catalana que han estat rodades en una 

altra llengua que no sigui el català) 
 

 
Font: ICIC. Elaborada per la Secretaria de Política Lingüística 

 
 

Gràfic 7.12. Evolució del nombre d’espectadors/ores en català de pel·lícules de 
producció catalana. S’hi comptabilitzen les pel·lícules originals en català, les pel·lícules 

que han estat rodades en altres llengües i que han estat doblades i subtitulades al català. 
2003-2007 

 

 
Font: ICIC 
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Gràfic 7.13. Evolució del nombre de llargmetratges de producció catalana que s’han 
exhibit en català 

 

 
Font: ICIC 

 
Taula 7.32. Pel·lícules que s’han estrenat en versió doblada o subtitulada al català durant 

el 2007, amb el suport de la Secretaria de Política Lingüística (*) 
 

Pel·lícula  Distribuïdor Data estrena 

Shin Chan,  
els adults contraataquen  Luk International 02.02.2007

Un pont cap a Terabithia  Dea Planeta 02.03.2007

Azur i Asmar  Dionet 16.03.2007

Descobrint els Robinsons  Disney 30.03.2007

La teranyina de la Carlota  Universal 27.04.2007

Això és Ritme! (doblada i en VOSC) Karma Films 04.05.2007

Lassie  Dea Planeta 08.06.2007

Shrek tercer  Universal 22.06.2007

Harry Potter i l’orde del Fènix  Warner 11.07.2007

Ratatouille  Disney 03.08.2007

Els 4 Fantàstics i en Silver Surfer  Hispano Foxfilms 10.08.2007

Bojos pel surf Sony 14.08.2007

TNMT (Les tortugues Ninja 3)  Warner 14.08.2007

L’última legió  Dea Planeta 24.08.2007

Doraemon i el petit dinosaure  Luk International 31.08.2007

Moguda sota el mar  Manga 07.09.2007

Absolute Wilson (VOSC) Sherlock Films 11.10.2007

Cassandra’s dream  On Pictures 26.10.2007

Stardust  Universal 26.10.2007

Bee movie Universal 30.11.2007

Mr. Magorium i la seva botiga màgica  Dea Planeta 14.12.2007

(*) Si voleu més informació sobre les subvencions de la Secretaria de Política Lingüística a l’empresa cinematogràfica, 
la trobareu a l’apartat corresponent als ajuts a projectes específics de foment, del capítol IV «Els pressupostos de la 
Generalitat per a la Política Lingüística» 
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Gràfic 7.14. Evolució del nombre de pel·lícules que s’han estrenat en català amb el 
suport de la Secretaria de Política Lingüística 

 
Font: Secretaria de Política Lingüística 

 
 

Taula 7.33. Pel·lícules que s’han estrenat en versió original catalana durant el 2007, amb 
l’ajut de l’Institut Català de les Indústries Culturals (*) 

 

Títol Distribuïdora 
Data 

d’estrena 
Espectadors/o

res 

La vida abismal Els Films De La Rambla, SA 26.01.2007 19.384

Llach: la revolta permanent Alta Classics, SL Unipersonal 09.032007 16.277

Les pel·lícules del meu pare Sherlock Films, SL 11.05.2007 1.940

Sitges Nagasaki Aktino Films, SL 25.05.2007 1.706

Raval, Raval Iris Star, SL 22.06.2007 22.646

Beatriz / Barcelona Acteon, SCCL 06.07.2007 22

El 4t viatge de la llum Producciones Kaplan, SL 24.08.2007 2.722

Venjança del proscrit Producciones Kaplan, SL 28.09.2007 343

Barcelona kapital Producciones Kaplan, SL 05.10.2007 340

Barcelona (un mapa) Els Films De La Rambla, SA 19.10.2007 17.995

Aqua, el riu vermell Quimelca SL 14.12.2007 203

Rovelló, un Nadal sense Noel D’Ocon Films Productions, SA 14.12.2007 1.367

My way Baditri Films , SL 20.12.2007 20

A la Soledad. Nunes Valenti Films, SL 22.12.2007 22

Road Spain Iris Star, SL 28.12.2007 40

(*) Si voleu més informació sobre les subvencions de l’ICIC a l’empresa cinematogràfica, la trobareu a l’apartat 
corresponent als ajuts a projectes específics de foment, del capítol IV «Els pressupostos de la Generalitat per a la 
Política Lingüística» 
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Taula 7.34. Llargmetratges catalans estrenats l’any 2007 amb més èxit de públic i de 
taquilla en la seva exhibició en català, per versió 

 

Versió Títol Estrena 
Espectadors/

ores 
Recaptació 

Raval, Raval 22.06.2007 22.646 136.004.,90 

La vida abismal 26.01.2007 19.384 110.657,30 

Barcelona (un mapa) 19.10.2007 17.995 101.265,18 

Llach: la revolta permanent 09.03.2007 16.277 83.844,49 

El 4t viatge de la llum 24.08.2007 2.722 16.407,20 

Original 

 Totals 79.024 448.179,07 

Las vidas de Célia 19.01.2007 25.635 146.858,70 

Dos rivales casi iguales 25.05.2007 7.042 40.760,75 

Tuya siempre 27.04.2007 5.567 31.750,60 

El orfanato 11.10.2007 3.711 23.426,70 

Nocuturna, una aventura mágica 11.10.2007 3.180 17.424,70 

Doblada 

 Totals 45.135 260.221,45 

En la ciudad de Sylvia 14.09.2007 7.287 44.623,50 

Die Stille voc bahc 22.12.2007 4.195 26.229,10 

Bolboreta, mariposa, papallona 22.06.2007 876 5.076,00 

3055 Jean Leon 27.04.2007 410 2.044,90 

Yo 06.07.2007 284 1.614,80 

Subtitulada 

 Totals 13.052 79.588,30 

 
2.5. Els convenis col·lectius 
 
La taula següent presenta l’evolució recent pel que fa a la llengua de signatura dels convenis 
col·lectius registrats en els darrers anys a Catalunya.  
 
 

7.35. Acords laborals registrats a Catalunya, per llengües. 2005-2007 
 

 Any 2005 Any 2006 Any 2007 

Llengua Nombre Percentatge Nombre Percentatge Nombre Percentatge 

Català 117 48,6% 148 43,3% 163 46,8% 
Català i 
castellà 

51 14% 52 15,2% 56 16,1% 

Castellà 136 37;4 142 41,5% 129 37,1% 

Font: Servei d’Estudis i Estadístiques; Gabinet Tècnic. Departament de Treball. 
 

 
Taula 7.36. Nombre total de treballadors/ores afectats pels acords laborals registrats a 

Catalunya per llengües. 2005-2007 
 

 Any 2005 Any 2006 Any 2007 

Llengua Nombre Percentatge Nombre Percentatge Nombre Percentatge 

       

Català 314.435 41,2% 105.812 46,20 100.984 12,6% 

 Nombre Percentatge Nombre Percentatge Nombre Percentatge 
Català i 
castellà 

170.730 22,4% 48.056 21 390.639 48,7% 

Castellà 277.756 36,4% 75.132 38,8 310.614 38,7% 

Font: Servei d’Estudis i Estadístiques; Gabinet Tècnic. Departament de Treball. 
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2.6. Cooperatives 
 

Taula 7.68. Distribució de constitució de cooperatives durant l’any 2007 per unitats 
territorials, així com la distinció entre la documentació en català i castellà 

 

 Total Català Percentatge Castellà Percentatge 

Barcelona 93 76 82% 17 18% 

Girona 8 8 100% 0 0% 

Lleida 14 8 57% 6 43% 

Tarragona 5 3 60% 2 40% 

Terres de l’Ebre 10 10 100% 0 0% 

Total 130 105 81% 25 19% 

Font: Servei de Gestió d’Ajuts de la Direcció General d’Economia Cooperativa i Creació d’Empreses. 

 
 
2.7. DVD 
 

Taula 7.38. Títols de DVD que inclouen la llengua catalana i  
que han rebut el suport de la Secretaria de Política Lingüística 

 

Empresa Títol DVD 

A taula 
El viatge d’una gota d’aigua 
La tortuga valenta 
El rei Salomó i l’abella 
El detectiu fantasma 
Descobrim la Bíblia: Nou Testament 
El nen del picarol 
Aladí i el palau soterrat 
Un cocodril al meu jardí 
En patata i l’hortet 
Fantasmes 2 x 1 

BARCELONA MULTIMÈDIA 

Contes dels cinc continents 
CD ROM Les tres bessones no baden 
CD ROM Les tres bessones marquen un gol 
CD ROM La volta al món en 3 pantalons 
Col·lecció 3 Vol. 1 Sherlock Holmes /La Bella i la bèstia 
 " Vol. 2 Kim India / Dr. Jeckyll 
 " Vol. 3 Balalaica / Capitans int. 
 " Vol. 4 El sastre valent / La sireneta 
 " Vol. 5 Moby Dick / Els pirates 
 " Vol. 6 Cova Xuroi / Guillem Tell 
 " Vol. 7 Tom Sawyer / Cirano de Bergérac 
 " Vol. 8 La volta al món / El timbaler del Bruc 
 " Vol. 9 La Gasela Zeila / La reina Neu 
 " Vol. 10 Agatha Christie / Príncep Feliç 
 " Vol. 11 La cigala i la formiga / El follet H 
 " Vol. 12 Everest / Tristan i Isolda 
 " Vol. 13 A l’Àfrica / La lletera 
 " Vol. 14 A l’espai / La flauta màgica 
 " Vol. 15 Al circ / Patufet 
 " Vol. 16 El món del cinema / Flor R 
 " Vol. 17 L’indi Gerònim / Els tres porquets 
 " Vol. 18 Les mines del rei / La màquina del temps 
 " Vol. 19 El fantasma de la pedrera / L’ullal blanc 

CROMOSOMA 
 

Col·lecció Contes clàssics Vol. 6 
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Empresa Títol DVD 

Col·lecció Contes clàssics Vol. 7 
Col·lecció Contes clàssics Vol. 8 
Col·lecció Contes clàssics Vol. 9 
Col·lecció Contes clàssics Vol. 10 
Col·lecció Contes clàssics Vol. 11 
Col·lecció Contes clàssics Vol. 12 
Pack 12 DVD Les tres bessones 
Col. Aprenc Anglès. Les tres bessones i en Polzet 
Les tres bessones i la Sireneta 
Les tres bessones i el Soldadet de plom 
Les tres bessones i les 7 cabretes 
Les tres bessones i la lletera 
Les tres bessones i Blancaneu 
Les tres bessones i Alí Babà 
Les tres bessones i en Joan sense por 
Les tres bessones i la rateta presumida 
Pimpa 1 
Miniman 2 
Pack Leonardo 
La bruixa avorrida 2 
La bruixa avorrida 3 
Pinzellades d’art 
Mira i escolta 
Els contes del Sr. Nil 2 
Ba-ba, les vocals 
Ba.ba, els colors 
El dibuixant 

BENECÉ 

L’altre Rusiñol 
Jet Lag 
Pirineus des de l’aire (sèrie documental) 
Ventdelplà temporada 1 
Excuses 
Carícies 
Henry, retrat d’un assassí 
Vint cites 
Tempesta sobre el Nil 
Tango-tango (documental) 
Jazz (documental) 
Cita amb la mort 
Els tres porquets 
Centenari 
Gàbies d’or 
El coronel Macià 
Lawrence d’Aràbia 
Gilda 
Kramer contra Kramer 
Cat Ballou 
El pont del riu Kwai 
Comandament perdut 

ENCICLOPÈDIA CATALANA 
 

Un home per a l’eternitat 
Encontres a la tercera fase 
Carreró sense sortida 
Flor de cactus 
L’home que volia ser rei 

 ENCICLOPÈDIA CATALANA 
 

Funny Girl 
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Empresa Títol DVD 

Bob, Carol, Ted i Alice 
Endevina qui ve a sopar aquesta nit 
Pack Vaca Connie 
Lacets 3 
Lot una mà de contes 2 
Bebidú 1 
In the land of Women (Entre mujeres) 
Infamous (Historia de un crimen) 
A prairie Home companion (El último show) 
Alpha Dog 
Half Nelson 
10 items oe less (Dame 10 items) 
Trust the man (Ellas & ellos) 
Paris, je t’aime 
Black book (El libro negro) 
La sombra de nadie 
Quelques jours en septembre (Algunos días en 
septiembre) 
Yo soy la Juani 
The lost City (La ciudad perdida) 
The Myth (El mite) 
Fils du vent (Los hijos del viento) 
RRRrrr!!! - caverrrnicola 
Home at the end of the world 
Bobby 
The killing Fields (Los gritos del silencio) 
The time bandits (Los héroes del tiempo) 
Shutter 
House of D (Delitos menores) 
Bola de Drac 

MANGA FILMS 
 

Teletubbies (4 títols) 
Doraemon i els cavallers emmascarats 

LUK INTERNACIONAL 
Doraemon i el petit dinosaure 
Didavision 112 DVD (sèrie científica) 

NEAR SA 
Tots vivim aquí 26 DVD  
La casa de mi abuela 
Cineastas en acción i cineastas contra magnates 
Petit Buda 
Borrachera de poder 
El secreto de Anthony Zimmer 
Memòria de Queens 
La vida de los otros 
La vida en Rosa (Edith Piaf) 
El último emperador 
Tu vida en 65 " 
Palacio real 
Allò, Allò 

CAMEO MEDIA 

Salut i peles  
ESSENTIAL MINDS Col·lecció Baby Einstein - Baby Bach 

Col·lecció Baby Einstein - Món animal 
Col·lecció Baby Einstein - Primers instruments 
Col·lecció Baby Einstein - Cavalcar, navegar, volar 
Col·lecció Baby Einstein - Un dia a la granja 
Col·lecció Baby Einstein - Descobrint el cel 
Col·lecció Baby Einstein - Números 

  

Col·lecció Baby Einstein - Primers moviments 
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Empresa Títol DVD 

La caja Novak 
Pérez, el ratoncito de tus sueños 
Bosque de sombras 
Mia Sarah 
Los abandonados 

SOGEDASA - FILMAX 
  

El niño de barro 
TRASBALS SA Lee Miller. Al otro lado del espejo 

Les quatre estacions 
Els oficis 
El cel 

GUMFAUS SL 
 

Els meus animals 
Dies de glòria 
Zulo 
Copying Beethoven 
Moscow Zero 

NOTRO FILMS SL 
 

The Host 
Total títols 297

 
 
2.8. Educació 

 
Gràfic 7.15. Evolució de l’alumnat d’origen estranger en l’ensenyament obligatori.  

