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Estadística d’usos lingüístics a Catalunya, 2003. 
____________________________________________________________________________________ 
 

 

La Secretaria de Política Lingüística del Departament de la Presidència de la Generalitat de 

Catalunya amb la col·laboració de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) ha dut a terme, 

l’enquesta d’usos lingüístics de Catalunya. Aquesta enquesta és la primera vegada que es fa amb 

caràcter d’estadística oficial per tal de conèixer tant la identificació lingüística com els usos del català i 

d’altres llengües en els diversos espais de relació personal. L’estadística s’ha dut a terme mitjançant 

entrevista telefònica a un total de 7.257 persones de 15 anys i més distribuïdes per tot el territori de 

Catalunya i es va dissenyar de manera que permetés obtenir resultats vàlids també per a cadascun 

dels set àmbits del Pla territorial general de Catalunya. 

 
 
1. Identificació lingüística 
Amb aquesta denominació s’analitzen tres aspectes diferents: la que es considera llengua pròpia de 

la persona, la primera llengua parlada i la llengua habitual. 

 
El català és considerat la llengua pròpia del 48,8% de la població resident a Catalunya, mentre que el 

castellà ho és del 44,3%, a més hi ha un 5,2% de la població que considera les dues llengües com a 

pròpies i hi ha un 1,8% que indiquen altres situacions. 

 
El català assoleix proporcions lleugerament més altes en la seva consideració de llengua habitual en 

un 50,1% de la població, que suposa 1,3 punts percentuals més que en el cas de la llengua pròpia,. 

Aquest petit augment s’obté a costa de lleugeres reduccions en tots els altres casos. 

 
Pel que fa a la primera llengua parlada de petit a la llar, un aspecte a destacar és el fet que, com a 

conseqüència dels elevats fluxos migratoris registrats a Catalunya en el curs del segle XX que han fet 

que la seva població es multipliqués per tres en el curs dels últims cent anys, el català ha estat la 

primera llengua parlada de petit a la llar pel 40,4% de la població resident a Catalunya i un altre 2,8% 

ha parlat català i castellà de manera uniforme, és a dir que en conjunt el català ha estat primera 

llengua en el 43,2% dels casos, mentre que el 53,4% ha tingut el castellà com a primera llengua 

familiar. 

 
Tanmateix, com que la consideració del català com a llengua pròpia o llengua d’ús habitual és uns 10 

punts més elevada que en el cas de la primera llengua parlada de petit, això indica un factor 

d’integració lingüística de la població immigrada que ha anat assolint el català com a llengua d’ús 

habitual a la llar i també identificant-lo com a llengua pròpia. Aquest fet es confirma quan l’anàlisi es fa 

en funció de la població de 15 anys i més resident a Catalunya, de manera que 2,21 milions de 
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persones van parlar primer de petits a casa seva en català, mentre que 2,67 milions consideren el 

català la seva llengua pròpia i 2,74 milions tenen el català com la seva llengua habitual. 

 

 

2. Usos lingüístics 
Es consideren tres blocs d’usos lingüístics: un primer situat a l’entorn de les relacions familiars i 

personals immediates, un segon bloc és el de les relacions de serveis i un tercer bloc és de tipus 

personal. 

 
2.1. Relacions familiars i personal immediates 

El 44,3% de la població que viu en llars de dos membres o més té el català com a llengua habitual 

d’expressió a la llar, sigui de manera exclusiva (37,2%) o preferent a altres llengües, bàsicament el 

castellà (7,1%) i un altre 9,0% de la població utilitza habitualment tant el català com el castellà. D’altra 

banda el 34,4% fa servir exclusivament el castellà a la llar i un altre 9,9% utilitza el castellà de 

preferència al català. 

 
Pel que fa a les relacions personals fora de l’àmbit de la llar, baixen sensiblement les proporcions d’ús 

exclusiu del català o del castellà i augmenten les situacions intermèdies, tant les de preferència amb 

una o altra llengua com les d’utilització en igualtat del català i el castellà. 

 
Tanmateix, s’ha de destacar que en aquestes relacions tendeix a predominar el català respecte al 

castellà. Així, si es comparen els resultats d’utilització exclusiva o preferent del català i del castellà, es 

pot observar que mentre en l’ús a la llar estan igualades les dues llengües (44,3%), en el cas de les 

relacions amb les amistats es fa servir més el català que el castellà pel 42,3% de la població, enfront 

del 37,5% en el cas del castellà. En les relacions amb els veïns és l’única situació de lleugera 

prevalença del castellà (41,1%) en relació amb el català (40,1%). 

