INF
OR
ME
CAT
2016

INF
OR
ME
CAT
2016
50 DADES
SOBRE LA
LLENGUA
CATALANA

2

Introducció

03

Dades sociodemogràfiques

05

Cultura i mitjans de comunicació

09

Empresa i consum

15

Arrelament lingüístic

21

Ensenyament

24

Justícia

29

Oficialitat i reconeixement

33

Internet i noves tecnologies

39

Referències

44

3

INF
OR
ME
CAT

INTRODUCCIÓ

2016
La Plataforma per la Llengua és una entitat de més de 10.000 socis que
treballa per impulsar l’ús social de la llengua catalana, la millora del seu
estatus legal i la consciència lingüística de la societat des del convenciment
que la llengua catalana ha d’esdevenir l’eix vertebrador de la diversitat social i
cultural que conviu a casa nostra i que cal potenciar. Aquest 2016 presentem la
cinquena edició de l’InformeCAT.
L’informe presenta 50 dades significatives obtingudes amb la consulta de
diverses fonts oficials, articles de premsa i, també, les dades extretes dels
estudis i campanyes que fem a la Plataforma per la Llengua. El detall de cada
referència, les fonts per a cada dada, apareix en un darrer apartat que conté
descripcions i enllaços de cada font.
Com en informes anteriors, trobem que les dades mostren un gran contrast
entre la vitalitat de la llengua catalana en els àmbits on no hi intervé l’acció
de l’Estat i una situació força preocupant on les institucions estatals fan servir
els propis mecanismes per atacar aquesta vitalitat. Cal destacar que aquest
ha estat el període en què s’ha arribat als 500.000 articles a la Viquipèdia, als
100.000 dominis .CAT o a les 100.000 parelles lingüístiques del Voluntariat
per la llengua, però també ha estat un període en què l’Estat espanyol s’ha
estancat en el compliment dels compromisos de la Carta europea de les
llengües regionals o minoritàries, ha reculat en àmbits com l’educació o ha
aprovat 64 noves normatives que imposen el castellà a Catalunya.
Aquest període també clou una de les etapes de més hostilitat cap al català
a les institucions autonòmiques amb la caiguda dels governs del PP al País
Valencià, les Illes Balears i la Franja. Les dades d’aquest informe permeten
veure algunes de les conseqüències que ha deixat l’acció d’aquests governs.
A més, l’edició 2016 de l’InformeCAT ve marcada per la publicació recent
de diverses enquestes sociolingüístiques (concretament les de la Franja, les
Illes Balears i la Catalunya del Nord) que permeten descobrir diferents dades
d’aquests territoris de parla catalana.
Amb aquest recull, la Plataforma per la Llengua vol mostrar un panorama que,
amb l’ajuda d’una societat molt activa, volem transformar per aconseguir que
els catalanoparlants tinguem garantit el dret a viure plenament en la nostra
llengua, com l’hi tenen la resta de comunitats lingüístiques de la nostra mida
en les democràcies avançades.
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01 El nombre de parlants de català
arriba a 10.047.102 persones
La xifra de persones que parlen català supera els deu milions i la de
persones que l’entenen s’estima en 13.406.271 persones. Aquesta
és la informació que s’obté en creuar les darreres enquestes
sociolingüístiques en tots els territoris de parla catalana amb els
darrers padrons d’habitants. Per territoris, 6 milions d’aquests
parlants viuen al Principat de Catalunya, 2,56 milions al País Valencià
i 888.271 parlants més a les Illes Balears. El mig milió de parlants
que queda es reparteix entre la resta de territoris de parla catalana
i els censats com a residents a l’estranger (sense comptar-hi els
residents a Catalunya del Nord i Andorra).
Proporció i nombre total de persones que entenen i/o parlen el català
Territori

Població

Població
que l’entén

Estimació
de parlants

Catalunya

7.518.903

7.112.882 (94,60%)

6.045.198 (80,40%)

País Valencià

5.004.844

4.444.301 (88,80%)

2.561.479 (51,18%)

Illes Balears

1.103.442

1.068.132 (96,80%)

888.271 (80,50%)

47.525

44.721 (94,10%)

38.115 (80,20%)

465.467

283.935 (61,00%)

164.775 (35,40%)

L’Alguer

44.082

39.718 (90,10%)

27.022 (61,30%)

Andorra

70.570

67.747 (96,00%)

55.680 (78,90%)

14.254.833

13.061.437 (91,63%)

9.780.540 (68,61%)

371.356

344.834 (92,86%)

266.562 (71,78%)

Franja
Catalunya del Nord

Residents al domini
Residents a l’estranger
TOTAL

13.406.271

10.047.102

Font: Elaboració pròpia amb dades del padró a data 01/01/2014 (a l’Alguer 01/01/2015) i
percentatges de les darreres enquestes sociolingüístiques de referència.
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02 Amb un 80’5%, les Illes Balears
són el primer territori en parlants
de català

Catalunya del Nord entén el
català i el 35,4% el sap parlar

Segons l’Enquesta d’usos lingüístics a les Illes Balears 2014, un
80,5% dels residents a les Illes Balears parlen català. Les dades,
obtingudes gràcies a la col·laboració de la Generalitat de Catalunya
amb la Universitat de les Illes Balears, mostren un augment en
totes les habilitats orals i escrites respecte de l’anterior edició
feta el 2004. La comprensió oral del català ha pujat un 3,7%, la
comprensió escrita, un 3,9%, la capacitat de parlar-lo, un 5,9% i la
capacitat d’escriure’l ha augmentat un 13,1% i ha arribat al 60%
dels residents a l’arxipèlag.

Aquest 2016 s’ha fet pública la darrera enquesta d’usos lingüístics
a la Catalunya del Nord (2015). Les noves dades confirmen que la
proporció de persones que saben parlar català és del 35,4% i la de
persones que l’entenen, del 61%.

Segons aquestes dades de les darreres enquestes, les Illes Balears
se situen com el territori amb més proporció de parlants segons
les dades, seguides del Principat de Catalunya (80,4%) i la Franja
(80,2%).

03 Es duplica el nombre de parlants
de la Franja que anomenen
“català” la seva llengua

“Català” ja és la forma més habitual en què els habitants de la
Franja anomenen la seva llengua. Segons la darrera Enquesta
d’usos lingüístics a la Franja 2014, la proporció de franjolins que es
refereixen a la llengua pel seu nom de consens acadèmic i aprovat
a les Corts Aragoneses aquest 2016, ha pujat del 20,6% el 2004 al
45,6% el 2014.
L’augment de la denominació de català ha anat en detriment de les
dues tendències majoritàries el 2004. Segons les dades del 2014,
obtingudes gràcies a la col·laboració de la Generalitat de Catalunya
amb la Universitat de Saragossa, el percentatge de franjolins
que anomena la llengua amb un localisme (com ara “fragatí” o
“maellà”) se situa en el 27,7% i només un 26,7% s’hi refereix amb
la denominació pejorativa de “xapurriau”.
6

04 El 61% dels habitants de

Els percentatges registrats de les habilitats orals són lleugerament
pitjors que a la darrera enquesta, l’any 2004 (el 65,3% l’entenia i
el 37,1% el parlava). Tot i això, en termes absoluts i entre els més
grans de 15 anys, 8.199 persones més que el 2004 saben parlar
en català l’any 2015. A més, els percentatges d’habitants capaços
de llegir i escriure en català han pujat en un 7,8% i un 3,7%,
respectivament.