1991-2007 
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Gràfic 7.16. Procedència de l’alumnat de nacionalitat estrangera en l’ensenyament 
obligatori. Curs 2007-2008 
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Gràfic 7.17. Principals procedències de l’alumnat de nacionalitat estrangera en 
l’ensenyament obligatori. Curs 2007-2008 
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Taula 7.39. Atenció lingüística a l’alumnat nouvingut: aules d’acollida, en l’ensenyament 
obligatori. Evolució i distribució 

 

 Curs 2004-05 Curs 2005-06 Curs 2006-07 Curs 2007-08 

Educació primària 378 558 636 681 

Educació secundària 225 310 347 367 

Centres concertats 46 72 91 109 

Centres municipals --- --- 7 9 

Total 649 938 1.081 1.166 

 
 

Taula 7.40. Plans educatius d’entorn que s’han posat en marxa i distribució territorial 
 

2004-2005 2005-2006 2006-2007 Total 
Servei 
territorial 

Municipis Plans Municipis Plans Municipis Plans Municipis Plans 

Barcelona 
ciutat 

1 3 0 1 0 0 1 4 

Barcelona 
comarques 

6 8 8 11 11 5 25 24 

Baix 
Llobregat-
Anoia 

3 3 4 4 3 4 10 11 

Girona 4 4 6 6 5 3 15 13 

Lleida 2 2 2 2 2 2 6 6 

Tarragona 3 3 1 1 5 10 9 14 

Terres de 
l’Ebre 

2 2 3 3 1 1 6 6 

Vallès 
Occidental 

5 6 3 9 0 2 8 17 

Total per 
curs 

26 31 27 37 27 27 80 95 

En el curs 2007-2008 han continuat els mateixos plans, ja que s’ha fet una avaluació després dels tres 
cursos d’experimentació per tal de definir la consolidació dels plans per al futur. 

 
 

Taula 7.41. Nombre de centres que s’han incorporat als plans educatius d’entorn 
 

Curs Centres 

2004-2005 266

2005-2006 311

2006-2007 214

2007-2008 15

Total 806
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Taula 7.42. Tipologia de centres als plans educatius d’entorn. Curs 2007-2008 
 

 Llars CEIP IES Concertats EE 
Persones 
adultes 

Música Total 

Total 89 367 165 130 15 35 5 806 

CEIP: col·legis d’educació infantil i primària 
IES: instituts d’educació secundària 
EE: centres d’educació especial 
 

Taula 7.43. Alumnat, de 3 a 16 anys, inclòs en els plans educatius d’entorn 
 

Curs Total 

2004-2005 78.567

2005-2006 169.440

2006-2007 233.741

2007-2008 242.605

 
 

Taula 7.44. Activitats de suport a la tasca escolar. Curs 2007-2008 
 

 Primària Secundària Total 

Nombre de tallers i activitats 844 394 1.238

Alumnat 7.833 3.680 11.560

Centres 409 126 535

 
 

Taula 7.45. Tallers per a famílies. Curs 2007-2008 
 

Servei territorial Tallers 

Barcelona ciutat 47

Barcelona comarques 233

Baix Llobregat-Anoia 100

Girona 95

Lleida 33

Tarragona 73

Terres de l’Ebre 24

Vallès Occidental 86

Total 691

 
 

Taula 7.46. Pla català d’esport a l’escola. Curs 2007-2008 
 

Servei territorial Centres 

Barcelona ciutat 8

Barcelona comarques 32

Baix Llobregat-Anoia 29

Girona 27

Lleida 9

Tarragona 20

Terres de l’Ebre 10

Vallès Occidental 31

Total 166
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2.9. Ensenyament d’adults 
 

Taula 7.47. Alumnat del Consorci per a la Normalització Lingüística. Curs 2006-2007 
 

Tipus d’aprenentatge Curs 2006-2007 

Cursos presencials 81.344 

Cursos a distància 8.510 

Autoaprenentatge 1.288 

Total 91.142 

 
 

Taula 7.48. Alumat del Consorci per a la Normalització Lingüística per sexe. Curs 2006-
2007 

 

Alumnes 
% 

per sexe 

Dones 55.724 71,2%

Homes 22.553 28,8%
Sense 
dades 

12.865

Total 91.142 100%

Els percentatges s’han calculat sense tenir-hi en compte el nombre d’alumnes sense dades. 

 
 

Taula 7.49. Procedència de l’alumnat del Consorci per a la Normalització Lingüística. 
Curs 2006-2007 

 

Procedència Alumnes Percentatge 

Catalunya 22.158 24,3% 

Resta de l’Estat 18.119 19,9% 

Estranger 48.098 52,8% 

Sense dades 2.767 3,0% 

Total 91.142 100% 

 
 

Taula 7.50. Evolució de la procedència de l’alumnat del Consorci per a la Normalització 
Lingüística 

 

Curs 2003-2004 Curs 2004-2005 Curs 2005-2006 Curs 2006-2007 
Procedència 

Alumnes % Alumnes % Alumnes % Alumnes % 

Catalunya 25.399 39,0% 27.214 39,2% 21.540 27,6% 22.158 24,3% 
Resta de 
l’Estat 

12.955 20,4% 11.872 17,1% 17.321 22,2% 18.119 19,9% 

Estranger 20.233 31,8% 22.335 32,2% 37.028 47,5% 48.098 52,8% 

Sense dades 5.586 8,8% 7.966 11,5% 2.098 2,7% 2.767 3,0% 

Total 64.173 100,0% 69.387 100,0% 77.987 100,0% 91.142 100,0% 
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Taula 7.51. Evolució de la inscripció als cursos presencials del Consorci per a la 
Normalització Lingüística 

 

Curs Alumnes 

2001-2002 39.576 

2002-2003 47.348 

2003-2004 55.756 

2004-2005 61.694 

2005-2006 68.958 

2006-2007 81.344 

 

 
Taula 7.52. Evolució de l’ensenyament a distància ofert pel 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 

2005-2006 7.750 

2006-2007 8.510 

 
 

Taula 7.53. Cursos presencials del Consorci per a la Normalització Lingüística per 
nivells. Curs 2006-2007 

 

Nivells Cursos Alumnes 

Cursos inicials 454 8.053

Cursos bàsics 1.844 44.274

Cursos elementals 397 6.860

Cursos intermedis 519 10.964

Cursos de suficiència 443 8.646

Cursos de perfeccionament 55 1.239

Cursos complementaris i específics 111 1.308

Total 3.823 81.344

 
 

Taula 7.54. Cursos presencials de català, per agrupació de nivells, organitzats pel 
Consorci per a la Normalització Lingüística. Cursos del 2003-2004 al 2006-2007 

 

2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 
Descripció dels 
cursos 

Cursos Alumnes Cursos Alumnes Cursos Alumnes Cursos Alumnes 

Llengua oral 1.693 37.307 1.793 40.789 2.224 48.564 2.698 59.214 

Llengua escrita 822 16.846 816 18.737 892 17.931 962 19.610 

Complementaris 53 622 44 993 60 843 108 1.281 

Superiors  48 981 45 1.175 55 1.260 55 1.239 

Total 2.616 55.756 2.698 61.694 3.231 68.598 3.823 81.344 
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Taula 7.55. Nombre i percentatge d’alumnes que acaben i superen els cursos del 
Consorci per a la Normalització Lingüística 

 

Acaben el curs Superen el curs 
Curs Inscripcions 

Nombre 
d’alumnes 

Percentatg
e 

Nombre 
d’alumnes 

Percentatg
e 

Bàsic 1 26.399 17.281 65,5% 10.670 61,7% 

Bàsic 2 / 
Bàsic 1-2 (Curs bàsic) 

11.713 8.329 71,1% 5.788 69,5% 

Bàsic 3 / Bàsic 1-2-3 6.569 5.024 76,5% 3.607 71,8% 

Elemental 1 / 
Bàsic 3 + Elemental 1 (Bàsic-
elemental) 

3.174 2.581 81,3% 2.200 85,2% 

Elemental 2 1.904 1.642 86,2% 1.404 85,5% 

Elemental 3 / 
Elemental 2-3 (Curs elemental) / 
Elemental 1-2-3 

2.663 2.175 81,7% 1.841 84,6% 

Intermedi 1 4.384 3.658 83,4% 2.965 81,1% 

Intermedi 2 4.051 3.489 86,1% 2.744 78,6% 

Intermedi 3 / Intermedi 1-2-3 6.167 5.402 87,6% 3.469 64,2% 

Suficiència 1 4.007 3.540 88,3% 2.910 82,2% 

Suficiència 2 3.258 3.058 93,9% 2.637 86,2% 

Suficiència 3 / 
Suficiència 2-3 (Curs suficiència) / 
Suficiència 1-2-3 

5.657 5.210 92,1% 3.798 72,9% 

Nivell superior 1.290 1.128 87,4% 641 56,8% 

Total 81.236 62.517 77,0% 44.674 71,5% 

 
 

Taula 7.56. Nombre de cursos presencials de nivells inicial i bàsic. Evolució 
 

Període 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 

Nombre de 
cursos de 
nivells inicial i 
bàsic  

596 793 1.191 1.405 1.469 1.874 2.301 

 
 

Taula 7.57. Alumnes de cursos presencials, nivells inicial i bàsic. Evolució 
 

Període 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 

Nombre 
d’alumnes de 
nivells inicial i 
bàsic 

11.244 15.074 23.560 31.843 33.846 42.177 52.327 
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Taula 7.58. Procedència de l’alumnat dels cursos inicials i bàsics per centres de 
normalització lingüística. Dades absolutes. Període 2006-2007 
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CNL de Barcelona 252 2.802 2.516 494 724 9.906 586 223 853 14 184 18.554

CNL de l’Hospitalet 72 330 88 34 38 1.690 91 43 67 0 60 2.513

CNL de Cornellà de 
Llobregat 28 180 16 10 13 305 49 4 8 0 31 644

CNL Ca n’Ametller 89 339 63 26 22 435 89 45 8 1 16 1.133

CNL de Roses 
43 275 46 12 20 483 34 6 15 0 21 955

CNL d’Eramprunyà 68 316 103 25 18 395 33 5 7 5 60 1.035

CNL del Prat de 
Llobregat 4 82 9 4 6 108 10 0 2 0 11 236

CNL de Badalona i 
Sant Adrià 96 201 45 25 6 423 87 12 37 0 41 973

CNL del Maresme  30 160 76 23 17 414 169 92 67 3 24 1.075

CNL L’Heura 122 300 21 6 8 402 55 7 159 0 11 1.091

CNL de Sabadell 56 287 90 33 20 581 46 44 19 0 25 1.201

CNL del Vallès 
Occidental 3 45 286 119 34 31 598 72 14 8 0 70 1.277

CNL de Terrassa i 
Rubí 37 292 67 23 16 606 264 43 14 0 131 1.493

CNL del Vallès 
Oriental 95 425 117 50 14 844 291 147 11 6 13 2.013

CNL d’Osona 10 62 155 50 12 358 732 272 142 0 73 1.866

CNL de Montserrat 21 84 136 33 9 386 330 41 25 1 37 1.103

CNL de Tarragona 29 495 232 58 25 770 428 125 69 0 129 2.360

CNL de Lleida 14 218 407 102 9 640 420 427 55 1 88 2.381

CNL de Girona 68 681 1.157 316 50 2.609 899 506 261 2 325 6.874

CNL de les Terres 
de l’Ebre 7 48 284 44 2 192 322 12 40 0 76 1027
CNL de l’Àrea de 
Reus Miquel 
Ventura 9 219 202 51 15 561 367 17 16 1 37 1.495
CNL de l’Alt 
Penedès i el Garraf 27 141 87 27 16 516 190 6 15 0 3 1.028

Total CPNL 1.222 8.223 6.036 1.480 1.091 23.222 5.564 2.091 1.898 34 1.466 52.327
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Taula 7.59. Procedència de l’alumnat dels cursos inicials i bàsics. Percentatges. Període 
2006-2007 

 

Procedència Percentatge 

Catalunya 2,3% 

Resta de l’Estat espanyol 15,7% 

Unió Europea 11,5% 

Europa extracomunitària 2,8% 

Amèrica del Nord 2,1% 

Resta d’Amèrica 44,4% 

Àfrica del Nord 10,6% 

Resta d’Àfrica 4,0% 

Àsia 3,6% 

Oceania 0,1% 

Sense dades 2,8% 

 
 

Gràfic 7.18. Procedència de l’alumnat dels cursos inicials i bàsics. Percentatges.  
Període 2006-2007 

 

 
 

Taula 7.60. Evolució de la procedència de l’alumnat dels cursos inicials i bàsics. 
Percentatges. Període 2006-2007 

 

Curs Catalunya Resta de l’Estat espanyol Estranger 

2004-2005 20,5% 18,5% 61,0% 

2005-2006 3,0% 20,7% 76,3% 

2006-2007 2,4% 16,4% 81,2% 

Percentatges calculats sense tenir-hi en compte l’alumnat sense dades 
 
 

Taula 7.61. Procedència de l’alumnat dels plans d’acolliment lingüístic desenvolupats pel 
Consorci per a la Normalització Lingüística. 2007 
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Procedència Percentatge 

Unió Europea 13,8% 

Europa extracomunitària 3,3% 

EUA i Canadà 2,6% 

Amèrica Central, Mèxic i el Carib 5,6% 

Amèrica del Sud 47,6% 

Nord d’Àfrica 14,5% 

Resta d’Àfrica 6,3% 

Àsia 6,2% 

Oceania 0,1% 

 
 

Gràfic 7.19. Representació de la procedència de l’alumnat dels plans d’acolliment 
lingüístic desenvolupats pel Consorci per a la Normalització Lingüística. 2007 

 

 
 

