
Temes Serveis Generalitat Catalunya Seu electrònica

Sala de premsa

Enllaçar | Imprimir

22-01-2016 13.17

El Departament de Cultura i el consorci Campus Iberus inicien un estudi sobre l'ús

social del català a l'Aragó

L’estudi sociolingüístic sobre la Franja, dirigit per la Direcció General de Política Lingüística,
comptarà amb l’assessorament de la Universitat de Saragossa

El treball s’emmarca en les accions que el Departament de Cultura duu a terme conjuntament
amb els responsables d’Andorra, l’Alguer i les Illes Balears, per conèixer l’abast de l’ús del
català

El Departament de Cultura i el consorci Campus Iberus impulsaran conjuntament un estudi i diverses publicacions sobre

la situació del català i el seu ús social a la Franja d’Aragó. L’estudi tindrà com a matèria primera els resultats de

l’enquesta sociolingüística duta a terme el 2014 en aquest àmbit territorial per la Direcció General de Política Lingüística

del Departament de Cultura. Les primeres anàlisis ja han permès determinar que un 80,2 % de la població adulta sap

parlar català; un 94,1% l’entén, i el 74,7% declara que el sap llegir. La competència d’escriptura és molt més baixa, pel

fet que només declara que la sap escriure la meitat dels que saben parlar-la.

La directora general de Política Lingüística, Ester Franquesa; el director general de política lingüística de l’Aragó, José

Ignacio López, i el director executiu del Campus Iberus, Óscar López s’han reunit avui a Lleida per tal d’establir les

bases per a  impulsar l’estudi. A la reunió hi han participat també Josep Borrell, director dels Serveis Territorials de

Cultura a Lleida; Javier Giralt, director del Departament de Lingüística General i Hispànica de la Universitat de

Saragossa; Chabier Gimeno, professor del Grup d’Estudis de la Societat del Risc del Departament de Psicologia i

Sociologia de la Universitat de Saragossa; Ramon Sistac, professor de Dialectologia Catalana de la Universitat de Lleida

i director de l’Oficina d’Estudis de Llengua i Literatura de Ponent i del Pirineu i Natxo Sorolla, professor de la Universitat

Rovira i Virgili i membre de l’Oficina CRUSCAT, a més de diversos experts de la Direcció General de Política Lingüística

de la Generalitat de Catalunya.

Els primers resultats de l’enquesta, que aporta les dades per a dur a terme l’estudi, assenyalen que la mitjana d’ús del

català (49,9%) és similar a la del castellà (46,5%). Pel que fa a la llengua d’identificació, un 49,6% de la població de la

Franja considera que la seva llengua és el català i el 40,6% declara que és el castellà.

El treball de camp del sondeig, coordinat per la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya i

executat en el marc d’un conveni entre el Departament de Cultura i el Consorci Campus Iberus, comparteix la

metodologia i els criteris seguits en l’Enquesta d’usos lingüístics de la població a Catalunya 2013 (EULP).

El Campus Iberus es un projecte conjunt de les universitats públiques de les terres Lleida, l’Aragó, Navarra i La Rioja,

que té com a objectiu la cooperació estratègica entre els centres per tal d’esdevenir un campus d’excel·lència a l’entorn

del riu Ebre.  

L’estudi sociolingüístic sobre la Franja, que serà dirigit tècnicament per la Direcció General de Política Lingüística amb

l’assessorament de la Universitat de Saragossa, s’emmarca en les accions que el Departament de Cultura duu a terme

conjuntament amb els responsables d’Andorra, l’Alguer i les Illes Balears, per conèixer l’abast de l’ús del català.

D’altra banda i de manera conjunta entre la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, el

Consell General dels Pirineus Orientals i la Universitat de Perpinyà també s’ha iniciat l’anàlisi de les dades obtingudes en

l’Enquesta d’Usos Lingüístics a la Catalunya del Nord.
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