05 El 72% dels francesos, a favor
que el català sigui oficial a la
Catalunya del Nord

Segons una enquesta de l’Institut Français d’Opinion Publique
(IFOP), el 72% dels francesos es mostren favorables al
reconeixement oficial de les dites llengües regionals.
Cal destacar que el 85% dels habitants de la Catalunya del Nord
hi són totalment favorables i demanen que el català guanyi espais
a les institucions públiques i a tots els estaments municipals,
supramunicipals i regionals, en especial a l’àmbit de l’ensenyament
públic, i a tots nivells, des dels estudis de primària fins als de
caràcter universitari.
Tot i aquesta bona disposició dels seus habitants, l’octubre de 2015
el Senat francès va vetar que França fes el pas de la ratificació de
la Carta europea de les llengües regionals o minoritàries, pas que
hauria permès ampliar molts drets dels parlants de català.
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06 El compte de Twitter del Barça
en català té el doble de seguidors
que el de la Juventus en italià
o el del Bayern en alemany
El fet que el FC Barcelona sigui un club de gran projecció a
l’estranger amb potents comptes a la xarxa social Twitter en anglès
i castellà no ha anat en detriment del seu compte de Twitter en
català. Aquest compte del FC Barcelona té actualment 5,24 milions
de seguidors i és el compte en català amb més seguidors del món.
El compte del Barça en català és el compte d’un club de futbol
que no piula en anglès o castellà amb més seguidors, per sobre
del compte del Flamengo brasiler en portuguès (3,45 milions), del
Paris Saint Germain en francès (3,23 milions) o el de l’AC Milan en
italià (3,22 milions). A més, duplica en seguidors el compte de la
Juventus de Torí en italià (2,58 milions) o el del Bayern de Munic en
alemany (2,64 milions).
Nombre de seguidors dels comptes de Twitter de clubs esportius
Club

Llengua

Milions de seguidors

Català
Portuguès

5,24 M
3,45 M

Francès

3,23 M

Italià

3,22 M

Alemany

2,64 M

Italià

2,58 M

Font: Twitter, nombre de seguidors al febrer de 2016
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07 40 anys de futbol en català a la
ràdio amb Joaquim Maria Puyal
Aquest 2016 se celebren els 40 anys ininterromputs de
transmissions radiofòniques de futbol en català. Les locucions dels
partits del Barça, iniciades el 1976 a Ràdio Barcelona per Joaquim
Maria Puyal, i des de 1985 a Catalunya Ràdio, han modelat el
paisatge de les ones esportives catalanes.
Els més de 2.200 partits retransmesos des d’aleshores han creat
un estil propi de ràdio esportiva en la nostra llengua que ha permès
que, juntament amb les ràdios privades i locals, l’esport català sigui
retransmès en català amb tota normalitat.
Enguany no és l’únic aniversari radiofònic per al català, també es
commemora el 35è aniversari de Ràdio Arrels, la principal emissora
en català de la Catalunya del Nord i el 25è aniversari de Ràdio
Nacional d’Andorra.

08 4 de les 5 ràdios líders a

09 Ràdio Televisió Valenciana podria
reobrir-se amb 142 milions
d’euros i 800 treballadors
Per reobrir els espais comunicatius públics valencians, únics
mitjans que eren íntegrament en català al País Valencià, calen 800
treballadors (la meitat dels que tenien abans de tancar-se) i un
pressupost anual de 142 milions d’euros. Això implicaria que fos
la radiotelevisió pública amb la plantilla més reduïda de totes les
comunitats autònomes amb llengua pròpia diferent del castellà.
És una conclusió de l’informe encarregat al grup d’experts en
comunicació de les universitats valencianes.
Els experts consideren que cal tendir cap al cost mitjà de les
televisions públiques autonòmiques, que és de 28,76 euros per
habitant, la qual cosa suposaria un pressupost anual de 142 milions
d’euros. El 2012, l’any anterior al tancament de Canal 9, RTVV tenia
un pressupost de 154 milions d’euros.

Catalunya emeten tota la
programació en català
Els oients prefereixen la ràdio en català. Les dades del Consell
Audiovisual de Catalunya demostren novament que la llengua
catalana gaudeix de molt bona salut a l’espai radiofònic del Principat
de Catalunya.
Així, 4 de les 5 ràdios líders a Catalunya emeten tota la programació
en català (Rac1, Catalunya Ràdio, Flaixbac i Flaix FM). Rac1 continua
liderant els rànquings amb més de 787.000 oients diaris, seguida de
Catalunya Ràdio, amb més de 593.000. La 3a ràdio generalista és
la Cadena Ser que, això sí, emet parcialment en català. La 4a i la 5a
ràdio líders a Catalunya són musicals, Flaixbac i Flaix FM.
A aquestes dades caldria sumar-hi, a més, les audiències del conjunt
de ràdios públiques i privades en català, sovint d’àmbit local.

10

11

CULTURA I MITJANS
DE COMUNICACIÓ

INF
OR
ME
CAT
2016

10 25.000 peticions perquè el
proveïdor de continguts
audiovisuals Netflix incorpori
títols en català
Netflix, la plataforma digital de pel·lícules i sèries més gran del
món, va començar a operar el passat octubre a l’Estat espanyol
sense cap contingut audiovisual en català. Amb una petició perquè
Netflix incorporés continguts audiovisuals en català a través del
web canvia.cat –impulsat per la Plataforma per la Llengua–, es
van aconseguir 25.000 adhesions en només cinc setmanes. Les
adhesions van arribar després d’un exitós inici de la campanya, que
va aconseguir situar l’etiqueta #NetflixinCatalan com a “tendència a
Espanya amb més de 2.000 piulades a Twitter en només mitja hora.
La campanya es va iniciar just després d’unes declaracions del
fundador i CEO de Netflix, en les quals deia que Netflix estudiaria
l’oferta en català si veien una demanda real de continguts en
llengua catalana.
Al febrer del 2016 s’han començat a veure els primers resultats de
la mobilització, ja que Netflix ha incorporat els primers continguts
disponibles en català. Es tracta dels títols Planet 51, Sky Captain i
el món del demà, Diari d’una mainadera i El secret dels germans
Grimm.