 
En canvi, les diferències a favor del català s’accentuen en l’ús amb els companys de feina amb un 

43,4% d’ús exclusiu o preferent del català enfront del castellà (32,9%), a més d’un 20,6% d’utilització 

semblant d’ambdues llengües. En el cas de la utilització amb els companys d’estudi les diferències 

augmenten fins al 45,3% en el català i el 30,6% respecte al castellà, i un 20,3% addicional d’utilització 

semblant de les dues llengües. 

 
2.2. Relacions de serveis 

En les relacions de serveis es troben els camps d’utilització més elevada del català, especialment en 

els serveis financers i en l’àmbit de la salut en la relació amb el personal mèdic. En aquest sentit el fet 

que l’oferta dels serveis sigui feta en preferència en català pot determinar aquesta utilització més gran 

de la llengua pròpia a Catalunya. 

 
Amb la relació a les entitats financeres s’assoleix un ús exclusiu o preferent del català pel 57,8% de la 

població, però amb clar predomini de l’ús exclusiu (49,2%), mentre que l’ús preferent o exclusiu del 
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castellà és del 31,7%. En aquest tipus de relació la utilització paritària d’ambdues llengües és força 

minoritària (8,8%). 

 

En la relació amb el personal mèdic predomina l’ús del català en el 50,7% de la població (41,1% de 

manera exclusiva i 9,6% preferent), i en el cas del castellà és del 36,9% (27,3% exclusivament i 4,9 

preferent). En aquest cas la utilització de manera uniforme de català i castellà se situa en l’11,6%. 

 
En l’àmbit del petit comerç, també hi ha una clara prevalença de la utilització exclusiva o preferent del 

català (50,8%), en relació amb el castellà (33,4%), mentre que la utilització de les dues llengües de 

manera uniforme es dóna en el 15,5% dels casos. Pel que fa al gran comerç, tendeix a equilibrar-se 

la utilització de les dues llengües, ja que la utilització exclusiva o preferent del català és del 45,9% i la 

del castellà és del 38,2%, amb un 14,3% d’utilització indistinta de les dues llengües. 

 
2.3. Utilització personal 

El 48,6% de la població ha indicat dirigir-se a persones desconegudes en català, ja sigui de manera 

exclusiva (39,5%) o preferent (9,1%); d’altra banda, la utilització del castellà és del 41,7%, amb 

utilització exclusiva (36,7%) i preferent del 5,0%. Les persones que fan servir indistintament les dues 

llengües són el 8,6% de la població. 

 
La utilització del català en l’escriptura de notes personals és del 31,4% de manera exclusiva, i del  

3,9% preferentment al castellà. Pel que fa al castellà, l’utilitza exclusivament el 51,4% de la població i 

de preferència al català en el 4,3%. Aquestes proporcions d’utilització del català en l’escriptura de 

notes personals es corresponen a la fracció de la població que, d’acord amb el Cens lingüístic, sap 

escriure el català i que se situa al voltant del 40% de la població adulta. 

 
 
3. Mitjans de difusió i ús de la xarxa internet 
3.1. Mitjans audiovisuals i premsa escrita 

Aquest apartat s’analitza en funció de la població que habitualment veu la televisió, escolta la ràdio o 

llegeix la premsa. La ràdio és el mitjà de comunicació al qual la població presta més atenció en 

llengua catalana: així el 56,0% de les hores que de mitjana la població de Catalunya escolta la ràdio 

són d’emissió en català, mentre que el 42,0% correspon a emissions en castellà. 

 
Pel que fa a la televisió, es registra una plena igualtat entre les hores que de mitjana la població veu 

en català i en castellà, ja que correspon un 49,0% del temps de visió de la televisió a cadascuna de 

les dues llengües. Per contra, hi ha una notable desproporció entre les hores de lectura de premsa en 

català i en castellà, fet que probablement respon a dos factors: la diferent oferta de premsa en 

cadascuna de les dues llengües i el fet que una proporció significativa de la població no va ser 

alfabetitzada en la llengua pròpia de Catalunya, fet que implica dificultats a l’hora d’utilitzar-la com a 

vehicle de lectura. 
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3.2. Ús del català a internet i correu electrònic 

Prop de dos milions de persones (1,98 milions) han indicat que feien servir habitualment la xarxa 

internet. D’aquestes persones, el 21,4% tenen en català la seva pàgina d’inici en l’accés a internet, el 

65,9% la tenen en castellà i el 7,8% en anglès, mentre que un 4,9% correspon a situacions diverses. 

