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#català947. La llengua catalana als municipis de Catalunya
#català947 és un projecte de la Direcció General de Política Lingüística del Departament de
Cultura que posa a disposició de les institucions, dels recercadors i de la ciutadania tota la
informació sociolingüística i de política lingüística disponible de cada municipi de Catalunya.
El projecte respon al principi d’oferir dades fiables sobre la situació de la llengua catalana
amb la màxima desagregació territorial possible. Amb aquest enfocament ja es va concebre
l’Enquesta d’usos lingüístics de la població 2018 i el desenvolupament dels plans d’anàlisi i
acció de Política Lingüística com l’Ofercat, destinat a conèixer i actuar sobre el teixit
comercial de les grans ciutats de Catalunya.
Conèixer la realitat del coneixement i dels usos lingüístics dels ciutadans és a la base de tota
política lingüística, de l’articulació de les accions específiques per oferir condicions més
adequades perquè els ciutadans puguin aprendre les llengües pròpies del país i optar-hi per
usar-les en totes les situacions, amb naturalitat i facilitat.
El projecte #català947 també vol reforçar la trajectòria de consens entre el Govern i els ens
locals des de la restauració de la Generalitat de Catalunya i les corporacions democràtiques
que té el màxim exponent en el Consorci per a la Normalització Lingüística amb un mapa de
147 punts d’atenció arreu del territori i del qual aquest informe també inclou dades.

Utilitat
El projecte servirà com a:


Base per promoure la normalització lingüística a nivell local



Font d’informació perquè els centres educatius puguin elaborar els projectes
lingüístics de centre.



Informació institucional per a tots els ajuntaments, ens locals, culturals i socials de
Catalunya



Informació pública per als ciutadans que tinguin interès a conèixer la situació
lingüística del seu municipi
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Actualització i dades disponibles
En l’actual edició, #català947 ofereix un informe per a cada municipi de Catalunya que
descriu la situació lingüística local i els aspectes demogràfics i socioeconòmics que hi tenen
relació, amb informació comarcal o de l‘àmbit territorial a què pertany. També s'ofereixen
totes les dades que han permès l'elaboració de l'informe i la descripció dels algoritmes per
a la conversió de dades en text descriptiu. De manera periòdica s’actualitzaran les dades i
informes.

Fonts d’informació
#català947 té com a fonts les dades, ja públiques, següents:


Padró municipal (anual): població segons lloc de naixement



EULP 2018: Coneixements de català, usos lingüístics (municipis que disposen
d’informació representativa)



Ofercat: Índexs Ofercat



DGPL (anual): Certificats de català



CPNL (anual): Inscripcions als cursos de català (segons nivell, segons origen)



Parla.cat: inscripcions



Cens lingüístic 2011: Coneixements de català



Voluntariat per la Llengua (VxL): persones inscrites

Estructura de cada informe
Cada informe local té com a apartats principals una introducció, la situació demogràfica
(amb l'evolució i la procedència de la població), l'anàlisi dels coneixements de català,
l'anàlisi dels usos lingüístics i la situació de l'aprenentatge a la localitat, incloent-hi les dades
relatives a l'alumnat del Consorci per a la Normalització Lingüística, el Parla.cat i el
Voluntariat per la llengua. En total més de 22.000 pàgines d’informació.
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Difusió a l’abast de tothom i cercador
Els informes de #català947 es poden consultar mitjançant una interfície web accessible des
de l’adreça llengua.gencat.cat/catala947 que permet cercar i filtrar per diversos criteris i
compartir el recurs per fer-ne difusió. D’altra banda, s’executarà un pla de difusió específic
que comptarà amb un videotutorial introductori. La interfície també permetrà a les
institucions i grups de recerca proposar continguts que enriqueixin les informacions locals
disponibles.
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