
Sostenibilitat lingüística 
32. La salut del català en 50 dades 

 

La Plataforma per la Llengua ha publicat una nova edició, la cinquena, de l'InformeCAT, un 
document que recull 50 dades dels diversos àmbits que tenen una 
influència més gran per a la llengua.  
 

L’informe —que s’emmarca en la tasca de la Plataforma per 
conscienciar i informar de manera sintètica, clara i entenedora sobre la 
situació de la llengua catalana a tot el domini lingüístic— evidencia, 
d’una banda, el creixement del català en determinats àmbits, com el 
cultural, i el d'Internet i les noves tecnologies. De l’altra, fa patent 
que la llengua catalana sofreix una manca de reconeixement oficial 
i de regulació jurídica, i pateix ofensives diverses amb l’objectiu 
d'obstaculitzar-ne la normalització.  
 

Així mateix, el document també permet posar de manifest la importància 
de la societat civil en la tasca a favor del català i de les aportacions que hi fa. 
 

 

Seguidament, us oferim les dades que fan referència al nostre arxipèlag:  
 

♦ Amb un 80,5 %, som el primer territori en parlants de català. Les Illes 
Balears se situen com el territori amb més proporció de parlants, seguides del 
Principat de Catalunya (80,4 %) i la Franja (80,2 %).  
 

♦Un 58,5 % dels residents nascuts a l’estranger sap parlar català. Si es creuen aquestes 
noves dades amb les de 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. 

 

♦ El 81,1 % dels alumnes empra el català als exàmens de selectivitat. 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 duit a 
terme les proves el percentatge d’ús ha superat el 90 %. 
 
 

♦Vuit de cada deu famílies escull el català com a llengua per aprendre 
a llegir i escriure. Segons dades de la Conselleria d’Educació del Govern 
les Illes Balears, el 78,7 % de les famílies han escollit el català. 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 %).  

«Amb l’ajuda d’una societat molt activa, es pot transformar el panorama lingüístic 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 característiques 
similars en les democràcies avançades». 
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♦Denou ajuntaments de les Illes podran 
tenir un interventor que no entengui el 
català. L’eliminació del requisit del català per a 
la funció pública en la legislatura anterior 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 varen haver de convocar places 
sense el requisit del català, 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 tant els 
interventors com els secretaris s’encarreguen de revisar tota la documentació, i, 
per tant, se suposa que han de poder entendre la llengua en què està redactada. 
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Enllaços d’interès: 
INFORME CAT 2016. 50 dades sobre la llengua catalana (informe 
complet): panoràmica general de la salut del català a tots els territoris de 
parla catalana 

 