 

D’altra banda, la població que escriu missatges de correu electrònic per internet és d’1,65 milions de 

persones. Tanmateix, en aquest cas es registra un marcat equilibri entre el català i el castellà, ja que 

el 33,7% fan servir el català, sigui de manera exclusiva (17,3%) o preferent (16,4%), mentre que la 

utilització del castellà és del 34,0%, dels quals l’utilitzen exclusivament (22,4%) o preferentment 

(11,6%). A més, cal tenir present que un 15,4% fan servir català i castellà de manera aproximadament 

paritària. Resta un 16,9% de població que correspon a altres situacions, bàsicament d’anglès sol o en 

combinació amb el català o castellà. 

 
 
4. Anàlisi territorial 
La situació del català en cadascun dels set àmbits del Pla territorial general de Catalunya és força 

diferent tant si s’analitza des de l’òptica d’identificació com a llengua pròpia, primera llengua o llengua 

de la llar, com si es consideren els diferents tipus d’ús de la llengua. En qualsevol dels casos, els 

nivells de presència del català estan directament relacionats amb les proporcions de població 

nascuda a Catalunya en els diferents àmbits territorials. 

 
4.1 Identificació amb el català 

La consideració del català com a llengua pròpia té una distribució territorial força diferent en cadascun 

dels set àmbits territorials de Catalunya, ja que s’assoleixen els valors màxims a les Terres de l’Ebre, 

on un 88,9% de la població consideren que el català és la seva llengua pròpia, així com a l’Àmbit de 

Ponent amb el 75,5%. Assoleixen també valors elevats l’Àmbit de l’Alt Pirineu i Aran (71,3%), les 

Comarques Centrals (71,0%), i les Comarques Gironines (67,3%). Al Camp de Tarragona també és 

majoritària la proporció de població que té com a llengua pròpia el català (53,4%). Resta l’Àmbit 

Metropolità amb els nivells més baixos (40,2%), però aquest àmbit és el que té la proporció més 

elevada de població que consideren tant el català com el castellà com a llengua pròpia (5,9%). 

 
Pel que fa al català com a llengua habitual de la llar, tots els àmbits territorials registren un lleuger 

augment en relació amb la seva consideració com a llengua pròpia, però és a les Comarques 

Gironines que amb un creixement de 3 punts tenen la diferència més destacada. 

 
A les Terres de l’Ebre el català ha estat la primera llengua parlada del 81,2% de la població i a l’Àmbit 

de Ponent del 65,7%; a l’Àmbit de l’Alt Pirineu i Aran ha estat del 62,2%, a les Comarques Centrals 

del 61,1% i a les Comarques Gironines del 59,7% de la població, el Camp de Tarragona se situa ja en 

nivells més baixos (46,4%), mentre que la proporció més reduïda és la de l’Àmbit Metropolità (31,9%). 
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4.2 Usos lingüístics 

L’anàlisi se centra en l’ús exclusiu del català en els diferents camps d’ús del català i es poden 

constatar diferents situacions. Així, en primer lloc es pot destacar que sistemàticament tots els Àmbits 

territorials amb l’única excepció del Metropolità, se situen per damunt de la mitjana de Catalunya. En 

segon lloc s’observa una certa constància en les posicions que ocupa cada àmbit territorial en relació 

amb la resta d’àmbits i amb la mitjana de Catalunya i per a cadascun dels diferents usos del català. 

Per aquesta raó l’anàlisi territorial es fa en funció de la situació relativa de cada àmbit territorial i no 

pel major o menor nivell d’utilització exclusiva del català pels diferents usos que com s’ha indicat 

responen en general a la mateixa ordenació del conjunt de Catalunya. 

 
Les Terres de l’Ebre registren sistemàticament els màxims nivells d’ús del català en els diferents 

camps analitzats i sistemàticament sobrepassen els nivells del 60%, que assoleixen màxims pel que 

fa a l’ús a la llar i en la relació amb les entitats financeres, que arriben a proporcions pròximes al 80%, 

mentre que els mínims es donen en el cas de la redacció de notes personals, en què la utilització 

exclusiva del català se situa lleugerament per sota del 50%. 

