
Sostenibilitat lingüística 

39. InformeCAT 2017 

 

La Plataforma per la Llengua ha publicat una nova edició, la sisena, 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— 
aporta indicadors positius i negatius sobre l'arrelament del català: 
detecta el creixement del català en determinats àmbits, com el 
cultural i el d’Internet i les noves tecnologies; però, en canvi, fa 
notòria la manca de reconeixement oficial i jurídic que pateix, així 
com l’ofensiva a què es veu sotmès. La situació del català millora 
lentament arreu dels territoris d’aquesta parla, malgrat que la 
seva vitalitat continua legalment desprotegida i que la llengua 
continua presentant llacunes importants en àmbits com ara la 
justícia (un mínim històric de sentències en català) o l'etiquetatge 
dels productes. 
 

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

 El català guanya un 5,2 % de parlants a les Illes Balears en la transmissió 

de pares a fills  
El català gaudeix d’una vitalitat creixent a les Illes Balears. Almenys aquesta és la tendència 

que es percep si s’observen les dades referents a la llengua que els 
residents a l’arxipèlag parlen amb els seus parents més propers. 
D’aquesta manera, el 2014, fins al 41,7 % dels illencs parlava en 
català amb el seu primer fill, en contrast amb un 36,5 % que ho fa o 
ho feia amb els pares i un 37,2 %, amb els avis. La transmissió 
intergeneracional és un dels indicadors més relacionats amb la 

supervivència d’una llengua i, segons les enquestes de referència, les Illes són un dels 
territoris en què el català es manté millor. Així, la diferència en la transmissió generacional 
entre pares i fills a les Balears és de 5,2 punts percentuals positius, un poc per davall de 
Catalunya (+9 %) i d’Andorra (+8,1 %), però clarament per damunt de territoris on el català 
s’estanca, com la Franja (+1,3 %), o perd parlants, com la Catalunya Nord (-5,6 %).  

 

 ‘No perdis el compàs’, primera coproducció entre IB3 i TV3   
El programa ‘No perdis el compàs’, un concurs musical per a tots els públics, 
és un primer pas per fomentar la col·laboració entre les televisions dels 
territoris que compartim llengua, història i cultura; una proposta treballada 
entre la direcció de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals i la de l’Ens Públic de la Ràdio i Televisió de les 
Illes Balears.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 41 % més d’inscripcions per a les proves de coneixements de 

català a les Illes Balears  
La convocatòria de proves de maig de 2016 de coneixements de català que 

organitza la Direcció General de Política 
Lingüística de les Balears va registrar prop de 
4.000 inscripcions, una xifra que suposa un 
increment de quasi el 41 % en relació amb les de 
l’any anterior. Per nivells, els més demandats van 
ser el C1, amb 1.056 inscripcions, i el B2, amb un 

total de 915 persones inscrites.  
 

 30 anys de la Llei de normalització lingüística a les Illes 

Balears  
El 2016 es varen complir 30 anys del primer instrument legal que dotava de 
drets lingüístics els ciutadans de les Illes 
Balears i establia les obligacions per a les 
administracions públiques. El Parlament sorgit 
de les eleccions de 2015, amb majoria 
progressista, va recuperar totes les previsions 
de la llei original que s’havien eliminat. Les 
modificacions més destacades són la recuperació dels usos simbòlics, alguns 
usos establerts per defecte (comunicacions amb la ciutadania i expedició de 
certificats), la forma única dels topònims en català o la previsió d’una 
capacitació en llengua catalana generalitzada per als funcionaris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consultau l’informe complet:  
INFORME CAT 2017. 50 dades sobre la llengua catalana  

https://www.plataforma-llengua.cat/media/upload/pdf/informecat-2017_1494432364.pdf