Taula 7.62. Cursos extraordinaris de nivells inicial i bàsic organitzats pel Consorci per a 
la Normalització Lingüística en el marc dels plans d’acolliment lingüístic. 2007 

 

 Nombre de cursos Inscripcions 

Associacions d’immigrants 307 6.628 

Conveni amb la Diputació de 
Barcelona 

105 2.435 

Convenis amb ajuntaments i consells 
comarcals 

1.349 31.920 

Reagrupament familiar 7 86 
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El Departament d’Educació 
 

Taula 7.63. Centres i aules de formació de persones adultes. Curs 2006-2007 
 

Inscripcions 
Alumnes que han fet cursos de llengua catalana 
(d’acolliment lingüístic, bàsic i de comunicació) 

40.360 10.947 (27%) 

 
 

Taula 7.64. Cursos de llengua catalana organitzats per les escoles oficials d’idiomes. 
Curs 2006-2007 

 

Nombre total de cursos Nombre total d’alumnes 

45 1.295 

 
2.10. Ensenyament exterior 
 
Taula 7.65. Xarxa universitària d’estudis catalans (llengua, literatura i cultura catalanes), 

fora del domini lingüístic (universitats estrangeres). Curs 2006-2007 
 
 

 
 

Països Universitats Alumnes 

Alemanya  23 1.490 

Argentina  3 88 

Austràlia  1 10 

Àustria  2 44 

Bèlgica  1 18 

Camerun 1 146 

Canadà  1 40 

Croàcia 1 129 

Cuba 1 30 

Estats Units  8 204 

Estònia 1 28 

Finlàndia  1 14 

França  11 1.110 

Holanda  1 20 

Hongria  2 31 

Irlanda  1 31 

Israel  1 22 

Itàlia  13 615 

Mèxic 2 121 

Polònia 3 105 

Portugal 1 14 

Regne Unit 18 769 

República Txeca 2 217 

Romania  1 221 

Rússia 2 42 

Sèrbia 1 39 

Suïssa 2 87 

Uruguai 1 262 

Xile 1 97 

Total 107 5.939 
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Gràfic 7.20. Distribució de la docència per tipus d’assignatura. Curs 2006-2007 

13%

4%

11%

72%
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Literatura
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Taula 7.66. Universitats estrangeres amb estudis catalans finançades per l’Institut 
Ramon Llull 

 
Universitats per 
zones 
geogràfiques 

2002-2003  2003-2004  2004-2005  2005-2006 2006-2007 2007-2008 

Europa  71  76 78 81 87 87 

Amèrica  11  13 13 14 17 21 

Orient Mitjà  1  1 1 1 1 1 

Oceania  1  1 1 1 1 1 

Àfrica  1  2 2 1 1 1 

Total  85  93 95 98 107 111 

 
 
Taula 7.67. Càtedres i centres d’estudis catalans finançats per l’Institut Ramon Llull. 2007 
 
Centre d’Estudis Catalans de la Universitat de la Sorbona de París 

Centre de Recerca en Estudis Catalans de la Universitat Queen Mary de Londres 

Estudi d’Investigació Catalanística de la Universitat de Frankfurt 

Càtedra d’Estudis Catalans Joan Coromines de la Universitat de Chicago 

London School of Economics and Political Science de Londres 

Universitat de Stanford 

 
 

Taula 7.68. Universitats de fora del domini lingüístic català que han impartit cursos de 
llengua catalana subvencionats per l’Institut Ramon Llull. 2007 

 
Espanya Centre de Llengües de la Universitat de Santiago de Compostel·la 

 Centre de Llengües de la Universitat de Vigo 

 Universitat d’Alcalá de Henares 

Alemanya Universitat de Magúncia 

 Universitat de Würzburg 

Àustria Universitat de Salzburg 

Estats Units Universitat de Florida 

França Universitat de Lió 2 

França Universitat de Nanterre 

Regne Unit Universitat East Anglia 

Xile Universitat del Pacífic 

 Pontifícia Universitat Catòlica de Xile 
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Taula 7.69. Entitats i casals catalans a l’exterior que han rebut subvencions per a 
l’organització de cursos de llengua catalana. 2007 

 
Centre Cultural Català de Colònia Alemanya 
Casal Català de Bahía Blanca 
Associació Catalana de Socors Mutus Montepío de Montserrat 
Casal de Catalunya de Buenos Aires 
Casal dels Països Catalans de la Plata 
Centre Català de Mendoza 
Agrupación Cultural Catalana de Mendoza 
Casal de Catalunya de Paraná 
Agrupació Catalana Pergamino 
Casal de Catalunya de Santa Fe 
Centre Català de Rosario 
Centre Català de Venado Tuerto 
Associació Les Quatre Barres 

Argentina 

Centre Català de Viena Àustria 

Casal Català de Brussel·les Bèlgica 

Associaçao Cultural Catalonia. Brasil 

Associació Casal Català de Costa Rica Costa Rica 

Societat de Beneficència de Naturals de Catalunya Cuba 

Casal Català de Quito Equador 
Casa Catalana de Saragossa 
Casal de Catalunya de Sevilla 
Espai Catalunya Topalekua 
Cercle Català de Madrid 
Associació Cultural del Matarranya 

Espanya 

Casal dels Catalans de Califòrnia Estats Units 
Casal Català de Grenoble 
Casal Català de Tolosa de Llenguadoc 

França 

Centre Català de Kansai Japó 

Centre Català de Luxemburg Luxemburg 

Casal de Cultura Catalana del Nord del Marroc Marroc 

Orfeó Català de Mèxic Mèxic 

Centre Català d’Asunción Paraguai 

Centre Català d’Escòcia Regne Unit 
Casa Nostra de Basilea 
Centre Català de Lausana 
Casa Nostra de Zuric 

Suïssa 

Casal Català de Montevideo Uruguai 

Centre Català de Caracas Veneçuela 

Centre Català de Santiago de Xile Xile 

 
 
Taula 7.70. Centres de l’Institut Cervantes que han organitzat cursos de llengua catalana 

amb el suport de l’Institut Ramon Llull. 2007 
 
Berlín 

Bordeus 

El Caire 

Leeds 

Manchester 

Milà 

Moscou 

Munic 

Nova York 

París 

Roma 

Sofia 

Tolosa de Llenguadoc 
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Taula 7.71. Cursos de llengua catalana organitzats per la Delegació del Govern de la 

Generalitat a Madrid. 2007 
 

Cursos Nombre de grups 

Nivell bàsic 7 

Nivell elemental 3 

Nivell intermedi 1 

Nivell de suficiència 2 

Grup de conversa 1 

Curs per a infants de 5 a 16 anys 1 

Total 15 

 
 

Taula 7.72. Alumnes, per sexe, que s’han inscrit als cursos de llengua catalana 
organitzats per la Delegació del Govern de la Generalitat a Madrid. 2007 

 
Dones 141 Homes 85 

Nenes 9 Nens 4 

Total 150 (63%) Total 89 (37%) 

 
 
2.11. Justícia 
L’ensenyament del català en l’àmbit de la justícia 
 

Taula 7.73. Evolució del nombre de jutges/esses, secretaris/àries i fiscals inscrits en 
cursos presencials de català  

 

2005 2006 2007 

80 409 341 

 
Taula 7.74. Nombre total de cursos presencials oberts en l’edició 2006-2007 

 

 A1 A2 B C J Total L 

BCN ciutat 3 3 5 15 4 30

BCN comarques 1 1 6 14 5 27

Girona -- -- 2 3 1 6

Lleida -- -- 1 2 -- 3

Tarragona -- -- 2 3 1 6

Terres de l’Ebre -- -- -- -- -- --

Total 4 4 16 37 11 72

 
Taula 7.75. Nombre total de funcionaris/àries judicials inscrits en cursos presencials 

 

 A1 A2 B C J Total L 

BCN ciutat 20 12 66 212 49 359

BCN comarques -- 8 88 202 60 358

Girona -- -- 5 28 6 39

Lleida -- -- 6 22 -- 28

Tarragona -- -- 11 46 10 10

Terres de l’Ebre -- -- -- -- -- --

Total 20 20 176 510 125 851
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Taula 7.76. Nombre de jutges/esses, secretaris/àries i fiscals inscrits en cursos 
presencials en català 

 

 A1 A2 B C J Total 

BCN ciutat 10 8 10 25 12 65

BCN comarques 5 2 7 24 9 47

Girona -- -- 1 9 3 13

Lleida -- -- -- -- -- --

Tarragona  3 3

Terres de l’Ebre -- -- -- -- -- --

Total 15 10 18 58 27 128

 
Taula 7.77. Nombre total de persones inscrites en cursos de català presencials 

(jutges/esses, secretaris/àries, fiscals i funcionaris/àries judicials) 
 

 A1 A2 B C J Total 

BCN ciutat 30 20 76 237 61 424

BCN comarques 3 10 95 226 69 403

Girona -- -- 6 37 9 52

Lleida -- -- 6 22 -- 28

Tarragona -- -- 11 46 13 70

Terres de l’Ebre -- -- -- -- -- --

Total 33 30 194 568 152 977

 
 

Taula 7.78. Nombre de funcionaris/àries judicials inscrits als cursos de català per 
autoaprenentatge 

 

 A1 A2 B C J Total 

BCN ciutat -- 1 31 64 121 217

BCN comarques 10 7 49 111 175 352

Girona 6 5 10 38 44 103

Lleida -- 5 3 4 34 46

Tarragona 5 3 25 39 41 113

Terres de l’Ebre - -- 1 12 18 34

Total 21 24 119 268 433 865

 
Taula 7.79. Nombre de jutges/esses, secretaris/àries i fiscals inscrits als cursos de català 

per autoaprenentatge 
 

 A1 A2 B C J Total 

BCN ciutat 4 2 15 26 21 68

BCN comarques 10 8 14 23 25 80

Girona 2 1 7 4 8 22

Lleida -- 1 -- 7 3 11

Tarragona 7 1 7 6 4 25

Terres de l’Ebre -- 3 1 1 2 7

Total 23 16 44 67 63 213
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Taula 7.80. Nombre total de persones inscrites en cursos de català per autoaprenentatge 
(jutges/esses, secretaris/àries, fiscals i funcionaris/àries judicials) 

 

 A1 A2 B C J Total 

BCN ciutat 4 3 46 90 142 285

BCN comarques 20 15 63 134 200 432

Girona 8 6 17 42 52 125

Lleida -- 6 3 11 37 57

Tarragona 12 4 32 45 45 138

Terres de l’Ebre -- 6 2 13 20 41

Total 44 40 163 335 496 1.078

 
Taula 7.81. Total de jutges/esses, secretaris/àries i fiscals inscrits en cursos de català 

(cursos presencials i per autoaprenentatge) 
 

 A1 A2 B C J Total 

BCN ciutat 14 10 25 51 33 133

BCN comarques 15 10 21 47 34 127

Girona 2 1 8 13 11 35

Lleida -- 1 -- 7 3 11

Tarragona 7 1 7 6 7 28

Terres de l’Ebre -- 3 1 1 2 7

Total 38 26 62 125 90 341

 
 

Gràfic 7.21. Total de jutges/esses, secretaris/àries i fiscals inscrits en cursos de català 
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Taula 7.82. Total de funcionaris/àries judicials inscrits en cursos de català (cursos 
presencials i per autoaprenentatge) 

 

 A1 A2 B C J Total 

BCN ciutat 20 13 97 276 170 576

BCN comarques 10 15 137 313 235 710

Girona 6 5 15 66 50 142

Lleida -- 5 9 26 34 74

Tarragona 5 3 36 85 51 180

Terres de l’Ebre  1 12 18 31

Total 41 41 295 778 558 1.713

 
Taula 7.83. Total de jutges/esses, secretaris/àries, fiscals i funcionaris/àries judicials 

inscrits en cursos de català (cursos presencials i per autoaprenentatge) 
 

 A1 A2 B C J Total 

BCN ciutat 34 23 122 327 203 709

BCN comarques 25 25 158 360 269 837

Girona 8 6 23 79 61 177

Lleida -- 6 9 33 37 85

Tarragona 12 4 43 91 58 208

Terres de l’Ebre -- 3 2 13 20 38

Total 79 67 357 903 648 2.054

 
Gràfic 7.22. Total de jutges/esses, secretaris/àries, fiscals i funcionaris/àries inscrits als 

cursos de català per demarcacions territorials 
 

 

 

Barcelona; 1.549

Girona; 175 

Lleida; 85 

Tarragona; 208

Terres de l’Ebre; 38
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Resultats dels cursos de català 
 

Taula 7.84. Total de jutges/esses, secretaris/àries, fiscals i funcionaris/àries judicials 
presentats a l’examen (cursos presencials i per autoaprenentatge) 

 

 A1 A2 B C J Total 

BCN ciutat 23 19 67 176 91 376

BCN comarques 5 7 80 166 118 376

Girona 3 1 12 43 34 93

Lleida -- 3 6 12 20 41

Tarragona 5 3 17 50 30 105

Terres de l’Ebre -- 2 2 8 10 22

Total 36 35 184 455 303 1.013

 
Taula 7.85. Total de jutges/esses, secretaris/àries, fiscals i funcionaris/àries judicials que 

han aprovat l’examen (cursos presencials i per autoaprenentatge) 
 

 A1 A2 B C J Total

BCN ciutat 20 9 15 65 68 177

BCN comarques 5 4 16 53 92 170

Girona 3 1 5 12 21 42

Lleida -- 3 3 10 14 30

Tarragona 5 3 4 7 26 45

Terres de l’Ebre -- 1 1 1 10 13

Total 33 21 44 148 231 477

 
Taula 7.86. Nombre de tallers de llengua oberts el 2007 

 

 Conversa Ortografia Redacció 
Iniciació al 

català 
Total 

Grups 5 10 4 1 20 

Nre. inscrits 51 82 23 3 159 

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

Taula 7.87. Nombre total de jutges/esses, secretaris/àries i fiscals que posseeixen 
certificats de català 

 

 A bàsic A elemental B C D 
Cap 

certificat 
No 

informació* 
Total 

Fiscals 2 9 15 36 1 30 107 200
Jutges i magistrats 7 20 211 175 9 128 167 717
Secretaris 5 21 102 256 25 86 80 575
Total 14 50 328 467 35 244 354 1492
*En el moment de fer l’enquesta hi ha hagut jutges, secretaris o fiscals que no han volgut contestar (298). 
Eren absents ocasionalment —vacances, baixa, etc. (25)— o definitivament (31). 
 