 
Un segon nivell d’ús exclusiu del català es localitza  a tres àmbits territorials que assoleixen nivells 

semblants en general i amb molt lleugeres diferències entre si, que són les Comarques Centrals, 

l’Àmbit de Ponent i les Comarques Gironines. Les Comarques Centrals tenen les millors posicions 

dins d’aquest grup territorial en la relació amb les entitats financeres (75,5%) i amb el personal mèdic 

(66,5%), així com en la redacció de notes personals (51,0%); en canvi tenen els nivells relatius més 

baixos en l’ús a la llar (59,0%) i a la feina (45,1%), així com en la relació amb desconeguts (62,7%). 

 
L’Àmbit de Ponent se situa en la millor posició relativa en els usos a la llar (63,1%), relacions amb les 

amistats (51,0%) amb els veïns (60,7%), amb els companys de feina (48,8%) i amb desconeguts 

(67,2%); per contra, la situació relativament més desfavorable afecta la relació amb els companys 

d’estudi (46,4%), la utilització en el petit comerç (57,9%), en el gran comerç (50,9%), amb les entitats 

financeres (72,9%) i amb el personal mèdic (60,4%). 

 
Les Comarques Gironines tenen el màxim nivell territorial d’utilització del català per a la redacció de 

notes personals (51,4%) i també se situen favorablement en la relació amb els companys d’estudi 

(55,5%) i en el petit comerç (60,9%) i el gran comerç (55,6%), mentre que els nivells més 

desfavorables es donen en la relació amb veïns (53,4%) i companys de feina (44,6%) i també en les 

relacions amb amistats (44,9%) i amb desconeguts (62,7%). 

 
A continuació dels àmbits territorials anteriors es troba l’Àmbit de l’Alt Pirineu i Aran, que 

sistemàticament ocupa el cinquè lloc en l’ordenació pel que fa a l’ús exclusiu del català, amb 

l’excepció de la relació amb els companys de feina (48,1%) i amb desconeguts (64,0%), que millora la 

seva posició fins al tercer lloc de l’ordenació territorial. En el cas d’aquest àmbit, cal tenir present que 

el fet que comprengui la Val d’Aran, que té una fracció important de la població que fa servir l’aranès 
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en les seves relacions, determina en part aquesta posició més baixa dins dels set Àmbits territorials 

de Catalunya. 

 
El sisè lloc en l’ordenació territorial pel que fa a l’ús exclusiu del català l’ocupa el Camp de Tarragona, 

que, tanmateix, té en tots els camps d’utilització nivells més elevats que la mitjana de Catalunya, amb 

l’única excepció de la relació amb els companys de feina (27,1%), que està lleugerament per sota 

d’aquesta mitjana. Finalment l’Àmbit Metropolità és el que té nivells més baixos d’ús exclusiu del 

català que se situa a uns vuit punts per sota de la mitjana de Catalunya. D’altra banda, es pot indicar 

que en aquest àmbit les persones que han indicat fer servir les dues llengües, però amb més 

proporció el català que el castellà, arriben a nivells semblants a la mitjana de Catalunya, mentre que 

les persones que fan servir aproximadament de manera igual les dues llengües en els diferents 

camps d’ús, se situen a l’Àmbit Metropolità uns dos punts per damunt de la mitjana catalana. 

 

 

 

 

 



Població de 15 anys i més segons primera llengua. Catalunya. 2003
Pot indicar quina llengua va parlar primer a casa seva?

Milers de 
persones

Distribució 
percentual

Català  2 213,1   40,4
Castellà  2 929,1   53,5
Ambdues   152,0   2,8
Aranès   2,9   0,1

Gallec   61,4   1,1
Francès   19,9   0,4
Anglès   13,9   0,3
Alemany   16,7   0,3

Altres   62,2   1,1

Total 5 471,2   100,0

Població de 15 anys i més segons llengua pròpia. Catalunya. 2003
Pot indicar quina és la seva llengua?

Milers de 
persones

Distribució 
percentual

Català  2 670,1   48,8
Castellà  2 424,7   44,3
Ambdues   283,2   5,2
Aranès   2,2   0,0

Gallec   21,0   0,4
Francès   13,9   0,3
Anglès   14,7   0,3
Alemany   10,8   0,2

Altres   30,7   0,6

Total 5 471,2   100,0

Població de 15 anys i més segons llengua habitual. Catalunya. 2003
Pot indicar quina és la seva llengua habitual?

Milers de 
persones

Distribució 
percentual

Català  2 742,6   50,1
Castellà  2 410,3   44,1
Ambdues   255,7   4,7
Aranès   2,1   0,0

Gallec   11,3   0,2
Francès   10,0   0,2
Anglès   11,6   0,2
Alemany   6,1   0,1

Altres   21,5   0,4

Total 5 471,2   100,0

1.1.