11 La televisió de l’Alguer tornarà
a tenir un programa regular en
català
Els habitants de l’Alguer reben quotidianament influències de la
llengua italiana, a l’escola, al carrer, a través de la premsa, etc., però
l’alguerès continua sent una llengua viva. Des del passat mes de
febrer la cadena local Catalan tv ha estrenat un programa de gran
interès: Miques de Vida Algueresa.
El presentador, Michele Serra, que els darrers anys havia fet
programes en català a Radio Onda Stereo, proposa cada setmana
un capítol nou en què entrevista treballadors i personatges que
caracteritzen la ciutat en el panorama sard. Tradicions i històries
familiars que atreuen totes les generacions emeses en una televisió
en català.

12 El primer doblatge d’una

pel·lícula a l’Estat espanyol es va
fer en català, fa més de 80 anys
‘Draps i ferro vell’, estrenada el maig del 1933 als cinemes
“Cataluña” de Barcelona, no només va ser la primera producció
doblada en català, sinó el primer doblatge fet a l’Estat espanyol.
Es tracta d’una producció francesa de l’any 1931, que tenia el
títol originari de “Bric-à-brac et compagnie”. L’impacte d’aquesta
pel·lícula, de 30 minuts de durada, es va fer notar entre el públic,
que va assistir al cinema amb més concurrència que de costum.
La crítica va haver d’explicar la tècnica del doblatge, innovadora
a l’època. El director i periodista Magí Murià, responsable de la
productora Barcinógrafo, es va fer càrrec de l’adaptació amb el
suport del Comitè Pro-Catalanizació, una iniciativa cívica creada a
principis de febrer del 1933 pel Centre Autonomista de Dependents
del Comerç i de la Indústria (CADCI) per començar a normalitzar la
presència del català a les sales de cinema.
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13 El català és la primera llengua als
centres de treball d’Andorra, tant
entre companys com amb clients
i proveïdors
El 67% dels residents a Andorra utilitzen el català amb els companys
de feina. Aquesta dada el situa com la llengua més utilitzada, per
sobre del castellà, que fan servir el 62% dels residents.
Pel que fa a les relacions amb clients i proveïdors, el 38,7% dels
residents utilitza només el català, mentre que un 27,5% l’utilitza
conjuntament amb el castellà. Aquestes xifres se situen per sobre
de la proporció de residents que utilitza només el castellà (11,3%),
només el francès (1,2%) o altres combinacions de llengües (20,5%).
Els usos a la feina han contribuït decisivament a la recuperació, 15
anys més tard, de la posició del català com a llengua més usada
segons l’indicador d’ús andorrà, que té en compte els usos a casa,
amb els amics i amb els companys de feina.

14 4 milions de consumidors actius

de Catalunya utilitzen el català
en les seves relacions comercials
El català té uns 4 milions de consumidors actius només a Catalunya.
Aquestes dades varien segons el sector on es consumeix.
Les millors dades apareixen en el petit comerç, on 4.056.500
consumidors de Catalunya l’utilitzen en les seves compres al petit
comerç (són el 65% dels consumidors). Gairebé tots (3.833.100)
també l’utilitzen a les grans superfícies ja sigui de manera exclusiva
o combinada amb altres llengües. A més del comerç, l’ús del català
també és molt actiu en el tracte amb les entitats financeres, en què
3.843.900 catalans (més del 60% dels consumidors) l’utilitzen, dels
quals gairebé dos milions (1.918.800) fan els tractes amb caixes i
bancs exclusivament en català.
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15 1.776 jocs i joguines en
català disponibles al catàleg
“jocsijoguines.cat”
De mica en mica va incrementant la quantitat de jocs i joguines que
incorporen el català ja sigui en l’etiquetatge, les instruccions o els
continguts. Malgrat tot, el percentatge segueix al voltant del 8%, la
qual cosa vol dir que més del 90% de jocs i joguines no respecten
la Llei del Codi de consum ni els drets lingüístics dels consumidors.
En el web www.jocsijoguines.cat tenim recollits 1.776 jocs,
joguines i aplicacions que incorporen el català i d’aquesta manera
facilitem que les persones interessades en aquests productes els
localitzin, i en coneguin els fabricants i les botigues on trobar-los.

Llengües disponibles en els webs de les 10 empreses
capdavanteres en vendes de cotxes a Catalunya
10,05M

0,31M

1,12M

2,07M

Islandès

Estonià

Letó

3,02M

4,74M

Lituà

Noruec

5,67M

6,79M

Finès

Eslovac

Català

16 Els 10 principals fabricants de

cotxes tenen webs en diverses
llengües amb molts menys
parlants que el català
Volkswagen, Seat, Opel, Renault, Peugeot, Ford, Citroën, Toyota,
Nissan i Audi, són les 10 marques automobilístiques amb més
vendes a Catalunya. Tot i aquest lideratge, cap de les 10 empreses
no utilitza el català en el seu web. Totes deu marques, que
marginen al web una llengua de 10 milions de parlants com és
el català, tenen una versió del web en llengües com el finès (5
milions), el lituà (3 milions) el letó (2 milions), l’estonià (1,1 milions)
i, en 9 dels 10 casos, també disposen d’un web en islandès
(300.000 parlants). La Plataforma per la Llengua i el WICCAC van
enviar a les deu marques, l’octubre del 2015, la petició d’incorporar
el català al web. Només Ford va respondre dient que només utilitza
llengües oficials d’estat. Cal destacar que totes les marques (Ford
inclosa) disposen de versions estatals multilingües per a països
com ara Bèlgica, Suïssa, Moldàvia o Letònia (on el rus ni tan sols és
oficial) però no per a Espanya.

16

Font: Elaboració pròpia a partir de l’observació dels webs corporatius de les
marques

17

INF
OR
ME
CAT
2016

17 Entre 15.000 i 1.200.000 euros de

a l’etiquetatge cal afegir, per a la Franja, la Llei 16/2006, del 28
de desembre, de protecció i defensa dels consumidors i usuaris
d’Aragó (article 24) i, per a les Illes Balears, la Llei 7/2014, del 23 de
juliol, de protecció de les persones consumidores i usuàries de les
Illes Balears (article 30). En aquest darrer cas, tot i ser clarament
impositiva del castellà, el govern central espanyol va trobar que la
imposició del castellà era insuficient i al novembre del 2014 la va
portar al Tribunal Constitucional.

multes previstos per no etiquetar
en castellà
Les 161 disposicions impositives del castellà preveuen sancions o
retirada del producte si no estan etiquetats en castellà. La mateixa
llei de consum espanyola (Reial decret legislatiu 1/2007) preveu,
per no etiquetar en castellà, multes que poden anar des de poc
més de 15.000 euros a més de 600.000. En alguns casos, com la
Llei 8/2010 de règim sancionador sobre embalatge i etiquetatge de
mescles químiques, es preveuen sancions d’entre 6.001 i 85.000
euros per «no presentar l’etiqueta escrita, almenys, en castellà»
(article 6), i d’entre 85.001 i 1.200.000 euros per «no facilitar la
fitxa de dades de seguretat, almenys, en castellà» (article 5). En
aquest cas, més enllà de la multa i la prohibició de distribució del
producte, addicionalment es farà una «clausura temporal, total o
parcial de les instal·lacions, per un termini màxim de cinc anys». En
el cas del català, el Codi de consum preveu multes de 10.000 € per
no etiquetar en català i, en els casos molt greus i reiterats, fins a
100.000 €. Tanmateix, a diferència de la normativa per al castellà, en
els 5 anys de vigència de la llei, no s’ha aplicat ni una sola sanció.