Taula 7.88. Percentatges de cada nivell en relació amb el total de cada col·lectiu 
(jutges/esses, secretaris/àries i fiscals) 

 

  A bàsic 
A 
Elemental 

B C D 
Total B-
C-D 

Cap 
certificat 

Sense 
informació 

Fiscals 1,00% 4,50% 7,50% 18,00% 0,50% 26,00% 15,00% 53,50%
Jutges 0,98% 2,79% 29,43% 24,41% 1,26% 55,09% 17,85% 23,29%
Secretaris 0,87% 3,65% 17,74% 44,52% 4,35% 66,61 € 14,96% 13,91%
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Taula 7.89. Dades sobre els títols que poden acreditar els/les fiscals per demarcacions 
 

 Barcelona ciutat 
Barcelona 
comarques 

Girona 
Tarragona i 

Terres de l’Ebre 
Lleida 

No en tenim 
informació 

84 77,78% 0 0,00% 11 33,33% 11 33,33% 1 6,67% 

Cap certificat 4 3,70% 6 54,55% 8 24,24% 6 18,18% 6 40,00% 
A bàsic - nivell 
bàsic de 
catalana 

0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 6,06% 0 0,00% 

A elemental - 
nivell elemental 
de català 

6 5,56% 0 0,00% 3 9,09% 0 0,00% 0 0,00% 

B - nivell 
intermedi de 
català 

8 7,41% 2 18,18% 2 6,06% 0 0,00% 3 20,00% 

C - nivell de 
suficiència de 
català 
 

6 5,56% 2 18,18% 9 27,27% 14 42,42% 5 33,33% 

D - nivell 
superior de 
català 

0 0,00% 1 9,09% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Total general 108 
100,00

% 
11 100,00% 33 100,00% 33 

100,00
% 

15 100,00% 

 
Taula 7.90. Dades sobre els títols que poden acreditar els jutges/esses i magistrats/ades 

per demarcacions 
 

 Barcelona ciutat 
Barcelona 
comarques 

Girona 
Tarragona i 

Terres de l’Ebre 
Lleida 

No en tenim 
informació 

104 29,46% 25 13,16% 7 9,46% 25 43,10% 6 14,29% 

Cap certificat 29 8,22% 62 32,63% 19 25,68% 7 12,07 11 26,19% 
A bàsic - nivell 
bàsic de 
catalana 

1 0,28% 4 2,11% 1 1,35% 1 1,72% 0 0,00% 

A elemental - 
nivell elemental 
de català 

7 1,98% 7 3,68% 1 1,35% 5 8,62% 0 0,00% 

B - nivell 
intermedi de 
català 

123 34,84% 39 20,53% 23 31,08% 13 22,41% 13 30,95% 

C - nivell de 
suficiència de 
català 
 

86 24,36% 48 25,26% 23 31,08% 6 10,34% 12 28,57% 

D - nivell 
superior de 
català 

3 0,85% 5 2,63% 0 0,00% 1 1,72% 0 0,00% 

Total general 353 100,00% 190 100,00% 74 100,00% 58 100,00% 42 100,00% 
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Taula 7.91. Dades sobre el nivell de català que poden acreditar els secretaris/àries 
judicials per demarcacions 

 

 Barcelona ciutat 
Barcelona 
comarques 

Girona 
Tarragona i Terres 

de l’Ebre 
Lleida 

No en tenim 
informació 

49 20,85% 21 10,50% 2 3,51% 6 11,76% 2 6,25% 

Cap certificat 30 12,77% 30 15,00% 8 14,04% 13 25,49% 5 15,63% 
A bàsic - nivell 
bàsic de 
catalana 

4 1,70% 1 0,50% 0 0,00% 1 1,96% 0 0,00% 

A elemental - 
nivell elemental 
de català 

13 5,53% 5 2,50% 2 3,51% 0 0,00% 0 0,00% 

B - nivell 
intermedi de 
català 

49 20,85% 29 14,50% 11 19,30% 6 11,76% 7 21,88% 

C - nivell de 
suficiència de 
català 
 

84 35,74% 101 50,50% 30 52,63% 124 47,06% 17 53,13% 

D - nivell 
superior de 
català 

6 2,55% 13 6,50% 4 7,02% 1 1,96% 1 3,13% 

Total general 235 100,00% 200 100,00% 57 100,00% 51 100,00% 32 100,00% 

 
Taula 7.92. Total de certificats: personal al servei de l’Administració de justícia 

 

 
A 

bàsic 
A 

elemental 
 B C D  

Total 
B-C-D 

 
Cap 

certificat 
Sense 

informació 

Funcionaris 0,51% 2,20%  19,91% 55,23 5,50  80,64  13,00% 3,65 

 
Taula 7.93. Dades sobre el nivell de català del personal de l’Administració de justícia per 

demarcacions 
 

Demarcació A bàsic 
A 

elemental 
B C D 

No 
certificat 

No 
informació 

Total 
general 

10 66 578 1.644 170 407 72 2.947 Barcelona 
ciutat 0,34% 2,24% 19,61% 55,79% 5,77% 13,81% 2,44% 100,00% 

17 43 4,90 1285 86 296 117 2.334 Barcelona 
comarques 0,73% 1,84% 20,99% 55,06% 3,68% 12,68% 5,01% 100,00% 

2 15 114 366 35 56 25 613 
Girona 

0,33% 2,45% 18,60 59,71% 5,71% 9,14% 4,08% 100,00% 

6 15 192 325 30 91 32 691 Tarragona i 
Terres de 
l’Ebre 0,87% 2,17% 27,79 47,03% 4,34% 13,17% 4,63% 100,00% 

3 14 59 176 42 38 5 337 
Lleida 

0,89% 4,15% 17,51 52,23% 12,46% 11,28% 1,48% 100,00% 

 3 47 98 12 35 30 225 
IMLC 

0,00% 1,33% 20,89 43,56% 5,33% 15,56% 13,33% 100,00% 
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Gràfic 7.23. Dades comparatives dels diferents cossos 
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Gràfic elaborat per la Secretaria de Política Lingüística a partir de les dades del Departament de Justícia 
 
Ús del català en els documents judicials de Catalunya 
 
Taula 7.94. Nombre de documents judicials de tramitació emesos a Catalunya l’any 2007  
 

Demarcació 
Documentació de tramitació emesa l’any 2007  

per demarcacions 

  Català Castellà Total % Català 

Total Barcelona ciutat 719.631 5.291.915 6.011.546 11,97

Total Barcelona comarques 828.947 4.667.960 5.496.907 15,08

Total Girona 665.138 679.027 1.344.165 49,48

Total Lleida 243.990 401.524 645.514 37,80

Total Tarragona 87.781 1.215.347 1.303.128 6,74

Total Terres de l’Ebre 11.074 219.736 230.810 4,80

Total Catalunya 2.556.561 12.475.509 15.032.070 17,01

 
Taula 7.95. Nombre de sentències emeses a Catalunya l’any 2007 

 

Demarcació 
Sentències emeses l’any 2007  

per demarcacions 

  Català Castellà Total % Català 

Total Barcelona ciutat 13.732 87.818 101.550 13,52

Total Barcelona comarques 11.594 60.437 72.031 16,10

Total Girona 7.889 12.494 20.383 38,70

Total Lleida 3.026 7.285 10.311 29,35

Total Tarragona 1.376 16.542 17.918 7,68

Total Terres de l’Ebre 78 2.524 2.602 3,00

Total Catalunya 37.695 187.100 224.795 16,77
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Taula 7.96. Evolució en el temps del nombre de sentències que la totalitat d’òrgans 
judicials de Catalunya han elaborat en castellà i en català i pes de les confeccionades en 

català sobre el total de sentències 
 

Any Total sentències Sentències en 
castellà 

Sentències en 
català 

% de sentències en 
català 

2000 206.311 203.715 2.596 1,26 

2001 192.289 180.400 11.889 6,18 

2002 195.736 169.630 26.106 13,34 

2003 204.785 169.780 35.005 17,09 

2004 206.493 163.896 42.597 20,63 

2005 216.858 173.245 43.613 20,11 

2006 216.311 177.086 39.225 18,13 

2007 224.795 187.100 37.695 16,76 

 
 

Gràfic 7.24. Representació de l’evolució en el temps del nombre de sentències que la 
totalitat d’òrgans judicials de Catalunya han elaborat en castellà i en català i el pes de les 

confeccionades en català sobre el total de sentències 
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Taula 7.97. Sol·licituds de traduccions i correccions que ha atès el Servei Lingüístic de 
Justícia 

 

 Traduccions Correccions 

Barcelona ciutat 227 223 

Barcelona Nord i Sud 207 224 

Girona 832 141 

Lleida 43 62 

Tarragona 198 207 

Terres de l’Ebre 53 162 

Total 1.560 1.019 

 
Taula 7.98. Volum de paraules traduïdes el 2007 pel Traductor Automàtic a través del 

Consell d’Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya 
 

 
 

Paraules 

gener 539,170 

febrer 638,116 

març 714,068 

abril 454,390 

maig 650,082 

juny 691,925 

juliol 553,561 

agost 273,672 

setembre 438,502 

octubre 340,557 

novembre 201,915 

desembre 421,687 

Total 5,917,645 

 
 
2.12. Llibre (món editorial) 
 
La producció editorial 
 
Les dades de l’Informe de comercio interior en Cataluña 2006 (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. 
 

Taula 7.99. Evolució de la producció editorial a Catalunya. 2002-2006 
 

  2002 2003 2004 2005 2006 
% variació 
2006-2002 

% variació 
2006-2005 

Títols editats 
Catalunya 

26.214 27.788 29.259 30.710 31.131 18,8% 1,4%

Títols editats 
en català 

8.183 8.386 8.016 8.577 8.882 8,5% 3,6%

% títols en 
català / total 
editat 

31,2% 30,2% 27,4% 27,9% 28,5% -8,7% 2,2%

Exemplars 
editats (en 
milions) 

113,34 127,60 155,34 165,99 162,08 43,0% -2,4%

Exemplars 
editats en 
català (en 
milions) 

24,23 22,94 23,60 25,06 24,62 1,6% -1,7%

% exemplars 
en català / 
total 

21,4% 18,0% 15,2% 15,1% 15,2% -29,0% 0,7%
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Gràfic 7.25. Evolució de la producció editorial a Catalunya. 2002-2006 
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Font: Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació 
 
La taula següent compara els títols editats i els títols en català per matèries l’any 2006. 
 
 

Taula 7.100. Distribució per matèries en percentatge i relació català sobre el total de la 
producció editorial. 2006 

 
 

Matèria Total Català % Català/total 

Literatura 26,0% 17,0% 18,7%

Infantil i juvenil 16,7% 24,9% 42,6%

Text no universitari 20,6% 36,4% 50,5%

Universitari, tècnic i científic 9,5% 5,3% 16,0%

Ciències socials i humanitats 7,7% 4,1% 15,3%

Llibres pràctics 5,5% 3,8% 19,8%

Divulgació general 6,9% 4,5% 18,8%

Diccionaris i enciclopèdies 1,6% 1,9% 35,2%

Còmics 3,7% 0,5% 4,2%

Altres 1,9% 1,4% 20,8%

Nombre total 31.131 8.882 28,5%
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Gràfic 7.26. Distribució en percentatge per matèries del total de l’edició en català. 2006 
 

 
El Sistema d’Adquisició Bibliotecària 
 
El Sistema d’Adquisició Bibliotecària (SAB) és l’eina operativa per mitjà de la qual la 
Subdirecció General de Biblioteques gestiona la seva línia d’ajuts a la indústria editorial en 
català i coopera en el desenvolupament de les col·leccions de les més de 300 biblioteques 
públiques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya.  
 
Durant l’any 2007 s’han presentat 1.881 propostes, corresponents a 120 editorials, tant de 
Catalunya com del País Valencià, les Illes Balears i altres comunitats d’Espanya. Cal afegir a 
aquestes dades l’ajut específic de la Subdirecció General 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 2007, amb una despesa total de 74.942,00 euros. 
 
 

Taula 7.101. Nombre d’editorials i propostes editorials al Sistema d’Adquisició 
Bibliotecària, per territoris  

 

Territori Editorials Propostes % 

Barcelona 86 1.412 75,07

Girona 6 31 1,65

Lleida 3 77 4,09

Tarragona 6 126 6,70

Illes Balears 5 50 2,66

País Valencià 11 165 8,77

Galícia 1 10 0,53

Madrid 2 10 0,53

Total 120 1.881  100%
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Gràfic 7.27. Distribució de les propostes editorials al Sistema d’Adquisició Bibliotecària, 
per territori 

 

 
La taula següent permet constatar la incidència del funcionament del sistema en el territori a 
partir del percentatge de propostes triades en relació amb la seu social dels editors. 