1.2.

1.3.



Població de 15 anys i més segons primera llengua. Catalunya. 2003
Àmbits territorials

Milers de persones

Català Castellà Ambdues Altres situacions Total

Àmbit metropolità  1 209,8  2 332,6   118,6   130,9  3 791,9
Comarques gironines   269,5   159,5   7,5   15,1   451,6
Camp de Tarragona   179,1   186,6   9,1   10,9   385,6
Terres de l'Ebre   111,6   18,5   1,8   5,4   137,4
Àmbit de ponent   170,1   77,0   7,1   4,7   258,8
Comarques centrals   239,0   138,3   7,6   6,3   391,2
Alt Pirineu i Aran   34,1   16,7   0,4   3,7   54,7

Catalunya  2 213,1 2 929,1  152,0  177,0  5 471,2

Població de 15 anys i més segons primera llengua. Catalunya. 2003
Àmbits territorials

%

Distribució percentual

Català Castellà Ambdues Altres situacions Total

Àmbit metropolità 31,9 61,5 3,1 3,5 100,0
Comarques gironines 59,7 35,3 1,7 3,3 100,0
Camp de Tarragona 46,4 48,4 2,4 2,8 100,0
Terres de l'Ebre 81,2 13,5 1,3 4,0 100,0
Àmbit de ponent 65,7 29,7 2,7 1,8 100,0
Comarques centrals 61,1 35,4 1,9 1,6 100,0
Alt Pirineu i Aran 62,2 30,4 0,7 6,7 100,0

Catalunya 40,4 53,5 2,8 3,2 100,0

Població de 15 anys i més segons llengua pròpia. Catalunya. 2003
Àmbits territorials

Milers de persones

Català Castellà Ambdues Altres situacions Total

Àmbit metropolità  1 526,1  1 976,9   222,4   66,6  3 791,9
Comarques gironines   304,1   118,3   20,0   9,2   451,6
Camp de Tarragona   205,8   156,6   18,4   4,9   385,6
Terres de l'Ebre   122,1   12,2   0,6   2,4   137,4
Àmbit de ponent   195,3   56,5   6,1   0,9   258,8
Comarques centrals   277,7   92,8   14,7   5,9   391,2
Alt Pirineu i Aran   39,0   11,5   1,0   3,2   54,7

 0,0
Catalunya  2 670,1 2 424,7  283,2  93,2  5 471,2

Població de 15 anys i més segons llengua pròpia. Catalunya. 2003
Àmbits territorials

%

Distribució percentual

Català Castellà Ambdues Altres situacions Total

Àmbit metropolità   40,2   52,1   5,9   1,8   100,0
Comarques gironines   67,3   26,2   4,4   2,0   100,0
Camp de Tarragona   53,4   40,6   4,8   1,3   100,0
Terres de l'Ebre   88,9   8,9   0,5   1,8   100,0
Àmbit de ponent   75,5   21,8   2,4   0,4   100,0
Comarques centrals   71,0   23,7   3,8   1,5   100,0
Alt Pirineu i Aran   71,3   21,0   1,9   5,8   100,0

Catalunya   48,8  44,3  5,2  1,7   100,0

1.4.

1.4.

1.5.

1.5.



Població de 15 anys i més segons llengua habitual. Catalunya. 2003
Àmbits territorials

Milers de persones

Català Castellà Ambdues Altres situacions Total

Àmbit metropolità  1 572,8  1 973,7   199,7   45,6  3 791,9
Comarques gironines   317,6   111,9   16,1   6,0   451,6
Camp de Tarragona   209,8   158,3   15,1   2,4   385,6
Terres de l'Ebre   122,8   10,2   2,0   2,4   137,4
Àmbit de ponent   198,0   52,1   7,8   0,9   258,8
Comarques centrals   282,3   93,0   13,5   2,4   391,2
Alt Pirineu i Aran   39,3   11,1   1,4   3,0   54,7

Catalunya  2 742,6 2 410,3  255,7  62,7  5 471,2

Població de 15 anys i més segons llengua habitual. Catalunya. 2003
Àmbits territorials

%

Distribució percentual

Català Castellà Ambdues Altres situacions Total

Àmbit metropolità 41,5 52,1 5,3 1,2 100,0
Comarques gironines 70,3 24,8 3,6 1,3 100,0
Camp de Tarragona 54,4 41,1 3,9 0,6 100,0
Terres de l'Ebre 89,4 7,4 1,4 1,7 100,0
Àmbit de ponent 76,5 20,1 3,0 0,4 100,0
Comarques centrals 72,2 23,8 3,5 0,6 100,0
Alt Pirineu i Aran 71,7 20,3 2,6 5,4 100,0

Catalunya 50,1 44,1 4,7 1,1 100,0

1.6.