19 El 83% dels telèfons mòbils

venuts a Catalunya tenen l’opció
de funcionar en català
Softcatalà, associació sense ànim de lucre dedicada a fomentar
l’ús del català a les noves tecnologies, fa un recull en què els
consumidors de dispositius tecnològics –telèfons mòbils, tauletes,
lectors de llibres i portables– informen sobre quins aparells estan
disponibles per funcionar en català i quins no. A més, també
recullen quins dispositius tenen una eina de correcció de català. Pel
que fa als telèfons mòbils, 151 dels 182 aparells registrats (un 83%)
tenen l’opció de funcionar en català i 98 (el 53,8%) disposen de
programari corrector en la nostra llengua. Dels 236 aparells recollits
en el portal, 183 es poden configurar en català (el 77,5%) i 112 (el
47,5%) tenen també correcció ortogràfica en català.

18 161 normatives obliguen a

etiquetar en castellà a Catalunya
Segons un informe elaborat per la Plataforma per la Llengua, el
31 de desembre del 2014 hi havia 161 disposicions que obligaven
les empreses a etiquetar i fer les instruccions dels productes en
castellà a Catalunya. Durant el 2015, l’activitat legislativa impositiva
del castellà a l’etiquetatge no s’ha aturat. Fins i tot es va superar
el rècord d’articles impositius del castellà en una sola disposició
sobre empresa amb 15 articles, bàsicament sobre etiquetatge. Fou
el Reial Decret 989/2015, del 30 d’octubre, pel qual es va aprovar
el Reglament d’articles pirotècnics i de cartutxos. En el sentit
contrari, l’Estat no ha fet mai ni una sola disposició que obligui
les empreses a etiquetar i fer les instruccions dels productes en
català. A aquestes disposicions estatals impositives del castellà
18

Telèfons mòbils i altres aparells amb programari i/o corrector disponible
en català
Tipus

Total

Mòbils

182

Tauletes
Lectors
Portables
TOTAL

Programats

%
Programats

Amb
corrector

% amb
corrector

151

83,0%

98

53,8%

26

24

92,3%

14

58,3%

23

8

34,8%

0

0,0%

5

0

0,0%

0

0,0%

236

183

77,5%

112

47,5%

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de Softcatalà
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20 Un 58,5% dels residents a les
Illes Balears nascuts a l’estranger
sap parlar català
El coneixement del català entre els residents a les Illes Balears
nascuts a l’estranger podria ser més alt del que indicaven les dades
del cens espanyol. Amb l’arribada de les darreres dades, sorgides
de la col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i la Universitat
de les Illes Balears, la proporció de persones capacitades per parlar
català en el col·lectiu de residents nascuts a l’estranger se situa en
el 58,5%, mentre que un 37,5% saben escriure’l.
Si es creuen aquestes noves dades amb la població de l’arxipèlag
nascuda a l’estranger (242.757 persones), es pot afirmar que són
142.013 les persones d’aquest col·lectiu capaces de parlar català i
91.034 les que el saben escriure.
Coneixements de català de la població de les Illes Balears segons el lloc
de naixement, 2014
98,9

Illes Balears
83,9
66,0

Resta de l’Estat
42,7
58,5

Estranger
37,4

0%

25%

50%

El sap parlar

75%

100%

El sap escriure

Font: Enquesta d’usos lingüístics a les Illes Balears. 2014 (EULIB2014)
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21 100.000 parelles de voluntaris
per la llengua i aprenents es
reuneixen per ensenyar
i aprendre català
Tretze anys després de posar-se en marxa, el projecte “Voluntariat
per la llengua” ha arribat a les 100.000 parelles lingüístiques. Les
parelles, formades per un voluntari que parla català i un aprenent
que en té coneixements bàsics però vol millorar-ne la parla, es troben una hora a la setmana per conversar en català. Prendre-hi part,
a més dels beneficis evidents de millora de la fluïdesa de la llengua
catalana per part de l’aprenent, serveix per crear vincles emocionals
amb el català i ens obre a conèixer altres cultures i altres realitats.
La Plataforma per la Llengua col·labora en aquest programa des de
2007 i ha promogut més de tres-centes parelles a més d’un programa especial d’activitats per a parelles lingüístiques juvenils.

22 Les 120 hores d’aprenentatge

de català en nouvinguts que fixa
la llei d’acollida, per sota de la
mitjana europea
La Plataforma per la Llengua ha elaborat La llengua en les
legislacions d’acollida, un estudi comparatiu que pretén analitzar
si les hores d’aprenentatge de llengua catalana estipulades a
la Llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a
Catalunya és o no una xifra equiparable a la que podem trobar en les
legislacions d’altres països europeus.
La comparativa constata que les 120 hores que estableix la
legislació catalana se situen per sota de la mitjana de molts països.
Per exemple, queda lluny de les 600 hores de llengua alemanya
establertes pel programa d’integració obligatori que s’imparteix a
Alemanya, o de les 525 hores d’aprenentatge de suec recomanades
en la legislació de Suècia.
22

23 El 60% dels comerciants
estrangers a Catalunya volen
rebre formació de català
Aquest percentatge ens indica que encara hi ha un coneixement
escàs de la llengua catalana entre els comerciants d’origen
estranger. De fet el 89,70% declara que mai no ha fet un curs
de català i el 79,71% afirma desconèixer l’existència d’aquestes
activitats formatives. Tot i això, l’aspecte positiu és que el 60%
d’aquests comerciants volen rebre formació de llengua catalana i
que el 77% vol rebre assessorament lingüístic.
En definitiva, per augmentar el coneixement i presència de la
llengua catalana en aquest sector del comerç és indefugible
endegar campanyes i cursos per impulsar l’aprenentatge i l’ús de la
llengua catalana. En aquesta direcció, la Plataforma per la Llengua
ha editat el Manual de vocabulari bàsic per al sector del comerç,
que presenta 568 paraules i expressions en versió trilingüe: en
català, anglès i xinès.