 
Taula 7.102. Nombre de propostes editorials per territori 

 

Territori Editorials Propostes % Triades % 

Barcelona 86 1.412 75,10 558 79,40

Girona 6 31 1,60 8 1,10

Lleida 3 77 4,10 28 4,00

Tarragona 6 126 6,70 31 4,40

Illes Balears 5 50 2,70 13 1,80

País Valencià 11 165 8,80  51 7,30

Galícia 1 10 0,50 7 1,00

Madrid 2 10 0,50 7 1,00

Total 120 1.881 100% 703 100%

 
Pel que fa a les matèries, la taula següent informa del percentatge de propostes triades i no 
triades: 
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Taula 7.103. Distribució temàtica de les propostes editorials 
 

Matèria Propostes Triades % No triades % 

0 Obres generals 24 14 58,33 10 41,67

1 Filosofia. Psicologia 52 23 44,23 29 55,77

2 Religió 39 11 28,21 28 71,79

3 Ciències socials. Folklore 138 48 34,78 90 65,22

5 Ciències pures i ciències naturals 31 24 77,42 7 22,58

6 Ciències aplicades. Cuina 74 29 39,19 45 60,81

7 Belles arts. Espectacles. Esports 124 22 17,74 102 82,26

80 Lingüística 35 12 34,29 23 65,71

82 Teoria i crítica literària 41 16 39,02 25 60,98

8N Narrativa. Prosa 360 126 35,00 234 65,00

8P Poesia 85 35 41,18 50 58,82

8T Teatre 42 14 33,33 28 66,67

9 Geografia. Biografia. Història 177 60 33,90 117 66,10

IC Llibres infantils de coneixements 473 167 35,31 306 64,69

II  Llibres infantils i juvenils d’imaginació 186 102 54,84 84 45,16

Total  1.881 703 37% 1.178 63%

 
 

Gràfic 7.28. Distribució per matèries de les propostes editorials triades 
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Taula 7.104. Relació entre la tria proposada al Sistema d’Adquisició Bibliotecària i la 
demanda de les biblioteques 

 

Matèria Títols oferts % oferta Exemplars adquirits % demanda

0 Obres generals 14 1,99 1.486 1,60

1 Filosofia. Psicologia 23 3,27 3.116 3,35

2 Religió 11 1,56 808 0,87

3 Ciències socials. Folklore 48 6,83 6.709 7,21

5 Ciències pures i ciències naturals 24 3,41 4.178 4,49

6 Ciències aplicades. Cuina 29 4,13 3.693 3,97

7 Belles arts. Espectacles. Esports 22 3,13 4.067 4,37

80 Lingüística 12 1,71 2.141 2,30

82 Teoria i crítica literària 16 2,28 1.981 2,13

8N Narrativa. Prosa 126 17,92 11.461 12,33

8P Poesia 35 4,98 2.464 2,65

8T Teatre 14 1,99 1.472 1,58

9 Geografia. Biografia. Història 60 8,53 7.842  8,43

IC Llibres infantils de coneixements 102 14,51 17.513 18,83

II  Llibres infantils i juvenils d’imaginació 167 23,76 24.058 25,87

Total 703 100% 92.989  100%

 
 
Taula 7.105. Evolució de la facturació en català del total de les vendes a Catalunya. 2002-

2006 

 

  2002 2003 2004 2005 2006 
% variació 
2006-2002 

% variació 
2006-2005 

Facturació a 
Catalunya (en 
milions d’euros) 

1.426,22 1.583,66 1.555,70 1.569,31 1.603,22 12,4% 2,2%

Facturació en 
català (en milions 
d’euros) 

228,01 268,37 235,12 235,62 245,59 7,7% 4,2%

% català / total 
Catalunya 

16,0% 16,9% 15,1% 15,0% 15,3% 15,0% 15,3%
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2.13. Notaries 
 

Taula 7.106. Documents notarials en català (nombre i percentatge). 1998-2007 
 

Any Barcelona Girona Lleida Tarragona Total 

 Docum. % Docum. % Docum. % Docum. % Docum. % 

1998 43.238 5,4 10.266 10,2 4.290 8,3 6.450 6,3 64.244 6,1

1999 56.236 7,0 21.395 20,7 5.015 9,6 7.064 6,7 89.710 8,4

2000 62.180 7,9 25.339 24,7 4.060 8,0 6.695 6,3 98.274 9,4

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

2002 68.642 7,8 26.404 22,7 5.832 10,1 6.656 6,5 107.534 9,2

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

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

2005 89.396 8,8 32.694 23,2 9.432 12,6 7.012 4,6 138.534 10,0

2006 93.554 9,2 35.606 25,5 10.049 12,9 8.284 5,3 147.493 10,6

2007 84.891 9,7 34.362 28,9 9.526 14,3 7.696 6,2 136.475 11,5

 
 

Taula 7.107. Evolució del català a les notaries a les comarques capdavanteres 
 

Comarca 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Osona 63,6 69,3 67,4 64,8 66,5 68,1 66,5

La Garrotxa 55,8 62,8 61,2 53,0 51,9 59,3 58,8

La Cerdanya i el Ripollès 65,0 62,6 67,9 65,4 65,7 66,0 65,2

L’Alt Urgell i el Solsonès 45,4 50,4 49,0 50,5 49,9 55,4 62,4

El Berguedà 43,5 54,2 51,2 51,2 57,9 37,2 60,0

L’Urgell, el Pla, la Segarra  32,3 48,5 49,1 45,7 49,4 48,4 57,0

El Bages 19,5 25,8 38,8

El Gironès  30,9 43,8 47,2 35,2 34,3 37,5 38,3

 
 

Taula 7.108. Documents mercantils intervinguts pels notaris/àries en català (nombre i 
percentatge). 2006-2007 

Any Barcelona Girona Lleida Tarragona Total 

 Pòlisses % Pòlisses  % Pòlisses  % Pòlisses  % Pòlisses  % 

2006 151.204 30,9 31.898 44,5 15.399 36,5 22.864 36,6 221.365 33,2

2007 125.430 28,6 30.349 46,2 9.526 23,7 18.795 33,6 191.018 31,8
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2.14. Oficina de Garanties Lingüístiques 
 

Taula 7.109. Activitat de les Oficines de Garanties Lingüístiques durant el 2007 
 

  Consultes Queixes Denúncies Total 

Àmbit % % % % 

Àmbit privat i 
empresarial 

223 49,45% 443 62,22% 582 100,00% 1.248 71,52%

Administracions 
públiques 

200 44,35% 240 33,71% 0 0,00% 440 25,21%

Desglossament            

Generalitat 136 30,16% 101 14,19% 0 0,00% 237 13,58%

Adm. de l’Estat 26 5,76% 87 12,22% 0 0,00% 113 6,48%

Adm. local 24 5,32% 37 5,20% 0 0,00% 61 3,50%

Adm. de justícia 12 2,66% 6 0,84% 0 0,00% 18 1,03%

Universitats 2 0,44% 9 1,26% 0 0,00% 11 0,63%

Altres 28 6,21% 29 4,07% 0 0,00% 57 3,27%

TOTAL 451 100,00% 712 100,00% 582 100,00% 1.745 100,00%

   

 

TOTAL 451 25,85% 712 40,80% 582 33,35% 1.745 100,00%

 
 

Taula 7.110. Desglossament de les peticions per oficines 
 
Barcelona 1.563 

Girona 60 

Lleida 38 

Tarragona 67 

Terres de l’Ebre 17 

 
 

Gràfic 7.29. Desglossament de les peticions per tipus de petició  
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Gràfic 7.30. Desglossament de les peticions per àmbits  
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Gràfic 7.31. Dades sobre administracions públiques  
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Gràfic 7.32. Desglossament de les peticions sobre l’àmbit privat per tipus d’establiment  
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Gràfic 7.33. Desglossament de les peticions sobre l’àmbit privat per tema 
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Taula 7.111. Comparativa de les peticions amb l’any 2006 
 

 
2006 2007 

Consultes 441 26,76% 451 25,85% 

Queixes 705 42,78% 712 40,80% 

Denúncies 502 30,46% 582 33,35% 

Total 1.648 100% 1.745 100% 

 
2.15. Premsa  
 

Taula 7.112. Rànquing de difusió dels diaris de pagament a Catalunya. 2007 
 

Tots els diaris Diaris d’informació general 

Posició Capçalera 2007 % total Posició Capçalera 2007 % total 

1 La Vanguardia 187.612 25,48% 1 La Vanguardia 187.612 33,71%

2 
El Periódico de 
Catalunya - 
castellà 

93.369 12,68% 2 
El Periódico de Catalunya - 
castellà 

93.369 16,78%

3 
El Periódico de 
Catalunya - 
català  

67.498 9,17% 3 
El Periódico de Catalunya - 
català  

67.498 12,13%

4 Sport 56.112 7,62% 4 El País  54.418 9,78%

5 El País  54.418 7,39% 5 Avui 28.032 5,04%

6 
Mundo 
Deportivo 

51.833 7,04% 6 El Punt  25.639 4,61%

7 Avui 28.032 3,81% 7 El Mundo  19.111 3,43%

8 El Punt  25.639 3,48% 8 La Razón 15.225 2,74%

9 As  24.562 3,34% 9 Diari de Tarragona 13.638 2,45%

10 Marca 24.532 3,33% 10 Regió 7 8.548 1,54%

11 El Mundo  19.111 2,60% 11 Diari de Girona 8.050 1,45%

12 La Razón 15.225 2,07% 12 Abc 7.522 1,35%

13 
Diari de 
Tarragona 

13.638 1,85% 13 Segre-català  6.507 1,17%

14 Expansión  9.916 1,35% 14 Segre-castellà 6.338 1,14%

15 
La Gaceta de 
los negocios 

9.850 1,34% 15 Diario de Terrassa 5.298 0,95%

16 Regió 7 8.548 1,16% 16 Diari de Sabadell 5.120 0,92%

17 Diari de Girona 8.050 1,09% 17 La Mañana 4.585 0,82%

18 Abc 7.522 1,02%     

19 Segre-català  6.507 0,88%     

20 Segre-castellà 6.338 0,86%          

21 
Diari de 
Terrassa 

5.298 0,72%          

22 
Diari de 
Sabadell 

5.120 0,70%          

23 La Mañana 4.585 0,62%          

24 Cinco días 3.001 0,41%          

Català   144.274 19,59% Català     144.274 25,92%

TOTAL   736.316 100,00% TOTAL     556.510 100,00%

Font: Oficina de la Justificació de la Difusió (OJD). 
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Gràfic 7.34. Difusió dels diaris de pagament a Catalunya. 2000-2007 
 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Oficina de la Justificació de la Difusió. 

 
Taula 7.113. Diaris de pagament editats a Catalunya. Comparació català-castellà segons 
l’àmbit. 2003-2007 
 

  2003 2004 2005 2006 2007 
Variació 

2003-
2007 

Variació 
2006-
2007 

Nacional          

Català          

El Periódico de Catalunya - català  67.067 66.655 69.557 67.499 67.498 0,64% 0,00%

Avui 27.273 25.960 26.305 28.161 28.032 2,78% -0,46%

Total  94.340 92.615 95.862 95.660 95.530 1,26% -0,14%

% català / total nacional 19,30% 18,90% 19,80% 20,10% 19,72% 2,17% -1,90%

Castellà              

La Vanguardia  183.688 180.685 184.107 177.336 187.612 2,14% 5,79%

El Periódico de Catalunya - castellà  95.156 94.847 90.381 88.883 93.369 -1,88% 5,05%

Sport 63.148 67.094 61.413 62.202 56.112 -11,14% -9,79%

Mundo Deportivo  52.252 53.493 52.092 52.459 51.833 -0,80% -1,19%

Total  394.244 396.119 387.993 380.880 388.926 -1,35% 2,11%

% castellà / total nacional 80,70% 81,10% 80,20% 79,90% 80,28% -0,52% 0,48%

TOTAL NACIONAL 488.584 488.734 483.855 476.540 484.456 -0,84% 1,66%

             

LOCAL I COMARCAL          

Català          

El Punt  25.311 26.236 27.642 25.465 25.639 1,30% 0,68%

Regió 7 8.488 8.728 8.458 8.514 8.548 0,71% 0,40%

Diari de Girona 7.705 8.105 8.151 8.021 8.050 4,48% 0,36%

Segre-català 5.519 6.308 6.475 6.522 6.507 17,90% -0,23%

Total  47.023 49.377 50.726 48.522 48.744 3,66% 0,46%

% català / total local i comarcal 55,80% 56,20% 57,30% 57,40% 58,22% 4,34% 1,43%

Castellà          
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Diari de Tarragona 14.447 14.920 14.931 14.122 13.638 -5,60% -3,43%

Segre-castellà 6.713 7.145 6.855 6.519 6.338 -5,59% -2,78%

Diari de Terrassa 5.323 5.582 5.498 5.404 5.298 -0,47% -1,96%

Diari de Sabadell 5.815 5.651 5.466 5.018 5.120 -11,95% 2,03%

La Mañana 4.922 5.262 5.006 4.883 4.585 -6,85% -6,10%

Total   37.220 38.560 37.756 35.946 34.979 -6,02% -2,69%

% castellà / total local i comarcal 44,20% 43,80% 42,70% 42,60% 41,78% -5,48% -1,93%

TOTAL LOCAL I COMARCAL 84.243 87.937 88.482 84.468 83.723 -0,62% -0,88%

             

TOTAL DIARIS  578.753 576.521 577.216 561.008 568.179 -1,83% 1,28%

 
 

Taula 7.114. Consum de premsa diària 2007 (de pagament i gratuïta) 
 

Tipus de premsa % total població 

Informació general 36,6

Econòmics 0,3

Esportius 11,9

Pagament 36,4

Gratuïts 11,1

Català  11,5

Castellà 28,4

Mixtos 12,5

Rànquing per publicacions 

El Periódico de Catalunya 11,8

La Vanguardia 9,6

20 Minutos (G) 7,6

El Periódico de Catalunya - castellà 6,6

El Mundo Deportivo 5,7

El Periódico de Catalunya - català 5,6

Metro (G) 5,4

Adn (G) 5,1

Qué! (G) 4,8

Sport 4,4

Total premsa 44,1

Font: Baròmetre de la Comunicació i la Cultura (premsa diària llegida o fullejada el dia anterior a l’enquesta. Mostra de 
29.544 entrevistes per una població total de 6.178.000 persones. Primera onada: nov. 2006 - oct. 2007). 
 
 

Taula 7.115. Rànquing de consum de revistes mensuals. 2007 
 

Publicació % total població 

Muy Interesante  4,2

National Geographic  3,0

El Mueble  2,0

Saber Vivir Muy Saludable  1,7

Fotogramas  1,7

Historia National Geographic  1,6

Sàpiens  1,5

Ser Padres Hoy  1,4

Cosas de Casa  1,2

Cosmopolitan  1,2

Quo  1,2

Mente Sana  1,1
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Maxi Tuning  1,1

Solo Moto Treinta  1,1

Pc Actual  1,1

Vogue  1,0

40 Principales  1,0

Viajes National Geographic  1,0

Tp Teleprograma  0,9

Total 35,7

Font: Baròmetre de la Comunicació i la Cultura (revistes llegides o fullejades el mes anterior a l’enquesta. Mostra de 
29.544 entrevistes per una població total de 6.178.000 persones. Primera onada: nov. 2006 - oct. 2007). 
 

