
 

Sostenibilitat lingüística 
21. El català i les noves tecnologies (I)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada vegada més, el grau 
d’influència de la tecnologia en el 
món en què vivim és més decisiu. 
Tenim al davant una nova realitat que 
no només té repercussions en les 
pràctiques lingüístiques (aparició de 
noves maneres d’utilitzar els 
discursos escrits per interactuar, per 
exemple), sinó que també ens ofereix 
la possibilitat de fomentar i promoure 

l’ús de la nostra llengua.  

El català ha arribat al programari 
informàtic, als ordinadors, als 
mòbils... però encara té marge de 
creixement per arribar a ser una 
llengua amb una presència major 
en les tecnologies de la informació 
i la comunicació (TIC), perquè 
l’oferta i el consum de productes 
digitals en català s’incrementi en 
correspondència amb el nombre de 

parlants.  

 
 
 

La presència del català al programari informàtic és desigual 
en funció de si es tracta d’un programari privat o un de lliure 
distribució. Pel que fa a l’àmbit privat, Windows ha 
incorporat el català al sistema operatiu, mentre que Apple, 
d’ús més minoritari, no ho ha fet. En l’àmbit del programari 
de lliure distribució i codi obert, la llengua es comporta amb 

plena normalitat.  

En els enllaços següents, els usuaris que vulgueu disposar d’un ordinador personal que 
parli català teniu a la vostra disposició sistemes operatius, paquets d’ofimàtica, eines de 
revisió ortogràfica i gramatical, traductors automàtics, gestors de correu... que us 

permetran funcionar en català amb prou normalitat:  

Softcatalà: lloc web des del qual es pot accedir al Catalanitzador (eina que posa a 
l'abast de qualsevol usuari, de forma senzilla, tenir en català els ordinadors amb el 
Microsoft Windows o Mac OS X) i que ofereix un directori complet de programari 

lliure en català, informació i preguntes més freqüents sobre els programes més populars, 
fòrums de discussió en què els usuaris poden obtenir ajuda i informació sobre productes 
informàtics en català, seccions específiques per a usuaris de sistemes Windows, Mac i 

Linux, etc.  

EinesTIC: paquet informàtic de programari lliure per a treballadors autònoms i petites 

empreses que facilita la gestió de petits negocis. 

 

El català, llengua del vostre ordinador  

  
   Catalanitzau també el telèfon mòbil 

http://www.softcatala.cat
http://catalanitzador.softcatala.org/
http://einestic.idigital.cat/


El català, llengua del vostre mòbil 

A grans trets, la presència de la llengua catalana 
en el sector de la telefonia ha millorat d’ençà de 
l’ús generalitzat de la telefonia mòbil. Actualment, 
empreses com Alcatel, BlackBerry, HTC, LG, 
Motorola, Nokia, Samsung, Sharp o Sony Ericsson 
ja ofereixen models que incorporen la llengua 
catalana.  

 

D I E C 2 : a p l i c a c i ó  m ò b i l  p e r  a  
iPhone i Android del Diccionari de la llengua    

catalana de l'IEC. 
9 Alcover: aplicació mòbil per a iPhone i Ipad 

del Diccionari català-valencià-balear. 

Aplica't: per aprendre català des del mòbil. 

Catalan Verbs: per consultar i aprendre els 

verbs catalans. 

El gran dictat: addictiva aplicació mòbil del 
programa de TV3, per a iPhone i Android. 

Per catalanitzar un dispositiu Android o un dispositiu que utilitzi el sistema 
operatiu iOS (utilitzat pels iPad i iPhone), seguiu pas a pas el procediment 

que s’indica als enllaços següents:  

• Com configurar l'Android en català 

• Com configurar l'iOS en català 

Per acabar, us aconsellam que visiteu Appsencatala, un espai on podeu 
trobar totes les aplicacions mòbils (app) publicades en català. Us destacam, 
a continuació, algunes de les aplicacions que fan referència a la llengua 

catalana:  

Font de la fotografia: www.aplicaciones-

ipad-iphone.com/aplicacion/9alcover 

http://catalanitzador.softcatala.org/android.php
http://catalanitzador.softcatala.org/ios.php
http://www.appsencatala.cat/
https://itunes.apple.com/us/app/diec2-en-linia/id522045858?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.iec.diccionarionline
http://www.softcatala.cat/wiki/Rebost:9Alcover
http://www.appsencatala.cat/index.php/ios/educacio/item/1396-Aplica%C3%82%C2%B4t
https://itunes.apple.com/app/catalan-verbs-hd-learnbots/id466247754?l=ca&mt=8
https://itunes.apple.com/es/app/el-gran-dictat/id373076248?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=elgrandictat.screens&hl=ca
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