24 Gairebé 800 paraules

i expressions a disposició
dels taxistes pakistanesos
de Barcelona
Segons dades de l’Institut Metropolità del Taxi, dels 13.233 taxistes
en actiu, el 17,94% procedeixen de diversos països del món. Amb
la voluntat de donar un bon servei al sector del taxi, la Plataforma
per la Llengua conjuntament amb l’associació PAKTAXI ha editat el
Manual de vocabulari bàsic per al sector del taxi, escrit en català,
castellà i anglès. S’hi recullen 788 paraules i expressions que
ajudaran els taxistes a aprendre, entendre i expressar-se millor
en català. El manual també inclou informació bàsica d’alguns
monuments de la ciutat i de festes populars catalanes, de manera
que pretén ser, també, una eina per aproximar-nos a la cultura
catalana.
23
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26 El 81,1% dels alumnes de les
Illes Balears empra el català als
exàmens de selectivitat
Les proves d’accés a la Universitat (PAU) fetes a les Illes el passat
mes de juny, han vist incrementat l’ús de la llengua catalana com a
llengua d’ús en els exàmens. Segons les darreres dades, l’ús de la
llengua pròpia ha crescut del 26,9% l’any 1992 al 81,1% el 2015 i
ha arribat a un màxim del 82,6% l’any 2014.

25 El català s’ensenya en 161
universitats del món
Segons dades de l’Institut Ramon Llull, 161 universitats a tot
el món imparteixen docència de català. El nombre d’alumnes
que segueixen aquests cursos de llengua i cultura catalanes
supera la xifra de 6.000. Cal destacar l’existència de diferents
centres d’estudi i càtedres de professors visitants en universitats
de prestigi reconegut, com el Centre d’Estudis Catalans de la
Universitat de la Sorbona de París, el Centre de Recerca en Estudis
Catalans de la Queen Mary de la Universitat de Londres, la Càtedra
Rodoreda del Graduate Center de la City University of New York, la
Càtedra Joan Coromines de la Universitat de Chicago i la Càtedra
Ginebre Serra de la Universitat de Stanford.
Aquest 2016, la Universitat Masaryk de Brno, a la República Txeca,
ha inaugurat el primer grau de Llengua i Literatura catalanes, que
ha tingut 100 alumnes preinscrits. A més, diverses universitats
alemanyes desenvolupen la Qualificació complementària en llengua
i cultura catalanes, marcs formatius addicionals als estudis de grau i
màster on s’imparteix la docència del català.

24

L’índex de cada illa ens mostra que els alumnes de Menorca són
els qui usen més el català en els exàmens, amb un 96,3%, seguits
d’Eivissa i Formentera amb un 83,3% i Mallorca amb un 80,4%. Cal
destacar que en 50 dels 65 municipis on s’han realitzat les proves
el percentatge d’ús ha superat el 90%.
Evolució de l’ús del català a les Provés d’Accés a la Universitat a les Illes
Balears (1992-2015)
100%
77,8%

80%

81,1%

70,9%

60%

50,7%
39,6%

40%
26,9%
20%
0%
1992

1997

2001

2005

2010

2015

Font: Elaboració pròpia amb dades de la Universitat de les Illes Balears
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27 El català és la llengua del
76,5% de les classes dels graus
universitaris a Catalunya
El català és la llengua que s’usa majoritàriament en les classes
de les universitats catalanes segons confirmen les dades de la
Secretaria d’Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya.
En els graus universitaris, el 76,5% de les classes es fan en català,
un 14,4% en castellà i un 9,1% en altres llengües. Per universitats,
la Universitat de Lleida (88,6%), la de Girona (88,1%) i la Politècnica
de Catalunya (82,7%) són les que tenen més presència de català,
mentre que la Universitat Pompeu Fabra destaca pel contrari,
amb només un 52,2% de classes en català, vint punts per sota de
qualsevol altra universitat catalana. En els màsters, en canvi, l’ús
del català és menor i se situa, globalment, en el 56,8%.

28 Vuit de cada deu famílies de les

Illes Balears escull el català com
a llengua per aprendre a llegir
i escriure
Un cop més, les famílies de les Illes Balears opten massivament perquè la llengua catalana sigui la que utilitzin els seus fills per aprendre
a llegir i escriure. Segons dades de la Conselleria d’Educació de les
Illes Balears, el 78,7% de les famílies han escollit el català, fet que
denota que la preferència pel català torna a créixer per tercer any
consecutiu (el curs 2012-2013 varen triar el català un 70% de les famílies; l’any següent, el 80%; i el curs 2014-2015, un 77,13%). Per illes,
Menorca és la que té més sol·licituds de docència en català (91%),
seguida de Mallorca (80,4%), Formentera (78,9%) i Eivissa (71,6%).
Les dades mostren com les polítiques per arraconar el català de
l’antic govern de Bauzá (PP) no tenien suport social dels illencs. De
fet, en conèixer les primeres dades de tria de llengua, el PP va decidir
prescindir de l’opinió de les famílies i va imposar el TIL.
26

29 4.800 infants estudien en català
a la Catalunya del Nord
Durant el curs 2015-2016, a les aules on s’imparteix català a la
Catalunya del Nord hi estudien 4.800 alumnes, entre els quals els
1.300 nens i nenes que estudiaran en català als set centres de la
Bressola i als dos de l’escola Arrels. Els 2.500 alumnes restants
estudien en escoles públiques bilingües.
L’augment de l’oferta educativa en català és deguda a l’obertura
d’una segona escola pública Arrels a Perpinyà, i a l’augment
d’efectius a les escoles immersives privades de la Bressola. Cal
destacar també el manteniment de fileres bilingües al conjunt de les
comarques del nord de Catalunya: 12 escoles de maternal i primària,
8 col·legis de secundària i 2 liceus.