1.6.



Població de 15 anys i més segons usos lingüístics i camps d'ús. Catalunya. 2003

Milers de persones

Només Més català Més castellà Només Altres 
català que castellà Ambdues que català castellà situacions Total

Camps d' ús

Membres de la llar(1)  1 774,4   338,9   430,3   470,8  1 642,9   115,8  4 773,2
Amistats  1 342,0   974,1  1 004,7   648,7  1 398,7   103,1 5 471,2
Veïns  1 615,1   580,1   942,6   462,3  1 786,5   84,7 5 471,2
Companys d'estudi(2)   292,7   193,4   217,7   117,3   211,9   40,3  1 073,3
Companys de feina(3)   820,8   475,8   615,5   315,3   665,3   90,7  2 983,4

Petit comerç  1 946,6   829,5   847,6   444,3  1 383,7   19,5 5 471,2
Gran comerç  1 781,4   729,8   784,1   537,6  1 553,9   84,4 5 471,2
Entitats financeres  2 692,0   468,5   483,1   241,8  1 492,5   93,2 5 471,2
Personal mèdic  2 251,3   527,8   633,6   268,8  1 749,7   40,0 5 471,2

Adreçar-se a persones desconegudes  2 160,0   499,9   470,5   272,3  2 007,9   60,7 5 471,2
Escriure notes personals  1 716,1   211,1   350,9   236,3  2 809,6   147,2 5 471,2

(1)Població que viu en llars de dos membres o més
(2)Població que està cursant estudis
(3)Població ocupada

Població de 15 anys i més segons usos lingüístics i camps d'ús. Catalunya. 2003

%

Distribució percentual

Només Més català Més castellà Només Altres 
català que castellà Ambdues que català castellà situacions Total

Camps d' ús

Membres de la llar(1) 37,2 7,1 9,0 9,9 34,4 2,4 100,0
Amistats 24,5 17,8 18,4 11,9 25,6 1,9 100,0
Veïns 29,5 10,6 17,2 8,4 32,7 1,5 100,0
Companys d'estudi(2) 27,3 18,0 20,3 10,9 19,7 3,8 100,0
Companys de feina(3) 27,5 15,9 20,6 10,6 22,3 3,0 100,0

Petit comerç 35,6 15,2 15,5 8,1 25,3 0,4 100,0
Gran comerç 32,6 13,3 14,3 9,8 28,4 1,5 100,0
Entitats financeres 49,2 8,6 8,8 4,4 27,3 1,7 100,0
Personal mèdic 41,1 9,6 11,6 4,9 32,0 0,7 100,0

Adreçar-se a persones desconegudes 39,5 9,1 8,6 5,0 36,7 1,1 100,0
Escriure notes personals 31,4 3,9 6,4 4,3 51,4 2,7 100,0

(1)Població que viu en llars de dos membres o més
(2)Població que està cursant estudis
(3)Població ocupada

2.1.

2.1.



Població de 15 anys i més segons ús exclusiu del català* i camps d'ús. Catalunya. 2003
Àmbits territorials

Milers de persones

Àmbit Comarques Camp de Terres de Àmbit de Comarques Alt Pirineu
metropolità gironines Tarragona l'Ebre ponent centrals i Aran Total

Camps d'ús

Membres de la llar(1)   922,1   237,4   145,2   97,4   143,7   201,2   27,5  1 774,5
Amistats   612,1   202,9   101,6   91,0   132,1   178,9   23,4 1 342,0
Veïns   738,9   241,3   124,5   106,5   157,0   217,0   30,0 1 615,2
Companys d'estudi(2)   142,4   50,2   25,8   14,2   22,6   33,3   4,2   292,7
Companys de feina(3)   429,6   121,2   54,7   45,0   66,0   90,8   13,5   820,8

Petit comerç  1 008,3   274,8   151,5   95,5   149,9   235,9   30,8 1 946,7
Gran comerç   943,4   250,9   131,6   84,0   131,7   212,9   26,9 1 781,4
Entitats financeres  1 537,3   331,7   192,3   107,3   188,6   295,2   39,6 2 692,0
Personal mèdic  1 252,3   294,2   165,5   89,8   156,4   260,0   33,0 2 251,2

