Relacions entre
els territoris de llengua catalana

Situació de la llengua en les relacions entre els
territoris de llengua catalana
1. Dades per al debat
La comunitat lingüística catalana s’estén per un territori de 4 estats, poblat per uns 14
milions d’habitants. Aproximadament el 85% d’aquesta població declara entendre el
català (uns 12 milions), un 70% diu que el sap parlar i llegir (uns 10 milions) i un 53%
que el sap escriure (7,5 milions).
Taula. Estimació del total de població que declara entendre, saber parlar i llegir, i escriure el
català. Per territoris. Xifres absolutes i percentatges 2013-2015 (darreres dades comparades
disponibles).

Font: Informe Un marc sociolingüístic igualitari per a la llengua catalana

Els diferents territoris on es parla la llengua catalana tenen marcs normatius i
situacions administratives diferents, dinàmiques poblacionals diferents i també graus
de suport i de compromís a la llengua diferents. Tampoc existeix actualment un espai
de comunicació comú que enforteixi els lligams i els referents de tota la comunitat
lingüística. Aquesta fragmentació a tots els nivells representa una amenaça per al
futur, ja que no es pot actuar de manera homogènia a tots els territoris.
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2. Reptes
•

La fragmentació territorial fa que no hi hagi una única política lingüística comuna,
consensuada i aplicada a la llengua catalana.

•

La manca d’espais de comunicació, de referents i d’intercanvis culturals intensos
dificulta la creació d’un àmbit d’intercomunicació propici.

•

Altres reptes que identifiques...

3. Preguntes associades
•

Com podem enfortir els intercanvis de comunicació entre els diferents territoris
de llengua catalana?

•

Com podem coordinar millor les accions de normalització lingüística que es duen
a terme als diferents territoris?

•

Altres preguntes que vols proposar...

4. Informació complementària
Informe Un marc sociolingüístic igualitari per a la llengua catalana (pàgines 106-111)

5. Altres eixos
El Pacte Nacional per la Llengua aborda altres eixos. Són els següents:
1.

Administracions públiques
1.1. Administració pública
1.2. Justícia

2.

Educació i recerca
2.1. Ensenyament obligatori
2.2. Ensenyament universitari
2.3. Aprenentatge del català entre persones adultes

3.

Cohesió social i acolliment

4.

Cultura

5.

Audiovisual i mitjans de comunicació

6.

Món digital i tecnologies de la llengua

7.

Àmbit socioeconòmic i laboral
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8.

Salut i atenció sociosanitària

9.

Lleure, esport i món associatiu

10. Relacions entre els territoris de llengua catalana
11. Àmbits estatal, europeu i internacional
12. Qualitat de la llengua
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