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CULTURA I SOCIETAT 

Olot és la ciutat catalana amb
més oferta lingüística en català,
amb 80 punts sobre 100, i Santa
Coloma de Gramenet la que
 menys, amb 51 punts. Malgrat
aquesta important diferència, l'ús
del català a Santa Coloma de Gra-
menet i a d'altres poblacions amb
baixos índex d'ús del català a co-
merços i institucions està pujant
significativament els darrers anys.
Així ho indica l'Ofercat, un estudi
realitzat en més de 20 ciutats ca-
talanes per la Direcció General
de Política Lingüística. 

L'estudi apunta una evolució
important de l'adequació al cata-
là en aquestes poblacions; és a dir,
que cada cop més comerciants i
empleats públics responen en ca-
talà quan el seu interlocutor tam-
bé ho fa malgrat que no sigui la
seva llengua habitual. 

L'Ofercat és un estudi realitzat
per la Direcció General de Políti-
ca Lingüística en 20 ciutats cata-
lanes i que ha consistit a analitzar
l'oferta en llengua catalana en els
sectors de l'Administració, l'eco-
nomia, la societat, l'oci, els mitjans
de comunicació, l'ensenyament i
la sanitat, per mitjà de l'observació
i la recollida de dades.

D'aquesta manera, l'estudi ha
permès classificar les ciutats es-
tudiades en tres grups, les que
ofereixen uns índexs als (amb ni-
vells superiors a 70), que són:
Olot, la Seu d'Urgell, Tremp, Man-
resa, Figueres, Salt, Girona, Torto-
sa, Lleida, Reus i Terrassa; les que
ofereixen índexs intermedis (entre
60 i 70 punts), que són: Mataró,
Granollers, Lloret de Mar, Tarra-

gona, Sabadell i Barcelona, i les que
ofereixen índex més baixos i, tot i
això, són superiors a 50, que són:
l'Hospitalet de Llobregat, Corne-
llà de Llobregat i Santa Coloma de
Gramenet. 

Per sectors, on més normalitzat
està l'ús del català és en els àmbits
vinculats als sectors públics com
l'Administració, la sanitat i l'ense-
nyament; mentre que en altres
com els del comerç i l'oci són els
sectors amb més diferències entre
poblacions, d'acord amb la diver-
sitat sociolingüística dels munici-
pis. 

Finalment, el sector dels mitjans
de comunicació té els índexs més

baixos i homogenis, fet que és
marcat per l'oferta dels mitjans
generalistes.

Pel que fa a les administracions
públiques en concret, la Genera-
litat i l'Administració local tenen els
valors més alts en oferta en cata-
là, mentre que l'Administració de
l'Estat presenta els índexs més
baixos. L'administració de justícia
es troba en una posició intermèdia.

Rètols principals i secundaris 
Pel que fa als factors analitzats, en
la majoria dels casos la retolació
identificativa o rètol principal té
uns índexs superiors als de la re-
tolació informativa que inclou al-
tres rètols de l'establiment. També
que la llengua d'adequació oral o
llengua de resposta a un interlo-
cutor que s'adreça en català és
sempre més alta que la llengua d'i-
dentificació oral o llengua oral
amb què s'inicia una conversa.
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Olot és la ciutat amb més
oferta lingüística en català
segons el nou estudi Ofercat
Santa Coloma de Gramenet és la població més mal puntuada, mentre

que Girona, Salt i Figueres queden integrades dins un segon grup


El Barcelona Ballet d'Ángel Co-
rella presentarà aquest divendres
un expedient de regulació de feina
(ERO) per a tota la plantilla, un to-
tal de 40 treballadors entre perso-
nal d'administració i artistes, ha in-
format un portaveu de la compa-
nyia. El projecte d’escola d’alt ren-
diment de Figueres, però, no es
veurà afectat. 

Segons la companyia, la seva si-
tuació crítica és conseqüència de
la falta d'una subvenció directa
que havia d'aportar la Diputació de
Barcelona i que està «frenada» des
que s'ha començat a tramitar a fi-
nal de gener, assegura la compa-
nyia, que lamenta la total desin-
formació que té sobre aquest as-
sumpte. Fonts de la Diputació han
assegurat que la petició està «a
sobre de la taula» i que encara no
hi ha cap decisió en ferm.

Fins ara, tot el personal del Bar-
celona Ballet estava contractat de
forma indefinida, però ara es faran
contractes puntuals en funció de
les necessitats del ballet, només per
als assajos i les actuacions neces-
sàries.

Segons va informar dilluns El
País la companyia de Corella s'ha
vist perjudicada perquè, des que va
deixar Castella i Lleó i es va ins-
tal·lar a Barcelona, negociava les
ajudes amb el coordinador de la
Diputació, Josep Maria Matas, i el
seu successor, Josep Tous, que han
estat destituïts per sospites de cor-
rupció.

El portaveu del ballet de Corella
va subratllar que l'incompliment de
les promeses es refereix només a la
Diputació, al·legant que quan es

van instal·lar a Barcelona ja sabien
que la Generalitat ratificava el pro-
jecte però no els assegurava cap
subvenció.

