
L’Eurobaròmetre de 2012 qualifica el català com una llengua mitjana dins l’àmbit europeu. Ocupa 
el 16è lloc de les llengües de l’Europa dels 27, pel nombre de parlants, i la 7a posició en funció 
dels qui la tenen com a segona o tercera llengua. Per tant, la nostra llengua està al mateix nivell 
que altres llengües europees i com a tal també pot oferir una bona oferta d’oci, a la qual 
dedicarem aquest número de «Sostenibilitat lingüística».  

L’oportunitat de gaudir el temps d’oci en la nostra llengua és important perquè, d’una banda, per 
als que encara no saben gaire català, és una bona manera d’aprendre la llengua mentre es passa 
una estona agradable i, per altra banda, per als que ja en tenen un bon domini, consumir oci en 
català beneficia la llengua, perquè fa que l’oferta sigui rendible i, alhora, esdevengui necessària. 
Com en moltes altres llengües, en català hi podem trobar guies de viatge, música, jocs, 
espectacles... A continuació, exposarem un seguit de dades que demostren que l’oferta d’oci en 
català és prou forta:    

Més d’un milió de persones llegeixen llibres en la nostra 
llengua. El nombre de lectors en català no atura de créixer i 

actualment arriba a 1.041.000. Des del 2007 ençà, aquesta xifra ha crescut un 9,5%! Una altra 
dada que demostra la bona salut de la lectura en català: del 67,4% de les persones 
catalanoparlants d’origen que afirmen que han llegit un llibre o més al llarg de l’any, un 51,1% 
llegeix en català. A les Balears, en concret, el consum de llibres en català el 2012 va ser del 
44,1%, fet que indica que habitualment o ocasionalment es llegeix en català. A la pregunta sobre 
la llengua del darrer llibre que s’ha comprat, un 12,4% a les Illes va respondre que era en català, 
un augment espectacular si tenim en compte que un any abans el percentatge només era d’un 
4,7%. 

Dins aquest mateix sector i també en l’àmbit illenc, cal destacar l’Associació de Premsa Forana, 
integrada per 39 publicacions d’arreu de Mallorca, el volum anual de la qual és de devers 30.000 

En els darrers anys, el paper del 
català en els mitjans de 

comunicació i, més concretament, en la 
premsa escrita, ha experimentat un augment 
espectacular. En l’àmbit de la comunitat 
lingüística, han sorgit capçaleres noves, i diaris 
que tradicionalment publicaven en castellà han 
incorporat la llengua catalana. A causa d’això, la 
lectura de diaris en català continua creixent any 

rere any, i, per exemple, en el darrer any, el nombre de lectors de premsa en català ha crescut un 36% 
(aproximadament 574.134 lectors més). Actualment, ja arriben a més de 1.097.000, una xifra que no 
s’havia assolit mai anteriorment. 

Més de 2 milions d’oients escolten la 
ràdio en català. En els darrers anys, la ràdio en 
català ha viscut un augment continuat d’oients, 
concretament 82.893, això és un 3,8% més. A les 
Illes, concretament, recentment (el desembre de 
2013) ha començat a emetre ONA MEDITERRÀ-
NIA, emissora nova íntegrament en català. 
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pàgines, repartides en 780 edicions. De les publicacions, n’hi ha 6 que tenen 
una periodicitat setmanal, 15 són mensuals, 7 bimestrals, 5 surten cada 
trimestre, 5 més són quinzenaris i també hi ha una revista digital. 

El català és la 22a llengua més traduïda del món, un 
pes molt superior del que li correspondria per nombre 

de parlants. El català supera llengües amb un pes demogràfic similar com el 
búlgar, l’eslovac o el grec. Pel que fa al volum de traduccions d’altres 
llengües, el català ocupa la posició 26. 

La nostra llengua també és present a Internet: hi ha aplicacions en català, xarxes socials, correu 
electrònic, programari, telèfons mòbils amb l’opció de català... Segons Joan Soler, un dels analistes 
més reconeguts de l’ús del català a la Xarxa, “la situació del català a Internet és, en general, 
bona, amb una presència a la xarxa molt superior al pes demogràfic dels seus 
aproximadament deu milions de parlants.” Només unes quantes dades il·lustratives:  

 

 
⇒ 6 de les 7 xarxes socials més utilitzades tenen versió en català. 

⇒ A principi de 2013 s’assolí la xifra de 61.402 dominis .cat registrats (un 18% 
més que l’any anterior). 

⇒ L’abril de 2013 la Viquipèdia en català tenia gairebé 400.000 articles i la llen-
gua catalana hi figurava en el 15è lloc del rànquing d’idiomes segons nombre 
d’articles (els dos anys anteriors havia estat en el número 13). 

⇒ El desembre de 2012 un 61,8% dels webs de les principals empreses i institu-
cions ubicades als territoris de parla catalana tenien una edició en català, un 
percentatge que no ha aturat de créixer des de l’agost de 2002, en què se’n 
registrà un 40,7%. 
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Alguns recursos per poder viure l’oci en català:  

Músics per la llengua    

Catalanmusictube Cat  

www.totcinema.cat  

www.lesrevistes.cat  

www.premsaforana.cat 
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