30 Espanya no rectifica en cap

dels 6 advertiments del Consell
d’Europa sobre ensenyament a
les Illes i el País Valencià
El darrer informe de seguiment elaborat pel comitè d’experts del
Consell d’Europa sobre el grau de compliment de la Carta europea
de les llengües regionals o minoritàries posa de manifest diversos
incompliments dels compromisos adquirits per l’Estat espanyol.
L’anterior informe havia assenyalat un total de 46 compromisos que
no havien obtingut la qualificació de “complert”. En el nou informe
només 9 dels 46 advertiments han estat rectificats i, a més, se
n’han afegit dos de nous. En l’àmbit de l’educació, la situació és
d’involució: cap dels sis advertiments sobre l’ensenyament a les
Illes Balears i al País Valencià han estat rectificats.
A més, el Consell de Ministres del Consell d’Europa ha recomanat
vetllar que models de trilingüisme, com el TIL que impulsà el PP, no
afectin negativament l’ensenyament del català.
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31 El Consell d’Europa diu que
l’article 231 de la Llei Orgànica
del Poder Judicial és un obstacle
als drets lingüístics dels
catalanoparlants
El Consell de Ministres del Consell d’Europa ha dictat 6
recomanacions relacionades amb l’ús del català a l’Estat, de les
quals destaca la recomanació de modificar el marc jurídic per tal de
deixar clar que les autoritats judicials, penals, civils i administratives
a les comunitats autònomes puguin dur a terme els procediments
en català a petició d’una de les parts.
Les recomanacions es van emetre després que el Comitè d’Experts
emetés un informe que remarca que l’actual redacció de l’article
231 de la Llei orgànica del poder judicial “impedeix el compliment
de la Carta i posa de manifest la preeminència del castellà respecte
al català”, atès que només en permet l’ús si cap de les parts s’hi
oposa i no determina, en cap cas, que els ciutadans puguin demanar
que el procediment es dugui a terme en català.
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32 1.155 graduats en dret faran les
proves d’accés a l’advocacia a
Barcelona i València sense poderho fer en català
El govern espanyol desatén la petició de les administracions
públiques catalanes perquè l’examen d’accés a l’advocacia es
pugui fer en les llengües cooficials de cada Comunitat Autònoma.
L’any 2014 es va impugnar la convocatòria perquè l’examen es feia
únicament a Madrid. La impugnació demanava la descentralització
de la prova, que es fes en català, i que inclogués preguntes de
dret civil català. El govern espanyol va anunciar la creació de sis
comissions avaluadores i una d’elles és a Catalunya. Tot i això, no hi
ha possibilitat d’examinar-se en català.
El manteniment d’aquesta discriminació lingüística suposa
l’incompliment d’un dret fonamental, incompleix l’Estatut, que
estableix el dret d’opció lingüística, i la Carta europea de les
llengües regionals o minoritàries, que Espanya ha signat i ratificat.

33 Cap text del BOE publicat en
català no té validesa jurídica

El Reial Decret 489/1997 sobre la publicació de les lleis en les
llengües cooficials de les comunitats autònomes estableix que el
castellà és la llengua obligatòria de la publicació de les disposicions
normatives que aproven el govern de l’Estat i les corts espanyoles.
Els textos entraran en vigor a partir de la seva publicació en castellà.

de la versió catalana l’assumeix en un 50% la Generalitat, mentre
que en el cas del castellà l’assumeix tot l’Estat. A la pràctica, a més,
les versions en català surten molt més tard i no s’actualitzen en les
modificacions posteriors en la versió electrònica del BOE tal com
passa amb les versions en castellà.

34 El 75% dels advocats que usen
el català afirmen que se’ls ha
suggerit canviar cap al castellà
als jutjats

Segons un estudi del Centre d’Estudis Jurídics i Formació
Especialitzada, el 80% dels advocats asseguren que usen el català
en els procediments orals i un 75% en els processos escrits, però
només el 35% l’usen en tot el procés judicial.
El 75% dels advocats que usen el català en l’exercici de la seva
professió afirma que li han suggerit en alguna ocasió deixar d’usar
el català en favor del castellà. També es constata que es demana
canviar més sovint del català al castellà en els procediments orals
que no pas en els escrits.
L’estudi també revela que només un 3% dels procediments són
des del seu inici i fins al final en català i ho vincula amb la poca
capacitació en llengua catalana dels jutges, secretaris judicials
i funcionaris enquestats. Aquest dèficit de capacitació ha estat
contínuament assenyalat pel Comitè d’Experts del Consell d’Europa
en els seus informes sobre el compliment de la Carta europea de
les llengües regionals o minoritàries per part d’Espanya.

El reial decret autoritza a publicar al BOE en català traduccions de les
lleis en castellà si ho demanen les comunitats autònomes i si hi ha un
conveni amb el govern espanyol. El conveni actual amb la Generalitat
de Catalunya que habilita les publicacions en català estableix que
l’única versió vàlida oficial és la castellana, que només comprendrà
les lleis, reials decrets lleis i reials decrets legislatius i que el cost
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35 32 normatives que imposen l’ús
del castellà per cada una a favor
del català
La Plataforma per la Llengua va fer públic el 2015 un estudi sobre
les novetats legislatives de l’any anterior respecte del tractament de
llengües a les normatives que s’aproven a l’Administració central i a
les autonòmiques. L’estudi va constatar que l’ordenament jurídic va
incorporar en només un any 64 noves normatives que imposen l’ús
del castellà a Catalunya i només dues que afavoreixen l’ús del català.
Els tipus més freqüents de normatives que imposen el castellà són
els que obliguen a usar-lo en la documentació (23), en l’etiquetatge
(14), com a requisit de coneixement (11) i a l’ensenyament (10). En
destaquen el decret que permet subvencionar les famílies que no
poden estudiar en castellà però no les que no poden estudiar en
català, i la llei que impedeix utilitzar el català per senyalitzar poblacions de fora de l’Estat, com ara les de Catalunya del Nord.
Normatives aprovades el 2014 que obliguen a utilitzar unes llengües
determinades a Catalunya, presentades per tipus
Àmbit de la normativa

Obliguen l’ús
del castellà

Regulació comercial
Documentació

23

Ensenyament

10

Etiquetatge

14

Obliguen l’ús
del català

Total
general

1

1
23

1

11
14

Imatge de l’administració

7

7

Requisits de coneixement

11

11

Títols i llicències

4

4

Toponímia

1

1

Total general

70 àmbits, (64 normatives)

2

72 (66)

Font: Plataforma per la Llengua. Novetats legislatives en matèria lingüística aprovades el 2014
que afecten Catalunya. Sis normatives obliguen a usar el castellà en més d’un àmbit.
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36 26 nous reglaments europeus i
internacionals afavoreixen l’ús
del castellà perquè el català no
és oficial a Espanya ni a la UE
La Plataforma per la Llengua fa anys que denuncia el fet que el
català no sigui llengua oficial ni de l’Estat espanyol ni de la Unió
Europea i les seves conseqüències. Un nou exemple es pot
observar en l’estudi de novetats legislatives del 2014, en què es
veu que en un sol any s’han aprovat 26 reglaments europeus i
internacionals que afavoreixen l’ús de les llengües oficials dels
estats involucrats (en 15 dels 26 casos) o de les de la Unió Europea
(en els altres 11 casos).
Aquest fet, a efectes pràctics, suposa que a Catalunya els
reglaments estan afavorint l’ús del castellà en detriment del
català. Tot i això, en el moment en què el català assolís un ple
reconeixement oficial d’estat i/o de la Unió Europea, els reglaments
deixarien automàticament de discriminar-lo.