La companyia segueix
Durant els últims mesos la com-
panyia s'ha autofinançat amb els
seus espectacles, i seguirà fent-ho
en els pròxims mesos: el Teatre Co-
liseum de Barcelona acollirà al
juny l'estrena mundial de Facing
the Light, de Kirill Radev, amb mú-
sica d'Antonio Vivaldi. Al juliol es
presentarà al Festival Castell de Pe-
ralada Pressentiment, la coreogra-
fia d'Àngel Rojas i Carlos Rodrígu-
ez que ja s'ha vist amb èxit als
EUA, i a més Corella i la seva ger-
mana Carmen Corella impartiran
un curs intensiu de dansa clàssica
a Barcelona. Al setembre es posa-
rà en marxa en aquest mateix es-
pai –al carrer Ortigosa– l'acadèmia
internacional de dansa oberta a tots
els públics, i de manera paral·lela
el projecte de l'escola d'alt rendi-
ment a Figueres per a joves balla-
rins també «segueix en peu».
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L’actuació d’aquest estiu
a Peralada i l’escola d’alt
rediment per a joves de
Figueres no perillen



El Barcelona Ballet
d’Ángel Corella
acomiada tota la plantilla

Protesta a Barcelona en una fotografia d’arxiu. 

ACN

El treball apunta que la capital
de la Garrotxa és on hi ha més
comerciants i empleats públics
que fan servir el català

Ángel Corella. 

JAVIER ORTEGA FIGUEIRAL

La secretària d'Ocupació de la
Generalitat, Esther Sànchez, va
qüestionar ahir l'actual estructu-
ra del sistema universitari, que
ofereix titulacions com la d'Ar-
quitectura, que forma professio-
nals per als quals no existeix de-
manda d'ocupació, i va advocar
per redimensionar aquests estudis.
Durant la presentació d'un infor-
me sobre l'accés dels joves al mer-

cat de treball de Catalunya elabo-
rat pel CTESC, Sànchez va asse-
nyalar que és necessari «redi-
mensionar» tota l'actual oferta
formativa, des dels cicles formati-
us fins a les titulacions università-
ries per adaptar-la a les demandes
del mercat de treball. En aquest
sentit, va advocar per «corregir» es-
tudis com els d'Arquitectura, atès
que la feina per a aquests profes-
sionals ha caigut en un 90 % els úl-
tims anys com a conseqüència
de la crisi econòmica.

«Malgrat aquesta caiguda te-
nim una pila d'universitats que ofe-
reixen aquestes titulacions i mol-
tes persones que han fet esforços
fins i tot econòmics per ser arqui-

tectes no tindran feina ni a Espa-
nya ni al mercat internacional».

En declaracions posteriors als
periodistes, la responsable de les
polítiques d'ocupació de la Gene-
ralitat va precisar que «el missat-
ge no és que cal tancar la meitat de
les universitats espanyoles, sinó
que hem de veure com desplegu-
em habilitats i competències trans-
versals que tinguin una sortida
en el mercat».

En aquesta línia, va assenyalar
que els titulats en Arquitectura
tenen ara com alternatives espe-
cialitzar-se en la rehabilitació d'ha-
bitatges, provar el salt a l'estranger
o «canviar completament de pro-
fessió», intentant aprofitar les se-

ves capacitats i competències.
Sànchez va assenyalar que la Ge-
neralitat està donant ja un pri-
mer pas per abordar els reptes
que planteja aquest escenari i està
ultimant un mapa de formació
integral que busca «racionalitzar»
l'oferta formativa.

Un nou «mapa» formatiu
El mapa, que es presentarà el mes
de juny vinent, analitzarà l'oferta
formativa tant en els nivells de
formació professional, formació
ocupacional i estudis superiors i la
demanda actual del mercat de
treball. Entre les actuacions que es
fer perquè el món de la formació
i de la feina vagin de la mà, va des-
tacar que es proporcioni infor-
mació permanent i detallada sobre
les demandes del mercat laboral
per «evitar el disseny d'itineraris
(formatius) erronis», i així «no
portar les persones a un carreró
sense sortida». 
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La secretària d’Ocupació
creu necessari
«redimensionar» la totalitat
de l’oferta formativa



La Generalitat advoca per reduir
l’oferta d’estudis com Arquitectura

La CUP de Girona ha fet públi-
ca la seva preocupació per l'ocu-
pació del rectorat de la UdG i el
posterior desallotjament per part
dels Mossos d'Esquadra. Així, la
CUP considera que, «des del res-
pecte més escrupolós envers l'au-
tonomia universitària», l'Ajunta-
ment de Girona «té el deure de vet-
llar pel bon funcionament de la
UdG», que és una de les institu-
cions més importants de la ciutat.
És per això que ha reclamat la ce-
lebració d'una reunió urgent entre
els diferents agents de la comuni-
tat universitària gironina i una de-
legació de l'Ajuntament de Girona.
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La CUP demana
una reunió entre
l’Ajuntament de
Girona i la UdG