Taula 7.116. Rànquing de consum de setmanaris. 2007 
 

Publicació % total població 

Pronto 7,2

Hola  5,4

Lecturas 4,5

El Jueves 2,4

Interviu 1,9

Mia 1,9

Diez Minutos 1,8

El 9 Nou 1,8

Semana 1,6

Cuore 1,5

Qué me dices 1,3

La Fura (G) 1,1

Capgrós Mataró i Maresme (G) 1,0

El Tot Mataró i Maresme (G) 1,0

Revista del Vallès 0,9

Reclam Osona Ripollès (G) 0,8

Nuevo Vale 0,8

Més Tarragona (G) 0,6

Sorpresa 0,6

Total 33,8

Font: Baròmetre de la Comunicació i la Cultura (revistes llegides o fullejades el mes anterior a l’enquesta. Mostra de 
29.544 entrevistes per una població total de 6.178.000 persones. Primera onada: nov. 2006 - oct. 2007 
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2.16. Ràdio 
 

Gràfic 7.36. Audiència acumulada de ràdio a Catalunya. Any 2007 (en milers d’oients) / 
(Total setmana) 

 
Font: Elaboració CAC a partir de dades del Baròmetre de la Comunicació i la Cultura. Gener-desembre del 2007. 

 
Pel que fa a les cadenes de ràdio convencional o generalista, l’audiència mitjana a Catalunya 
l’any 2007, de dilluns a divendres, ha estat d’1.683.000 oients, segons l’Estudi General de 
Mitjans (EGM). En la taula següent es detalla l’audiència mitjana anual en dies laborables de 
les diverses emissores generalistes. 
 

Taula 7.117. Audiència mitjana de ràdio a Catalunya (dies feiners). 2005-2007 
 

Emissora 2005 2006 2007 

Catalunya Ràdio 598.000 564.000 535.000 

SER 503.000 495.000 479.000 

RAC1 216.000 279.000 313.000 

COPE 191.000 180.000 156.000 

Onda Cero 176.000 155.000 154.000 

RNE 133.000 133.000 103.000 

Punto Radio 137.000 123.000 120.000 

COMRàdio 66.000 40.000 37.000 

Ràdio 4 10.000 15.000 9.000 

Total convencional 1.812.000 1.766.000 1.683.000 

Font: Estudi General de Mitjans 
 
L’any 2007 les quatre emissores de la CCMA 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 
680.000 oients diaris. L’audiència ha disminuït en relació amb els oients de la radiodifusió a 
Catalunya. 
 
 

Taula 7.118. Audiència mitjana de les emissores de Catalunya Ràdio. 2005-2007 
 

Emissora 2005 2006 2007 

Catalunya Ràdio 598.000 564.000 535.000 

Catalunya Informació 121.000 101.000 108.000 

Catalunya Música 29.000 25.000 17.000 

Catalunya Cultura 7.000   
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iCat fm  8.000 20.000 

Total  755.000 698.000 680.000 

Font: Estudi General de Mitjans 
 
 

Gràfic 7.37. Audiència mitjana de les emissores de Catalunya Ràdio. 2005-2007 
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Font: Estudi General de Mitjans. Gràfic elaborat per la Secretaria de Política Lingüística 
 
Al febrer del 2006 es va presentar l’ésAdir, el web lingüístic de la CCMA (http://esadir.cat), 
elaborat pels serveis lingüístics de TV3 i Catalunya Ràdio. 
 

Gràfic 7.38. Usuaris i visites al web esAdir.cat 

 
2.17. Els registres de la propietat i mercantils de Catalunya 

 
Taula 7.119. Percentatge de la documentació presentada en català en diversos registres 

de la Propietat i Mercantils de Catalunya 
 

% Documentació presentada - redactada en llengua catalana - any 2007 

  Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre Anual 

Bcn-10 8,00 7,00 5,00 5,00 7,00 5,00 7,00 3,00 3,00 3,00 21,00 28,00 8,00

Bcn-17 5,46 6,76 6,70 6,53 6,74 0,60 7,21 34,61 5,83 4,41 9,25 7,14 8,00

Bcn-2 7,90 8,70 9,35 8,40 7,90 9,15 9,15 8,70 8,90 13,60 11,30 7,80 9,00

Berga 73,25 73,35 72,85 73,25 76,30 76,41 76,54 76,84 75,94 76,91 77,87 76,25 75,00

Girona-2 31,00 24,00 28,00 25,00 28,00 24,00 16,00 32,00 35,30 36,00 36,00 33,00 29,00

14.799
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Igualada-1 29,21 26,03 26,31 22,07 27,67 26,44 25,81 20,71 29,49 25,42 22,17 28,91 25,00

Igualada-2 9,76 5,83 6,56 15,12 14,48 11,94 12,07 12,45 16,41 16,42 18,54 17,54 13,00

Lleida-1 6,00 7,50 5,00 8,00 6,40 8,50 7,00 7,50 7,00 9,00 10,00 6,50 7,00

Lleida-4 12,00 12,50 5,50 12,00 8,50 12,00 16,00 24,00 3,00 6,00 10,00 6,50 10,00

Manresa-1 50,00 60,00 60,00 60,00 60,00 61,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 59,00

Manresa-2 18,51 22,21 14,,42 19,98 20,50 30,35 22,78 18,69 25,06 25,67 27,88 23,61 21,00

Mataró-2 15,81 12,00 8,83 8,60 13,53 13,40 12,20 20,41 11,05 15,03 18,30 14,61 13,00

Merc. Bcn 4,76 4,92 4,54 4,63 5,44 5,58 4,84 4,75 5,47 5,74 4,89 4,42 4,00

Reus-1 10,01 5,55 5,11 5,16 4,98 5,96 5,51 8,10 16,60 11,92 10,76 13,54 8,00

Reus-2 12,30 8,16 12,10 9,60 8,90 12,90 12,40 11,80 10,00 8,80 9,70 9,60 10,00

Reus-3 2,07 3,07 1,66 3,86 2,18 2,30 1,20 1,87 3,00 3,75 2,56 2,34 2,00

Roses-1 10,46 17,62 21,00 16,75 15,95 21,62 11,51 9,82 18,07 16,09 15,42 14,33 15,00

Tarragona-1 4,15 4,07 8,50 9,80 7,60 10,30 9,70 9,40 9,80 9,67 8,56 8,35 8,00

Terrassa-3 12,83 10,42 10,70 11,28 15,57 11,13 14,89 15,41 14,99 16,99 15,07 14,01 13,00

Tremp 8,00 7,00 7,00 8,00 8,00 9,00 7,00 8,00 6,00 7,00 8,00 8,00 7,00

Valls 13,64 14,84 16,69 15,55 13,06 17,02 19,56 14,98 13,69 12,47 16,92 11,97 15,00

Vilanova i la 
Geltrú 4,50 4,20 4,20 4,10 4,30 4,30 4,20 7,00 7,00 7,00 6,50 6,00 5,00

 
 

2.18. Televisió 
 

Gràfic 7.35. Quotes d’audiència dels canals televisius a Catalunya. Any 2007 (en %) 
 

 
A En la nota metodològica, el Baròmetre explica que, per incidències tècniques, no es publiquen dades de Barcelona 
TV, Info TV i Popular TV. Font: Elaboració CAC a partir de dades del Baròmetre de la Comunicació i la Cultura. Gener-
desembre del 2007. 
 

Altres; 9,8%

Locals A ; 0,9%

3/24; 1,0% 

K3/33; 3,4%

TV3; 24,9%

8TV; 2,6%

La 2; 1,8% TVE-1; 15,8%

La Sexta; 3,8%

Cuatro; 5,5%

Antena 3 TV; 12,6%

Telecinco; 17,9%

Privades d’abast estatal: 39,8% 

Públiques d’abast estatal: 17,6%

Privades d’abast català: 2,6%

Públiques d’abast català: 29,3%

Públiques i privades locals: 0,9%

Altres: 9,8% 
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Taula 7.120. Mitjana d’audiència de cadenes generalistes. 2007 
 

Cadena % Quota 

TV3 16,6 

K3/33 3,4 

TVE1 14,6 

La 2 3,7 

Telecinco 19,2 

Antena 3 17,0 

Cuatro 7,7 

laSexta 2,5 

 
Taula 7.121. Total hores emeses en català per TVC. 2007 

 

Total hores emissió any 2007 

Canal Analògic Digital Prod. pròpia Prod. aliena Total 
% Total 
prog. 

% Total 
prog. 

      Prod. pròpia 
Prod. 
aliena 

            

TV3 X  6.141:02 2.753:04 8.894:07 69,05 30,95

        

K3/33 X  4.229:36 4.500:19 8.729:55 48,45 51,55

        

3/24  X 8.679:00 79:17 8.758:18 99,09 0,91

        

K3D-300  X 1.430:55 6.979:32 8.410:28 17,01 82,99

        

33D  X 4.971:51 3.729:54 8.701:46 57,14 42,86

        

TVCI X  7.581:39 1.127:34 8.709:14 87,05 12,95

 
Taula 7.122. Total hores de doblatge al català de la programació de les emissores de la 

CCMA. 2005-2007 
 

 2005 2006 2007 

Cinema 20,4% (449 hores) 16,6% (415 hores) 16,0% (432 hores) 

Sèries 28,4% (624 hores) 26,1% (650 hores) 19,8% (540 hores) 

Animació 20,2% (444 hores) 26,4% (657 hores) 29,3% (799 hores) 

Documentals 31,0% (683 hores) 30,9% (769 hores) 35,% (35 hores) 

Total 2.200 hores 2.491 hores 1.806 hores 

 
Durant el 2007, tant els canals analògics com els digitals han emès més de 10.000 hores de 
televisió subtitulada. 
  
A la taula següent es mostren les hores de programació subtitulada, tant dels canals analògics 
com dels digitals, i el percentatge respecte del total d’hores d’emissió al llarg del 2007.  
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Taula 7.123. Total hores de programació subtitulada al català de les emissores de la 
CCMA durant el 2007 

 

Canal Analògic Digital 

TV3 3.777 hores (47%) 3.777 hores (47%) 

K3 / 33 3.867 hores (46,65%) 3.867 hores (46,65%) 

K3 D - 300  2.955 hores (36,6%) 

33 D  1.030 (12%) 

 
 

Taula 7.124. Percentatge de subtitulació al català per gènere a TV3 i K3 durant el 2007 
 

Gènere Percentatge 

Programació infantil 22,60%

Documentals 20,18%

Sèries 17,08%

Pel·lícules 13,23%

Informatius 7,82%

Altres 19,09%

 
 
2.19. Universitats 
 

Taula 7.125. Ús del català a les proves d’accés a la universitat. Percentatges 
 

 1998-99 1999-00 2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07

% català 93,93 92,35 92,10 92,44 93,05 94,14 93,68 93,20 94,46

% castellà 6,07 7,65 7,90 7,56 6,95 5,86 6,32 6,80 5,54

Font: Estudi comparatiu de l’ús del català a les PAU-2007 
 

Taula 7.126. Percentatges de grups classe en què s’imparteix l’assignatura en català a 
les universitats catalanes 

 

Universitat Percentatge 
Curs de recollida de les 

dades 

Universitat de Girona 80,6% 2006-2007 

Universitat Internacional de Catalunya 48,7% 2006-2007 

Universitat Oberta de Catalunya 100,0% 2006-2007 

Universitat Pompeu Fabra 61,5% 2006-2007 

Universitat Ramon Llull 68,3% 2006-2007 

Universitat Abat Oliba CEU 32,0% 2004-2005 

Universitat Autònoma de Barcelona 61,8% 2004-2005 

Universitat de Barcelona 66,4% 2004-2005 

Universitat de Lleida 63,0% 2004-2005 

Universitat Politècnica de Catalunya 56,5% 2004-2005 

Universitat de Vic 84,0% 2004-2005 

Universitat Rovira i Virgili 64,9% 2001-2002 

Cal tenir en compte que les estadístiques no es fan anualment en totes les universitats i que no es fan servir els 
mateixos criteris metodològics en tots els casos. 
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Taula 7.127. Ús del català a les tesis doctorals 
 

Universitat 
Tesis doctorals 

escrites en català 
Curs o any de recollida 

de les dades 

Universitat Pompeu Fabra 25,6% 1990-2007 

Universitat de Barcelona 32,2% 2006-2007 

Universitat de Girona 40,6% 2006-2007 

Universitat de Lleida 12,5% 2006-2007 

Universitat Oberta de Catalunya 50,0%* 2006-2007 

Universitat Politècnica de Catalunya 8,9% 2006-2007 

Universitat Ramon Llull 26,5% 2006-2007 

Universitat Rovira i Virgili 23,0% 2006-2007 

Universitat Abat Oliba CEU 50,0% 2004-2005 

Universitat Autònoma de Barcelona 27,5% 2004-2005 

Universitat Internacional de Catalunya 4,0% 2004-2005 

Universitat de Vic -----  

*El percentatge del 50% correspon a una tesi escrita en català. 
 
Taula 7.128. Ús de les diferents llengües a les tesis doctorals, a les universitats catalanes 
 

Universitat Curs o any 
Tesis 
totals 

Català Castellà Anglès 
Altres 

llengües 

Universitat de 
Girona 

2006  60,4% 24% 15,6% 

Universitat 
Pompeu Fabra 

2005-2006 49 
13 

(26,53%) 
17 

(34,69%) 
19 

(38,78%)  

Universitat 
Rovira i Virgili 

2005-2006 69 
9 

(13,0%) 
36 

(52,2%) 
24  

(34,8%) 

Universitat de 
Barcelona 

2004-2005 511 
170 

(33,3%) 
286 

(56,0%) 
47  

(9,1%) 
8 

(1,6%) 

Informació de les universitats de què es disposa de dades. 
 