37 Augment del 97% del pressupost
de normalització lingüística
del valencià amb el nou govern
autonòmic

L’increment del 97% del pressupost per a l’ús i promoció del valencià,
per part del Consell de la Generalitat Valenciana, suposa passar de
6,7 milions d’euros a 13,2 milions, per a una població de 5.129.266
habitants, amb una inversió de 2,57 euros per habitant. Segons el
nou executiu, la protecció del valencià afavorirà la creació de llocs de
treball, d’una indústria de consum de productes culturals, i generarà
uns efectes positius en milers de llocs de treball relacionats amb la
normalització. Durant 20 anys, el País Valencià ha patit un govern del
PP que ha tractat de limitar la presència del valencià com a llengua
d’ús social i ha atacat la unitat lingüística del català.
34

38 Dinou ajuntaments de les Illes
podran tenir un interventor que
no entengui el català
El nou govern progressista de les Illes Balears s’ha fixat com a
prioritat revertir amb rapidesa les polítiques d’atac al català de
l’anterior govern del PP.
Concretament l’eliminació del requisit del català per a la funció
pública ha forçat que 19 places d’interventor i 12 de secretari
creades abans que el nou executiu hagi revertit la normativa
puguin ser ocupades per persones que no entenguin el català. Els
municipis van haver de convocar places on el requisit del català no
hi fos present, independentment que hi estiguessin a favor o no.
Aquest fet és especialment perillós per a unes administracions
que acostumen a funcionar amb normalitat en català pel que fa a la
documentació interna, ja que es tracta de funcionaris que revisen
tota la documentació.

39 El govern de Rita Barberà només
tenia 1 traductor de valencià per
880.000 habitants

El nou govern de l’Ajuntament de València, encapçalat per Joan Ribó,
ha engegat el Gabinet de Normalització Lingüística per promocionar
l’ús del valencià. Aquest organisme, previst en un Reglament
Municipal sobre la normalització del valencià, va ser aprovat per
unanimitat el 1996, però no publicat al Butlletí Oficial de la Província
fins al 2005, pel nul interès i voluntat que tenia l’equip de govern
de Rita Barberà. De fet, l’Ajuntament de València, una capital amb
880.000 habitants, només tenia un traductor de català.
L’Ajuntament es compromet a usar preferentment el valencià com a
llengua oral de l’Administració i també en l’àmbit escrit, en acords,
actes i documents. El nou gabinet fomentarà el valencià, amb
assessorament, traducció, cursos i activitats.
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40 En les darreres eleccions,

42 Es pot ser britànic només parlant

4 dels 5 partits parlamentaris
d’àmbit estatal volien un règim
discriminatori únic per al català

gaèlic escocès (60.000 parlants),
però no pas espanyol només
parlant català (10 milions)

Espanya és l’únic estat de la Unió Europea que no reconeix una
llengua de les dimensions del català com a llengua oficial de l’Estat
amb igualtat de condicions respecte de qualsevol altra llengua.
En les propostes de reforma constitucional, cap dels grans partits
espanyols (PP, PSOE, Podem i Ciutadans) van fer una proposta que
equiparés Espanya amb la resta de països del seu entorn, amb una
reforma constitucional clara en aquest sentit. Només IU va fer una
proposta que s’hi acostava.

Espanya no és com Gran Bretanya, que des del 1981, per la llei
britànica de nacionalitat, permet obtenir la nacionalitat a partir dels
coneixements d’una de les llengües pròpies del país, com el gaèlic
escocès o el gal·lès, sense necessitat de saber anglès. Tampoc
té les polítiques equitatives de la resta de casos multilingües
comparables a Espanya (Suïssa, Bèlgica, Finlàndia...) per les quals
no s’imposa cap llengua sobre les altres com a únic requisit. Si
un estranger sap català però no pas castellà no pot obtenir la
nacionalitat espanyola.

Posteriorment, Podemos va rectificar i, al febrer del 2016, va fer un
document que tenia en compte aquest aspecte, però amb clares
contradiccions, ja que reservava usos exclusius o preferents per al
castellà, com ara garantir-ne l’ensenyament a tot el territori sense
fer-ho per a les altres llengües o fixar-la com a llengua única de
l’ensenyament als descendents d’emigrants espanyols.

41 La constitució espanyola, una

de les 2 úniques del món que
estableix el deure de saber una
llengua

Això no és un fet teòric i prou, sinó que hi ha hagut casos recents
de denegació de la nacionalitat espanyola per no haver tingut un
nivell suficient de castellà, malgrat que el de català fos prou notori.
Així es determina a la Constitució i a la Llei 19/2015, del 13 de
juliol, que exigeix el castellà com a única llengua indispensable
per a l’obtenció de la nacionalitat. La disposició final setena de
procediment per a l’obtenció de la nacionalitat espanyola estableix
que cal fer dues proves: una de coneixements de castellà i una de
coneixements de la Constitució, també en castellà. El català tampoc
no compta per res en cap mena de visat.

Només la constitució espanyola, per al castellà, i la búlgara, per al
búlgar, estableixen explícitament l’obligació de saber una llengua.
Així ho determina excepcionalment, per a Espanya, l’article 3.1 de
la constitució espanyola. A més, impedeix, tal com va quedar clar
en els darrers intents de reforma de l’Estatut de Catalunya, de fer
extensible aquest deure per al català en una part del territori.
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43 La Viquipèdia en català ja
té 500.000 articles i lidera la
classificació dels 1.000 articles
més rellevants de les viquipèdies
La versió en català de la Viquipèdia, l’enciclopèdia lliure promoguda
per l’associació Amical Wikimedia, ha arribat aquest 2016 als
500.000 articles. Això fa que se situï en el quart nivell (entre mig
milió i un milió), juntament amb el portuguès, el xinès i l’ucraïnès.
La vitalitat del català en aquesta xarxa és, per tant, molt més alta
que la d’altres llengües molt més parlades.
Cal destacar també, però, una dada qualitativa: la Viquipèdia en
català lidera aquest 2015 la classificació de viquipèdies quant
als 1.000 articles considerats més importants per la comunitat.
Aquesta és la segona vegada que lidera aquesta classificació, ja
que el 2010 va ser la primera edició en parla no anglesa que va
assolir el primer lloc del rànquing.
Versions idiomàtiques de la Viquipèdia per nombre d’articles
Àrab (21a)
Coreà (27a)
Català (17a)
Finès (22a)
Hongarès (23a)
Noruec (19a)
Portuguès (14a)
Turc (30a)
Xinès (15a)
0

250.000

500.000

750.000

1.000.000

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Viquipèdia
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44 El domini .CAT creix sense
precedents i arriba a 100.000
registres
Coincidint amb el seu desè aniversari, el domini .CAT arriba a la
xifra de 100.000 registres i se situa en el domini de referència dels
territoris de parla catalana. El 2015, .CAT va batre el rècord de nous
registres –amb més de 27.000 noves adreces digitals– , i va superar
l’any que es va posar en marxa el domini, el 2006, en el qual es van
registrar gairebé 20.000 registres.
Pel que fa a la tipologia d’usuaris, el 57% dels .CAT són d’empreses
i ocupen el 13% de la quota de mercat del cens de dominis que hi
ha a Catalunya. La resta són repartits entre comerços i autònoms.
En referència a la seva participació de mercat a Catalunya, el .CAT
continua ocupant la tercera posició, amb una quota del 14%, per
darrere del .es (40%) i del .com (37%).

