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L'ús del català en l'àmbit familiar creix entre els ciutadans nascuts a 
Catalunya 

El català avança entre les famílies nascudes a Catalunya, incloses les que tenen origen en 

la immigració dels anys seixanta, segons l'informe de l'Observatori de la Llengua Catalana. 

En canvi, l'estudi diu que la nova immigració frena aquesta tendència i reclama a les 

administracions més actuacions perquè els nouvinguts parlin català. 

  

L'estudi, que s'ha presentat a l'Institut d'Estudis Catalans, comptabilitza la quantitat de gent 
que parla i entén el català a tots els territoris de parla catalana. Onze milions de persones 
declaren que l'entenen, mentre que 9 milions el parlen i només una mica menys de 6 
milions el fan servir en l'àmbit familiar. 
 
Precisament en aquest àmbit, l'entorn familiar, creix l'ús del català entre els ciutadans 
nascuts a Catalunya, dada que inclou els fills dels immigrants que van arribar als anys 
seixanta i setanta. Tot i això, la nova immigració està dificultant la progressió d'aquesta 
tendència. 
 
Per contra, s'alerta de la situació del País Valencià, on no es fan accions per promocionar 
la llengua i on s'intenta reivindicar la individualitat del valencià respecte del català. 
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Alerten del deteriorament del català a València
Els experts diuen que avança l'us social de la llengua a Catalunya 

Un informe de l'Observatori de la Llengua i la Xarxa Cruscat (Coneixements, 

Representacions i Usos del Català) de l'Institut d'Estudis Catalans difós avui 

reconeix avenços a Catalunya en l'ús social del català, encara que ha alertat 

que recula en altres punts, sobretot a les grans ciutats valencianes. Nacho 

Sorolla, membre del Cruscat i un dels experts que ha redactat l'informe, ha 

detectat clarobscurs en la situació d'una llengua que abasta una àrea 

geogràfica de tretze milions d'habitants, "nou milions la saben parlar, i la 

resta no", ha assenyalat a Efe. 

D'aquests nou milions de persones, prop de 

sis l'utilitzen a casa;�d'aquestes, cinc milions 

l'usen com a llengua principal, mentre 

que�el milió restant alternen el català amb 

altres llengües del territori espanyol. En opinió de Sorolla, "cada vegada hi ha 

més gent que aprèn a parlar català i que el parla amb la família o en altres 

àmbits". L'altra cara de la moneda, segons el coautor de l'informe, és que també 

hi ha llocs en què la situació no és gens positiva, perquè l'ús del català recula, 

com per exemple en grans ciutats de València, Castelló i Alacant, on "la llengua 

cada�vegada s'usa i es coneix menys". 

 

La coautora de l'informe i jurista Eva Pons, de l'Observatori de la Llengua, entitat 

Els immigrants hauran de 
demostrar que saben català per 
aconseguir l'arrelament social

[18/12/2008] 
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a la qual pertanyen una quinzena d'organitzacions, des d'Òmnium Cultural fins a 

la Plataforma per la Llengua, ha assenyalat que l'estudi cobreix una etapa de 

reformes estatutàries a les comunitats de València , Illes Balears, Catalunya i 

Aragó: "En aquests estatuts, els objectius en matèria lingüística no són 

coincidents". Pons assenyala que la reforma més ambiciosa és la de l'Estatut de 

Catalunya, però "no ha tingut el desenvolupament esperat, per exemple en la 

justícia, i continuem a l'espera de la sentència del Tribunal Constitucional". 

 

El cas valencià 

L'informe repassa aquestes reformes estatutàries i assenyala, en el cas de la 

Comunitat Valenciana, que la reforma de 2006 posava èmfasi en la condició del 

valencià com a llengua pròpia, però alhora�el document observa�"una absència 

continuada d'accions de promoció de la llengua, així com iniciatives constants 

per reivindicar la individualitat del valencià respecte al català ". Assenyala també 

que la situació de l'ensenyament del català a València "continua sent precari�per 

manca de professorat qualificat lingüísticament i l'oferta insuficient de línies en 

valencià". 

 

A Catalunya destaca que el Parlament aconseguís un "amplíssim consens perquè 

en la reforma estatutària es reforcés la consideració del català com a llengua 

pròpia i se n'equiparés l'oficialitat amb la del castellà, amb la inclusió del deure 

de conèixer-lo". De tota manera, assenyala que el Tribunal Constitucional encara 

s'ha de pronunciar sobre els recursos d'inconstitucionalitat interposats pel Partit 

Popular i el defensor del poble, i que el dictamen pot afectar la legislació de 

l'Estatut en matèria lingüística. 

 

Pel que fa a les Illes Balears, l'informe destaca que es prioritzen les varietats 

dialectals insulars, i que el govern autonòmic "frena algunes iniciatives anteriors 

que debilitaven el català en l'ensenyament obligatori, rebaixaven l'exigència 

lingüística als funcionaris, i reduïen�l'ús del català a la�televisió autonòmica". 

 

El problema de la televisió 

L'informe destaca que l'arribada de la televisió digital terrestre (TDT) augmenta 

notablement l'oferta i la competència en el sector i "redueix, per tant, la 

proporció de productes televisius en català". Xavier Vila, de Cruscat, ha titllat 

aquesta situació de paradoxal, "perquè la tecnologia ens permet cada vegada 

més possibilitats, però�l'Estat regula de manera que la llengua catalana 

no�aconsegueix més espai, queda arraconada com abans de l'apagada analògica i 

això és un error". 
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L'informe, el segon que realitzen l'Observatori de la Llengua i Cruscat, recull 

dades sobre la situació de la llengua catalana entre 2005 i 2007, que no varia, 

segons Eva Pons, respecte a l'actual. 
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