Taula 7.129. Ajuts per a tesis doctorals en català 
 

Any Tesis que han rebut ajut 

2006 108 

2007 111 

 
Taula 7.130. Personal d’administració i serveis (PAS) de les universitats amb nivell de 

català acreditat 
 

Universitat Percentatge 

Universitat Pompeu Fabra 100% 

Universitat de Barcelona 57% 

Universitat de Girona 95% 

Universitat de Lleida 75% 

Universitat Ramon Llull 53% 

Informació de les universitats de què es disposa de dades. 
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2.20. Programa “Voluntariat per la llengua” 
 

Taula 7.131. Parelles lingüístiques del programa “Voluntariat per la llengua” 
 

Període Parelles 

Any 2003 1.522

Any 2004  4.600

Any 2005 3.800

Any 2006 4.496

Any 2007 6.304

Total 20.722

 
 

Gràfic 7.39. Evolució de les parelles lingüístiques constituïdes durant  
el període 2003-2007 
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Total 2003-2007: 20.722 parelles

 
 
Taula 7.132. Persones inscrites al programa “Voluntariat per la llengua” per procedència. 

2007 
 

Aprenents/tes Catalunya  490
  Estrangers  2.985
  Resta de l’Estat espanyol  1.732
  No ho sap / No contesta  257
Total aprenent/es 51,95% 5.465
Voluntaris/àries Catalunya  4.313
  Estrangers  82
  Resta de l’Estat espanyol  275
  No ho sap / No contesta   385
Total voluntaris/àries 48,05% 5.055
Total general 100,00% 10.520
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Gràfic 7.40. Procedència de les persones inscrites al programa VxL. 2007 

 
 

Taula 7.133. Persones estrangeres inscrites al programa per agrupació de països. 2007  
 

Aprenents/tes Amèrica Central, Mèxic i Carib  142

  Amèrica del Sud  1.415

  Àsia  94

  EUA i Canadà  96

  Europa extracomunitària  318

  Nord d’Àfrica  384

  Oceania  5

  Resta d’Àfrica  188

  Unió Europea  343

Total aprenents/tes   97,33% 2.985

Voluntaris/àries Amèrica Central, Mèxic i Carib  2

  Amèrica del Sud  27

  Àsia  2

  EUA i Canadà  4

  Europa extracomunitària  9

  Nord d’Àfrica  9

  Resta d’Àfrica  2

  Unió Europea  27

Total voluntaris/àries    2,67% 82

Total general   100,00% 3067

 
Gràfic 7.41. Procedència de les persones estrangeres inscrites al programa  

“Voluntariat per la llengua”. 2007 
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Taula 7.134. Parelles lingüístiques per demarcacions. 2007 
 
Barcelona  73,41% 4.628

Girona 12,39% 781

Lleida  4,89% 308

Tarragona  9,31% 587

Total general 100,00% 6.304

 
 

Gràfic 7.42. Parelles lingüístiques per demarcacions. 2007 
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Taula 7.135. Persones inscrites al programa per sexe i grups d’edat. 2007 

 
entre 18 i 29 anys  8,36% 879 

entre 30 i 39 anys  12,79% 1345 

entre 40 i 49 anys  10,48% 1103 

entre 50 i 65 anys  7,72% 812 

Dones 

més de 65 anys  1,32% 139 

Total dones 40,67%  4.278 

entre 18 i 29 anys  2,81%  296 

entre 30 i 39 anys  4,05%  426 

entre 40 i 49 anys  2,37%  249 

entre 50 i 65 anys  1,60%  169 

Homes 

més de 65 anys  0,45%  47 

Aprenents/tes 

Total homes 11,28% 1187 

Total aprenents/tes  51,95%  5465 

entre 18 i 29 anys  5,03%  529 

entre 30 i 39 anys  6,31%  665 

entre 40 i 49 anys  7,75%  815 

entre 50 i 65 anys  10,20%  1073 

Dones 

més de 65 anys  3,12%  328 

Total dones 32,41%  3.410 

 entre 18 i 29 anys  2,24%  236 

 entre 30 i 39 anys  4,05%  425 

 entre 40 i 49 anys  3,24%  341 

 entre 50 i 65 anys  4,21%  443 

 més de 65 anys  1,90%  200 

Voluntaris/àries 

Total homes 15,64%  1.645 

Total voluntaris/àries 48,05%  5055 

Total general 100,00% 10.520 
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Gràfic 7.43. Persones inscrites al programa per sexe i grups d’edat. 2007 
 

 
 
 

Taula 7.136. Parelles lingüístiques fetes pel Consorci per a la Normalització Lingüística. 
2006-2007 

 

Centre de normalització lingüística 2006 2007 

Barcelona 530 837 

L’Hospitalet 66 155 

Cornellà de Llobregat 43 73 

Ca n’Ametller 189 215 

Roses 57 98 

Eramprunyà 166 208 

El Prat de Llobregat 42 65 

Badalona i Sant Adrià 46 92 

Maresme 159 167 

L’Heura 139 227 

Sabadell 326 541 

Vallès Occidental 3 224 339 

Terrassa i Rubí 129 170 

Vallès Oriental 435 613 

Osona 76 193 

Montserrat 82 150 

Tarragona 221 309 

Lleida 237 308 

Girona 400 775 

Terres de l’Ebre 24 83 

Àrea de Reus Miquel Ventura 112 172 

L’Alt Penedès i Garraf 261 333 

Total CPNL 3.966 6.123 

 
Total CPNL 3.966 6.123 

Altres entitats 530 181 

Total 4.496 6.304 
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Relació de taules 
 
1. Sistema d’indicadors lingüístics 2007 
 
Taula 7.1. Resum d’indicadors 
Taula 7.2. Competència en llengua. Ensenyament secundari. Curs 2002-2003. Percentatges 
 
2. Altres indicadors lingüístics sectorials 
2.1. Administració pública 
 
Taula 7.3. Acreditació del coneixement del català en els processos selectius de l’oferta 
d’ocupació pública per a funcionaris 2006, convocats per la Direcció General de Funció Pública 
Taula 7.4. Acreditació del coneixement del català en els processos selectius de l’oferta 
d’ocupació pública per a funcionaris 2006, de l’Agència Catalana del Consum 
Taula 7.5. Acreditació del coneixement del català en els processos selectius de l’oferta 
d’ocupació pública per a funcionaris 2007, convocats per la Direcció General de Funció Pública 
Taula 7.6. Acreditació del coneixement del català en els processos selectius de funcionarització 
2007 convocats per la Direcció General de Funció Pública 
Taula 7.7. Acreditació del coneixement del català en els processos selectius de l’oferta 
d’ocupació pública per a personal laboral 2006, convocats per la Direcció General de Funció 
Pública 
Taula 7.8. Acreditació del coneixement del català en els processos selectius de l’oferta 
d’ocupació pública per a personal laboral 2007, convocats per la Direcció General de Funció 
Pública 
Taula 7.9. Propostes informades de concursos de canvi de destinació de personal laboral 
durant l’any 2006, amb la valoració del nivell de català 
Taula 7.10. Informes de concursos específics i de lliure designació de personal funcionari, amb 
el nivell de català 
Taula 7.1. Convocatòries de concursos generals de llocs base de personal funcionari amb el 
sistema de resultes, amb la valoració mínima del nivell de català 
Taula 7.12. Quadre del personal funcionari amb l’especificació de les places que ocupen en les 
relacions de llocs de treball que tenen assignades tasques de normalització lingüística 
Taula 7.13. Quadre del personal laboral amb l’especificació de les places que ocupen en les 
relacions de llocs de treball que tenen assignades tasques de normalització lingüística 
Taula 7.14. L’ensenyament del català als treballadors/ores públics 
Taula 7.15. Cursos de llengua catalana fets el 2007, per administracions 
Taula 7.16. Nombre de persones examinands de les proves de nivell de llengua catalana per a 
l’assignació de cursos 
 
2.2. Agència Catalana del Consum 

Taula 7.17. Sancions per incompliment en matèria de política lingüística realitzades per 
l’Agència Catalana del Consum. 2007 

 
2.3. Certificats de coneixements de llengua catalana 
 
Taula 7.18. Dades de les proves convocades per la Secretaria de Política Lingüística per a 
l’obtenció dels certificats de llengua catalana. 2007 
Taula 7.19. Persones inscrites a les proves convocades per la Secretaria de Política Lingüística 
per localitats. 2007 
Taula 7.20. Dades de les proves específiques per a l’habilitació professional de traducció i 
interpretació jurades. 2007 
Taula 7.21. Dades de les proves comunes de català i dret per a l’habilitació professional de 
traducció i interpretació jurades. 2007 
Taula 7.22. Dades de les proves per a l’habilitació professional de traducció i interpretació 
jurades per sexe. 2007 
Taules 7.23. Dades dels exàmens de traducció i interpretació jurades realitzats per llengua i 
modalitat i per sexe. 2007 
Taula 7.24. Dades de les proves comunes de català i dret dels exàmens de traducció i 
interpretació jurades per sexe. 2007 
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Taula 7.25. Certificats homologats atorgats pel Consorci per a la Normalització Lingüística. 
Curs 2006-2007 
Taula 7.26. Localitats de fora del territori de domini lingüístic català on s’han convocat proves 
de coneixement de llengua catalana. Convocatòria 2007 
Taula 7.27. Proves de català convocades per l’Institut Ramon Llull fora del territori de domini 
lingüística català. Convocatòria 2007. Persones presentades i persones aptes 
Taula 7.28. Resultats de les proves de català convocades per l’Institut Ramon Llull fora del 
territori de domini lingüístic català per nivells. Convocatòria 2007 
Taula 7.29. Resultats de les proves de català convocades a Madrid. Convocatòria 2007 

2.4. Cinema 
 
Taula 7.30. Taula comparativa de l’evolució del nombre d’espectadors/ores de Catalunya i el 
nombre d’espectadors/ores de pel·lícules exhibides en català (en qualsevol de les seves 
versions)  
Taula 7.31. Assistència d’espectadors/ores totals a pel·lícules exhibides en català per versions 
(s’hi inclouen tant les de producció catalana i com les de producció estrangera) 
Taula 7.32. Pel·lícules que s’han estrenat en versió doblada o subtitulada al català durant el 
2007, amb el suport de la Secretaria de Política Lingüística (*) 
Taula 7.33. Pel·lícules que s’han estrenat en versió original catalana durant el 2007, amb l’ajut 
de l’Institut Català de les Indústries Culturals (*) 
Taula 7.34. Llargmetratges catalans estrenats l’any 2007 amb més èxit de públic i de taquilla en 
la seva exhibició en català, per versió 
 
2.5. Els convenis col·lectius 
 
Taula 7.35. Acords laborals registrats a Catalunya, per llengües. 2005-2007 
Taula 7.36. Nombre total de treballadors/ores afectats pels acords laborals registrats a 
Catalunya per llengües. 2005-2007 
 
2.6. Cooperatives 
 
Taula 7.37. Distribució de constitució de cooperatives durant l’any 2007 per unitats territorials, 
així com la distinció entre la documentació en català i castellà 

2.7. DVD 
 
Taula 7.38. Títols de DVD que inclouen la llengua catalana i que han rebut el suport de la 
Secretaria de Política Lingüística 
 
2.8. Educació 
 
Taula 7.39. Atenció lingüística a l’alumnat nouvingut: aules d’acollida, en l’ensenyament 
obligatori. Evolució i distribució 
Taula 7.40. Plans educatius d’entorn que s’han posat en marxa i distribució territorial 
Taula 7.41. Nombre de centres que s’han incorporat als plans educatius d’entorn 
Taula 7.42. Tipologia de centres als plans educatius d’entorn. Curs 2007-2008 
Taula 7.43. Alumnat, de 3 a 16 anys, inclòs en els plans educatius d’entorn 
Taula 7.44. Activitats de suport a la tasca escolar. Curs 2007-2008 
Taula 7.45. Tallers per a famílies. Curs 2007-2008 
Taula 7.46. Pla català d’esport a l’escola. Curs 2007-2008 
 
2.9. Ensenyament d’adults 
 
Taula 7.47. Alumnat del Consorci per a la Normalització Lingüística. Curs 2006-2007 
Taula 7.48 Alumnat del Consorci per a la Normalització Lingüística per sexe. Curs 2006-2007 
Taula 7.49. Procedència de l’alumnat del Consorci per a la Normalització Lingüística. Curs 
2006-2007 
Taula 7.50. Evolució de la procedència de l’alumnat del Consorci per a la Normalització 
Lingüística 
Taula 7.51. Evolució de la inscripció als cursos presencials del Consorci per a la Normalització 
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Lingüística 
Taula 7.52. Evolució de l’ensenyament a distància ofert pel Consorci per a la Normalització 
Lingüística 
Taula 7.53. Cursos presencials del Consorci per a la Normalització Lingüística per nivells. Curs 
2006-2007 
Taula 7.54. Cursos presencials de català, per agrupació de nivells, organitzats pel Consorci per 
a la Normalització Lingüística. Cursos del 2003-2004 al 2006-2007 
Taula 7.55. Nombre i percentatge d’alumnes que acaben i superen els cursos del Consorci per 
a la Normalització Lingüística 
Taula 7.56. Nombre de cursos presencials de nivells inicial i bàsic. Evolució 
Taula 7.57. Alumnes de cursos presencials, nivells inicial i bàsic. Evolució 
Taula 7.58. Procedència de l’alumnat dels cursos inicials i bàsics per centres de normalització 
lingüística. Dades absolutes. Període 2006-2007 
Taula 7.59. Procedència de l’alumnat dels cursos inicials i bàsics. Percentatges. Període 2006-
2007 
Taula 7.60. Evolució de la procedència de l’alumnat dels cursos inicials i bàsics. Percentatges. 
Període 2006-2007 
Taula 7.61. Procedència de l’alumnat dels plans d’acolliment lingüístic desenvolupats pel 
Consorci per a la Normalització Lingüística. 2007 
Taula 7.62. Cursos extraordinaris de nivells inicial i bàsic organitzats pel Consorci per a la 
Normalització Lingüística en el marc dels plans d’acolliment lingüístic. 2007 
Taula 7.63. Centres i aules de formació de persones adultes. Curs 2006-2007 
Taula 7.64. Cursos de llengua catalana organitzats per les escoles oficials d’idiomes. Curs 
2006-2007 
 
