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El conseller Mascarell, ahir amb la directora de Política Lingüística.

ACN

AGÈNCIES
❘ BARCELONA ❘ El 96,3% de la po-
blació de Catalunya entén el ca-
talà, el 80,5% el sap parlar i
el 65% el pot escriure.Així ho
revela l’informe de política lin-
güística del 2011, que el conse-
ller de Cultura, Ferran Masca-
rell, va presentar ahir al Parla-
ment. Respecte al 2010, els dos
primers percentatges pugen en-
tre 1 i 2 punts, mentre que el de
l’escriptura augmenta en 5
punts. L’informe del 2011 tam-
bé constata que aquestes xifres
han augmentat un 16% en els
últims 25 anys i que el percen-
tatge de persones que escriuen
en català s’ha duplicat.

A més, la població que té el
català com llengua inicial s’ha
mantingut estable amb una cer-
ta tendència a augmentar en els
últims tres anys, amb un 37,5%,
davant del castellà, que se situa
en el 53,2%. D’altra banda, el
percentatge de població que té
el català com llengua d’identi-
ficació personal és del 42,2% i
s’ha mantingut estable en els úl-
tims 5 anys, amb un creixement

d’unes 430.000 persones. Se-
gons l’informe, un 61,9% de la
població utilitza aquesta llen-
gua per a les converses amb
amics, cosa que també suposa
un augment d’unes 530.000
persones.

Així mateix, l’informe indi-
ca que el 100% de la població
entén el castellà i que el 99%
l’escriu, un fet que demostra,
segons Mascarell, que el que
s’ensenya a Catalunya en cas-

tellà “és suficient”.
Això sí, el conseller va defen-

sar que el castellà tingui “rang
d’oficialitat”, de la manera que
acabi determinant el Parlament,
en el cas que Catalunya es con-
vertís en un estat independent.
“Ningú lluita contra el castellà

Creixen l’ús i el coneixement del català
El 96,3% de la població de Catalunya l’entén, el 80,5% el sap parlar i el 65% el pot escriure ||
El consellerMascarell defensa el “rang oficial del castellà” en un futur Estat català

LLENGUA INFORME

CONTRA EL CATALÀ

Mascarell va afirmar

que no voldria que es fes

amb cap llengua el que

s’ha fet amb el català

a Catalunya.Aquí tothom vol
que sigui patrimoni lingüístic”,
va insistir Mascarell, que va ma-
nifestar que no voldria que es
fes amb cap llengua el que s’ha
fet amb el català. En aquest sen-
tit, el conseller va criticar l’“ad-
versitat permanent de les po-

lítiques estatals i partits de l’Es-
tat, que juguen a posar pals a
les rodes al desplegament del
català, com per exemple les sen-
tències judicials respecte al mo-
del d’immersió lingüística, con-
tra la llei del cine o del con-
sum”.

Lleida recorda Esteve
Cuito a l’Escorxador

ARTSESCÈNIQUESHOMENATGE

La filla i la viuda d’Esteve Cuito van descobrir ahir la placa a l’Escorxador, juntament amb l’alcalde, Àngel Ros.

❘LLEIDA ❘ El món del teatre de Llei-
da va retre ahir homenatge a
l’actor i dinamitzador cultural
Esteve Cuito—l’ànima del grup
El Sidral, que va morir l’estiu
passat als 68 anys—, donant el
seu nom al pati delTeatre de l’Es-
corxador. L’alcalde i membres
del consistori van acompanyar
la Carme i l’Olga, la viuda i la
filla de Cuito, en un emotiu ac-
te al qual no van faltar alumnes

de l’Aula deTeatre i nombrosos
representants de grups teatrals
com Zoom Zoom,Talia,AEM,
Xip Xap, El Sac Espectacles,
L’Hangar-Magraners, Festuc, Ín-
tims Produccions, La Baldufa
o el Centre deTitelles de Lleida.
Àngel Ros va destacar que
“aquest espai és idoni, entre l’Es-
corxador i l’Aula deTeatre, per
recordar un referent en les arts
escèniques de Lleida”.
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DADESDEL’INFORME

Llengua catalana
❚ L’informe del 2011 indica que el
96,3% (1,3 punts més que el
2010) de la població de Catalu-
nya entén el català, el 80,5% (2,5
punts més) el sap parlar i el 65%
(5 punts més) el pot escriure.

Llengua castellana
❚ El 100% de la població entén el
castellà i el 99% l’escriu.

Altres llengües

❚ Un 23,4% de la població pot
mantindre una conversa en an-
glès i un 14,1%, en francès.

A les universitats

❚Un 76,2% de les classes de grau
s’imparteixen en català, davant
d’un 56,6% de la docència de
màsters.

Mitjans de comunicació

❚ El 35,8% de lectors de premsa
elegeixen un diari en català. El
60,1% veu programes en català.