45 34.674.483 traduccions i

22.613.088 correccions anuals
situen Softcatalà com a referent
en la promoció del català a
Internet
El portal Softcatalà va tancar l’any 2015 amb 4,9 milions d’usuaris
anuals, un 2,3% més que el 2014. Les parts del lloc web de més
èxit han estat el traductor i el corrector (2.889.540 traduccions
i 22.613.088 correccions de mitjana mensual). El programa
LibreOffice, l’eina ofimàtica lliure i gratuïta, és el que acumula més
baixades durant el 2015 (64.089). D’aquesta manera, Softcatalà
es manté com a referent per a usuaris, associacions, institucions i
empreses de parla catalana que n’utilitzen els serveis per a la feina
diària.

40

46 Més de 100.000 descàrregues
del programa Catalanitzador
d’ordinadors en menys de tres
anys
El Catalanitzador (catalanitzador.softcatala.org) és un programa
gratuït que permet tenir en català els ordinadors amb el sistema
operatiu Microsoft Windows o Mac de forma senzilla i automàtica.
Softcatalà, entitat que fomenta l’ús del català a la informàtica, a
Internet i a les noves tecnologies, va presentar aquesta eina l’any
2012 i, des d’aleshores, acumula més de 100.000 descàrregues.
A més de catalanitzar el sistema operatiu, el Catalanitzador
també instal·la automàticament el català en el programari que
disposi de versió catalana i facilita la navegació automàtica en
català en els navegadors que disposen d’aquesta versió. La xifra
de descàrregues d’aquest programa augmenta any rere any i,
actualment, també permet la catalanització dels dispositius mòbils.

47 El nou diccionari oficial de

valencià defensa la unitat
de la llengua i ja té 716.000
descàrregues
El Diccionari Normatiu Valencià, de l’Acadèmia Valenciana de la
Llengua (AVL), inaugurat el 2014 amb més de 93.000 entrades
–un diccionari en línia i obert a actualitzacions– porta ja més de
5,7 milions de visites i 716.000 descàrregues en mòbils. L’edició
impresa arribarà durant el 2016. Aquest diccionari editat per l’AVL,
una entitat amb 15 anys d’existència, defensa la unitat lingüística
del català a causa la definició del valencià com a «Llengua romànica
parlada a la Comunitat Valenciana, així com a Catalunya, les Illes
Balears, el departament francés dels Pirineus Orientals, el Principat
d’Andorra, la franja oriental d’Aragó i la ciutat sarda de l’Alguer, llocs
on rep el nom de català».
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50 El català no és al club de les 40

utilitzats als ordinadors i telèfons
mòbils ja són en català

llengües de LinkedIn, tot i tenir
més parlants i usuaris que moltes
de les llengües incloses

Les noves versions dels sistemes operatius més utilitzats –
Windows, Mac i Linux en els ordinadors i Windows Phone, Android
i iOS–, ja disposen de versió en català. En el cas de Microsoft
Windows, el sistema operatiu més utilitzat en ordinadors personals,
disposa de versió catalana des de fa força anys i Apple també la
va incorporar en el sistema operatiu per als seus dispositius l’any
2012. L’edició catalana de Linux també la trobem pràcticament des
de les primeres versions.

LinkedIn, la xarxa professional més gran del món, no inclou el català
ni com a llengua de navegació ni com a llengua de currículum. Als
territoris de parla catalana hi ha 2,3 milions d’usuaris a Linkedin,
xifra superior als usuaris de Noruega (1,5 milions), la República
Txeca (0,8 milions) o Albània (0,2 milions), que són presents a
la xarxa professional. La comunitat catalanoparlant també és
nombrosa en parlants totals: els 10 milions de parlants situen el
català per sobre del danès (5,2 milions), l’eslovac (4,7 milions) o
el letó (1,7 milions), llengües que també són presents a LinkedIn.
Actualment, el 70% dels treballadors utilitza LinkedIn per recerca
de feina o promoció laboral i el 75% de les empreses la tenen en
compte als currículums dels usuaris a la xarxa. Conscient del gran
ús d’aquest portal i de la discriminació injustificada que hi pateix
el català, la Plataforma per la Llengua ha llançat aquest 2016 una
campanya de peticions a Internet amb l’etiqueta #LinkedInInCatalan
que va aconseguir ser tendència a Twitter el dia del seu llançament.

Els principals sistemes operatius per a dispositius mòbils també els
tenim en català: Android, iOS i Windows Phone. Malgrat això, en el
cas d’Android, sovint no podem configurar-lo en llengua catalana en
el nostre dispositiu perquè alguns fabricants suprimeixen aquesta
opció. És per aquest motiu que, abans de comprar-vos un dispositiu
mòbil, és important consultar l’oferta de mòbils i tauletes en català
elaborada per softcatalà (softcatala.org/wiki/Aparells).

49 6 dels 10 principals webs del món
3

Romania

Polònia

R. Txeca

0

Suècia

1

Països Catalans

2

Dinamarca

El web Alexa fa un recompte dels webs més visitats al món.
Segons aquesta classificació, 6 dels 10 webs més visitats disposen
de versió en català. Es tracta de Google, Facebook, Youtube,
Wikipedia, Twitter i Live. Cal destacar que, dels altres 4, 2 són webs
dirigits gairebé en exclusiva al públic xinès (Baidu i QQ). En el cas
d’Espanya, són 7 de 10 atès que als sis esmentats cal afegir-hi el
diari El País. Un dels pocs portals líders que encara no utilitza el
català és Amazon. Coincidint amb l’anunci de la seva arribada a
Barcelona, WICACC i Plataforma per la Llengua li han demanat que
connecti amb la societat que els acollirà fent servir el català des del
moment en què arribi.

Llengües de navegació a Linkedin segons el nombre de perfils de l’àrea
lingüística

Milions de persones

tenen versió en català

Noruega

48 Els 6 sistemes operatius més

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de Linkedin. Les dades fan referència al nombre de
perfils que rebrien un anunci publicitari que es dirigís a aquests territoris.
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