2.10. Ensenyament exterior 
 
Taula 7.65. Xarxa universitària d’estudis catalans (llengua, literatura i cultura catalanes), fora 
del domini lingüístic (universitats estrangeres). Curs 2006-2007 
Taula 7.66. Universitats estrangeres amb estudis catalans finançades per l’Institut Ramon Llull 
Taula 7.67. Càtedres i centres d’estudis catalans finançats per l’Institut Ramon Llull. 2007 
Taula 7.68. Universitats de fora del domini lingüístic català que han impartit cursos de llengua 
catalana subvencionats per l’Institut Ramon Llull. 2007 
Taula 7.69. Entitats i casals catalans a l’exterior que han rebut subvencions per a l’organització 
de cursos de llengua catalana. 2007 
Taula 7.70. Centres de l’Institut Cervantes que han organitzat cursos de llengua catalana amb 
el suport de l’Institut Ramon Llull. 2007 
Taula 7.71. Cursos de llengua catalana organitzats per la Delegació del Govern de la 
Generalitat a Madrid. 2007 
Taula 7.72. Alumnes, per sexe, que s’han inscrit als cursos de llengua catalana organitzats per 
la Delegació del Govern de la Generalitat a Madrid. 2007 
 
2.11. Justícia 
 
Taula 7.73. Evolució del nombre de jutges/esses, secretaris/àries i fiscals inscrits en cursos 
presencials de català  
Taula 7.74. Nombre total de cursos presencials oberts en l’edició 2006-2007 
Taula 7.75. Nombre total de funcionaris/àries judicials inscrits en cursos presencials 
Taula 7.76. Nombre de jutges/esses, secretaris/àries i fiscals inscrits en cursos presencials en 
català 
Taula 7.77. Nombre total de persones inscrites en cursos de català presencials (jutges/esses, 
secretaris/àries, fiscals i funcionaris/àries judicials) 
Taula 7.78. Nombre de funcionaris/àries judicials inscrits als cursos de català per 
autoaprenentatge 
Taula 7.79. Nombre de jutges/esses, secretaris/àries i fiscals inscrits als cursos de català per 
autoaprenentatge 
Taula 7.80. Nombre total de persones inscrites en cursos de català per autoaprenentatge 
(jutges/esses, secretaris/àries, fiscals i funcionaris judicials) 
Taula 7.81. Total de jutges/esses, secretaris/àries i fiscals inscrits en cursos de català (cursos 
presencials i per autoaprenentatge) 
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Taula 7.82. Total de funcionaris/àries judicials inscrits en cursos de català (cursos presencials i 
per autoaprenentatge) 
Taula 7.83. Total de jutges/esses, secretaris/àries, fiscals i funcionaris/àries judicials inscrits en 
cursos de català (cursos presencials i per autoaprenentatge) 
Taula 7.84. Total de jutges/esses, secretaris/àries, fiscals i funcionaris/àries judicials presentats 
a l’examen (cursos presencials i per autoaprenentatge) 
Taula 7.85. Total de jutges/esses, secretaris/àries, fiscals i funcionaris/àries judicials que han 
aprovat l’examen (cursos presencials i per autoaprenentatge) 
Taula 7.86. Nombre de tallers de llengua oberts el 2007 
Taula 7.87. Nombre total de jutges/esses, secretaris/àries i fiscals que posseeixen certificats de 
català 
Taula 7.88. Percentatges de cada nivell en relació amb el total de cada col·lectiu (jutges/esses, 
secretaris/àries i fiscals) 
Taula 7.89. Dades sobre els títols que poden acreditar els/les fiscals per demarcacions 
Taula 7.90. Dades sobre els títols que poden acreditar els jutges/esses i magistrats/des per 
demarcacions 
Taula 7.91. Dades sobre el nivell de català que poden acreditar els secretaris/àries judicials per 
demarcacions 
Taula 7.92. Total de certificats: personal al servei de l’Administració de justícia 
Taula 7.93. Dades sobre el nivell de català del personal de l’Administració de justícia per 
demarcacions 
Taula 7.94. Nombre de documents judicials de tramitació emesos a Catalunya l’any 2007  
Taula 7.95. Nombre de sentències emeses a Catalunya l’any 2007 
Taula 7.96. Evolució en el temps del nombre de sentències que la totalitat d’òrgans judicials de 
Catalunya han elaborat en castellà i en català i pes de les confeccionades en català sobre el 
total de sentències  
Taula 7.97. Sol·licituds de traduccions i correccions que ha atès el Servei Lingüístic de Justícia 
Taula 7.98. Volum de paraules traduïdes el 2007 pel Traductor Automàtic a través del Consell 
d’Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya 
 
2.12. Llibre (món editorial) 
 
Taula 7.99. Evolució de la producció editorial a Catalunya. 2002-2006 
Taula 7.100. Distribució per matèries en percentatge i relació català sobre el total de la 
producció editorial. 2006 
Taula 7.101. Nombre d’editorials i propostes editorials al Sistema d’Adquisició Bibliotecària, per 
territoris  
Taula 7.102. Nombre de propostes editorials per territori 
Taula 7.103. Distribució temàtica de les propostes editorials 
Taula 7.104. Relació entre la tria proposada al Sistema d’Adquisició Bibliotecària i la demanda 
de les biblioteques 
Taula 7.105. Evolució de la facturació en català del total de les vendes a Catalunya. 2002-2006 

2.13. Notaries 
 
Taula 7.106. Documents notarials en català (nombre i percentatge). 1998-2007 
Taula 7.107. Evolució del català a les notaries a les comarques capdavanteres 
Taula 7.108. Documents mercantils intervinguts pels notaris/àries en català (nombre i 
percentatge). 2006-2007 
 
2.14. Oficina de Garanties Lingüístiques 
 
Taula 7.109. Activitat de les Oficines de Garanties Lingüístiques durant el 2007 
Taula 7.110. Desglossament de les peticions per oficines  
Taula 7.111. Comparativa de les peticions amb l’any 2006 
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2.5. Premsa 
 
Taula 7.112. Rànquing de difusió dels diaris de pagament a Catalunya. 2007 
Taula 7.113. Diaris de pagament editats a Catalunya. Comparació català-castellà segons 
l’àmbit. 2003-2007 
Taula 7.114. Consum de premsa diària 2007 (de pagament i gratuïta) 
Taula 7.115. Rànquing de consum de revistes mensuals. 2007 
Taula 7.116. Rànquing consum setmanaris. 2007 
 
2.16. Ràdio 
 
Taula 7.117. Audiència mitjana de ràdio a Catalunya (dies feiners). 2005-2007 
Taula 7.118. Audiència mitjana de les emissores de Catalunya Ràdio. 2005-2007 
 
2.17. Els registres de la propietat i mercantils de Catalunya 
 
Taula 7.119. Percentatge de la documentació presentada en català en diversos registres de la 
Propietat i Mercantils de Catalunya 
 
2.18. Televisió 
 
Taula 7.120. Mitjana d’audiència cadenes generalistes. 2007 
Taula 7.121. Total hores emeses en català per TVC. 2007 
Taula 7.122. Total hores de doblatge al català de la programació de les emissores de la CCMA. 
2005-2007 
Taula 7.123. Total hores de programació subtitulada al català de les emissores de la CCMA 
durant el 2007 
Taula 7.124. Percentatge de subtitulació al català per gènere a TV3 i K3 durant el 2007 
 
2.19. Universitats 
 
Taula 7.125. Ús del català a les proves d’accés a la universitat. Percentatges 
Taula 7.126. Percentatges de grups classe en què s’imparteix l’assignatura en català a les 
universitats catalanes 
Taula 7.127. Ús del català a les tesis doctorals 
Taula 7.128. Ús de les diferents llengües a les tesis doctorals, a les universitats catalanes 
Taula 7.129. Ajuts per a tesis doctorals en català 
Taula 7.130. Personal d’administració i serveis (PAS) de les universitats amb nivell de català 
acreditat 
 
2.20 Programa “Voluntariat per la llengua” 

Taula 7.131. Parelles lingüístiques del programa “Voluntariat per la llengua” 
Taula 7.132. Persones inscrites al programa “Voluntariat per la llengua” per procedència. 2007 
Taula 7.133. Persones estrangeres inscrites al programa per agrupació de països. 2007  
Taula 7.134. Parelles lingüístiques per demarcacions. 2007 
Taula 7.135. Persones inscrites al programa per sexe i grups d’edat. 2007 
Taula 7.136. Parelles lingüístiques fetes pel Consorci per a la Normalització Lingüística. 2006-
2007 

Relació de gràfics 
 
1. Sistema d’indicadors lingüístics 2007 
 
Gràfic 7.1. Ús del català en la documentació i les comunicacions. Administració pública (2003-
2007) 
Gràfic 7.2. Presència del català a les indústries culturals 
Gràfic 7.3. Ús del català en la documentació i les comunicacions a empreses 
Gràfic 7.4. Ús del català en la documentació i les comunicacions a entitats i associacions 
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2. Altres indicadors lingüístics sectorials 
 
2.1. Certificats de coneixements de llengua catalana 
 
Gràfic 7.5. Distribució de la inscripció per certificats. 2007 
Gràfic 7.6. Evolució de la inscripció anual a les proves per obtenir els diferents nivells de 
certificats de català, a partir de l’entrada en vigor de l’actual sistema de certificats. 2002-2007 
Gràfic 7.7. Evolució de la inscripció anual a les proves de català, a partir de l’entrada en vigor 
de l’actual sistema de certificats. 2002-2007 
Gràfic 7.8. Distribució de les proves de català convocades per l’Institut Ramon Llull fora del 
territori de domini lingüístic català per nivells. Convocatòria 2007 
 
2.2. Cinema 
 
Gràfic 7.9. Comparativa de l’evolució del nombre d’espectadors/ores de Catalunya i el nombre 
d’espectadors de pel·lícules exhibides en català (en qualsevol de les seves versions) 
Gràfic 7.10. Evolució de l’assistència d’espectadors/ores per versions 
Gràfic 7.11. Evolució del nombre d’espectadors/ores en català de pel·lícules de producció 
estrangera, doblades i subtitulades al català, durant els anys 2002-2007 (no s’hi comptabilitzen 
les pel·lícules de producció catalana que han estat rodades en una altra llengua que no sigui el 
català) 
Gràfic 7.12. Evolució del nombre d’espectadors/ores en català de pel·lícules de producció 
catalana. S’hi comptabilitzen les pel·lícules originals en català, les pel·lícules que han estat 
rodades en altres llengües i que han estat doblades i subtitulades al català. 2003-2007 
Gràfic 7.13. Evolució del nombre de llargmetratges de producció catalana que s’han exhibit en 
català 
Gràfic 7.14. Evolució del nombre de pel·lícules que s’han estrenat en català amb el suport de la 
Secretaria de Política Lingüística 
 
2.3. Educació 
 
Gràfic 7.15. Evolució de l’alumnat d’origen estranger en l’ensenyament obligatori. 1991-2007 
Gràfic 7.16. Procedència de l’alumnat de nacionalitat estrangera en l’ensenyament obligatori. 
Curs 2007-2008 
Gràfic 7.17. Principals procedències de l’alumnat de nacionalitat estrangera en l’ensenyament 
obligatori. Curs 2007-2008 
 
2.4. Ensenyament d’adults 
 
Gràfic 7.18. Procedència de l’alumnat dels cursos inicials i bàsics. Percentatges. Període 2006-
2007 
Gràfic 7.19. Representació de la procedència de l’alumnat dels plans d’acolliment lingüístic 
desenvolupats pel Consorci per a la Normalització Lingüística. 2007 
 
2.5. Ensenyament exterior 
 
Gràfic 7.20. Distribució de la docència per tipus d’assignatura. Curs 2006-2007 
 
2.6. Justícia 
 
Gràfic 7.21. Total de jutges/esses, secretaris/àries i fiscals inscrits en cursos de català 
Gràfic 7.22. Total de jutges/esses, secretaris/àries, fiscals i funcionaris/àries inscrits als cursos 
de català per demarcacions territorials 
Gràfic 7.23. Dades comparatives dels diferents cossos 
Gràfic 7.24. Representació de l’evolució en el temps del nombre de sentències que la totalitat 
d’òrgans judicials de Catalunya han elaborat en castellà i en català i el pes de les 
confeccionades en català sobre el total de sentències 
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2.7. Llibre. Món editorial 
 
Gràfic 7.25. Evolució de la producció editorial a Catalunya. 2002-2006 
Gràfic 7.26. Distribució en percentatge per matèries del total de l’edició en català. 2006 
Gràfic 7.27. Distribució de les propostes editorials al Sistema d’Adquisició Bibliotecària, per 
territori 
Gràfic 7.28. Distribució per matèries de les propostes editorials triades 
 
2.8. Oficina de Garanties Lingüístiques 
 
Gràfic 7.29. Desglossament de les peticions per tipus de petició 
Gràfic 7.30. Desglossament de les peticions per àmbits 
Gràfic 7.31. Dades sobre administracions públiques 
Gràfic 7.32. Desglossament de les peticions sobre l’àmbit privat per tipus d’establiment 
Gràfic 7.33. Desglossament de les peticions sobre l’àmbit privat per tema 
 
2.9. Premsa 
 
Gràfic 7.34. Difusió dels diaris de pagament a Catalunya. 2000-2007 
 
2.10. Televisió 
 
Gràfic 7.35. Quotes d’audiència dels canals televisius a Catalunya. Any 2007 (en %) 
Gràfic 7.36. Audiència acumulada de ràdio a Catalunya. Any 2007 (en milers d’oients) / (Total 
setmana) 
Gràfic 7.37. Audiència mitjana de les emissores de Catalunya Ràdio. 2005-2007 
Gràfic 7.38. Usuaris i visites al web esAdir.cat 
 
2.11. Programa “Voluntariat per la llengua” 
 
Gràfic 7.39. Evolució de les parelles lingüístiques constituïdes durant el període 2003-2007 
Gràfic 7.40. Procedència de les persones inscrites al programa VxL. 2007 
Gràfic 7.41. Procedència de les persones estrangeres inscrites al programa “Voluntariat per la 
llengua”. 2007 
Gràfic 7.42. Parelles lingüístiques per demarcacions. 2007 
Gràfic 7.43. Persones inscrites al programa per sexe i grups d’edat. 2007 
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