Adreçar-se a persones desconegudes  1 150,5   283,0   170,5   101,7   174,0   245,2   35,0 2 159,9
Escriure notes personals   933,4   232,1   133,4   67,0   127,1   199,5   23,6 1 716,1

* Població que ha contestat que usa només el català en cadascun dels camps
(1)Població que viu en llars de dos membres o més
(2)Població que està cursant estudis
(3)Població ocupada

Percentatge de població segons ús exclusiu del català* i camps d'ús. Catalunya. 2003
Àmbits territorials

%

Distribució percentual

Àmbit Comarques Camp de Terres de Àmbit de Comarques Alt Pirineu
metropolità gironines Tarragona l'Ebre ponent centrals i Aran Total

Camps d' ús

Membres de la llar(1)   28,0   59,3   41,8   79,8   63,1   59,0   58,2 37,2
Amistats   16,1   44,9   26,3   66,2   51,0   45,7   42,7 24,5
Veïns   19,5   53,4   32,3   77,5   60,7   55,5   54,7 29,5
Companys d'estudi(2)   19,3   55,5   27,9   59,6   46,4   49,2   39,6 27,3
Companys de feina(3)   20,7   44,6   27,1   63,1   48,8   45,1   48,1 27,5

Petit comerç   26,6   60,9   39,3   69,5   57,9   60,3   56,2 35,6
Gran comerç   24,9   55,6   34,1   61,1   50,9   54,4   49,1 32,6
Entitats financeres   40,5   73,5   49,9   78,1   72,9   75,5   72,3 49,2
Personal mèdic   33,0   65,2   42,9   65,4   60,4   66,5   60,3 41,1

Adreçar-se a persones desconegudes   30,3   62,7   44,2   74,0   67,2   62,7   64,0 39,5
Escriure notes personals   24,6   51,4   34,6   48,8   49,1   51,0   43,1 31,4

* Població que ha contestat que usa només el català en cadascun dels camps
(1)Població que viu en llars de dos membres o més
(2)Població que està cursant estudis
(3)Població ocupada

3.2.

3.1.



Ordenació segons ús exclusiu del català* i àmbits d'ús. Catalunya. 2003
Àmbits territorials

Núm. d'ordre

Àmbit Comarques Camp de Terres de Àmbit de Comarques Alt Pirineu
metropolità gironines Tarragona l'Ebre ponent centrals i Aran

Camps d' ús

Membres de la llar(1) 7 3 6 1 2 4 5
Amistats 7 4 6 1 2 3 5
Veïns 7 5 6 1 2 3 4
Companys d'estudi(2) 7 2 6 1 4 3 5
Companys de feina(3) 7 5 6 1 2 4 3

Petit comerç 7 2 6 1 4 3 5
Gran comerç 7 2 6 1 4 3 5
Entitats financeres 7 3 6 1 4 2 5
Personal mèdic 7 3 6 2 4 1 5

Adreçar-se a persones desconegudes 7 4 6 1 2 4 3
Escriure notes personals 7 1 6 4 3 2 5

* Població que ha contestat que usa només el català en cadascun dels camps
(1)Població que viu en llars de dos membres o més
(2)Població que està cursant estudis
(3)Població ocupada

3.3.



Proporció mitjana d'hores de televisió segons la llengua(1). Catalunya. 2003
Àmbits territorials

Català Castellà Altres Total

Àmbit metropolità 47 51 1 100
Comarques gironines 55 43 1 100
Camp de Tarragona 50 49 1 100
Terres de l'Ebre 56 44 1 100
Àmbit de ponent 55 45 0 100
Comarques centrals 59 40 1 100
Alt Pirineu i Aran 59 41 1 100

Catalunya 50 49 1 100

(1) Població que veu habitualment la televisió

Proporció mitjana d'hores de ràdio segons la llengua(1). Catalunya. 2003
Àmbits territorials

Català Castellà Altres Total

Àmbit metropolità 52 47 1 100
Comarques gironines 69 30 1 100
Camp de Tarragona 55 44 1 100
Terres de l'Ebre 69 31 0 100
Àmbit de ponent 60 40 0 100
Comarques centrals 73 27 0 100
Alt Pirineu i Aran 76 22 2 100

Catalunya 57 43 1 100

(1) Població que escolta la ràdio habitualment

Proporció mitjana d'hores de lectura de premsa segons la llengua(1). Catalunya. 2003
Àmbits territorials

Català Castellà Altres Total

Àmbit metropolità 32 66 1 100
Comarques gironines 54 45 1 100
Camp de Tarragona 39 61 1 100
Terres de l'Ebre 47 52 1 100
Àmbit de ponent 50 50 0 100
Comarques centrals 51 49 0 100
Alt Pirineu i Aran 46 54 0 100

Catalunya 37 62 1 100

(1) Població que llegeix la premsa habitualment

4.1.

4.2.

4.3.



Població de 15 anys i més segons llengua en la pàgina d'inici en l'accés a internet (1). Catalunya 2003
Àmbits territorials

Milers de persones

Català Castellà Anglès Altres Total

Àmbit metropolità   261,6  1 001,7   125,9   73,6  1 462,9
Comarques gironines   47,9   73,0   9,0   10,9   140,7
Camp de Tarragona   29,0   92,0   8,9   4,1   134,0
Terres de l'Ebre   14,3   18,8   1,0   0,0   34,2
Àmbit de ponent   26,5   45,1   2,1   3,7   77,4
Comarques centrals   38,2   66,1   7,3   3,6   115,3
Alt Pirineu i Aran   5,7   10,7   1,2   0,5   18,1

Catalunya  423,4 1 307,4  155,4  96,4  1 982,6

(1) Població que utilitza habitualment la xarxa internet

Població de 15 anys i més segons llengua en la pàgina d'inici en l'accés a internet (1). Catalunya 2003
Àmbits territorials

%

Distribució percentual

Català Castellà Anglès Altres Total

Àmbit metropolità   17,9   68,5   8,6   5,0 100,0
Comarques gironines   34,0   51,8   6,4   7,8 100,0
Camp de Tarragona   21,6   68,6   6,7   3,0 100,0
Terres de l'Ebre   41,9   55,1   3,1   0,0 100,0
Àmbit de ponent   34,3   58,2   2,7   4,8 100,0
Comarques centrals   33,2   57,4   6,3   3,1 100,0
Alt Pirineu i Aran   31,7   59,0   6,4   2,9 100,0

Catalunya  21,4  65,9  7,8   4,9 100,0

(1) Població que utilitza habitualment la xarxa internet

5.1.

5.2.



Població de 15 anys i més segons la llengua d'ús en els missatges de correu electrònic(1). Catalunya. 2003
Àmbits territorials

Milers de persones

Només Més català Més castellà Només Altres 
català que castellà Ambdues que català castellà situacions Total

Àmbit metropolità   140,8   182,5   197,6   163,7   306,6   226,5  1 217,6
Comarques gironines   43,8   25,1   14,4   7,4   13,4   14,8   118,9
Camp de Tarragona   21,2   19,8   16,4   9,8   30,0   12,4   109,6
Terres de l'Ebre   13,9   6,2   3,3   1,2   2,0   1,5   28,2
Àmbit de ponent   22,1   14,6   9,1   4,6   7,2   6,0   63,6
Comarques centrals   39,2   18,9   11,6   3,8   7,8   15,6   96,9
Alt Pirineu i Aran   5,0   3,4   1,9   0,5   2,3   1,6   14,8

Catalunya   286,0   270,6  254,3  191,0  369,4  278,3  1 649,5

(1) Població que escriu missatges de correu electrònic per internet

Població de 15 anys i més segons la llengua d'ús en els missatges de correu electrònic(1). Catalunya. 2003
Àmbits territorials

%

Distribució percentual

Només Més català Més castellà Només Altres 
català que castellà Ambdues que català castellà situacions Total

Àmbit metropolità   11,6   15,0   16,2   13,4   25,2   18,6   100,0
Comarques gironines   36,9   21,1   12,1   6,2   11,3   12,4   100,0
Camp de Tarragona   19,3   18,1   14,9   8,9   27,4   11,3   100,0
Terres de l'Ebre   49,2   21,9   11,8   4,4   7,2   5,4   100,0
Àmbit de ponent   34,7   23,0   14,2   7,3   11,3   9,4   100,0
Comarques centrals   40,5   19,5   12,0   3,9   8,0   16,1   100,0
Alt Pirineu i Aran   33,8   23,2   13,1   3,1   15,9   10,9   100,0

Catalunya   17,3   16,4  15,4  11,6  22,4  16,9   100,0

(1) Població que escriu missatges de correu electrònic per internet

5.3.

5.4.


