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Salvador Sunyer, interpel·lat per Mònica Terribas, ahir a Girona. 

ANIOL RESCLOSA

Així com de 2003 a 2008 els per-
centatges de persones amb co-
neixements de català havien dis-
minuït a causa de l’allau migrato-
ri iniciat l’any 2001, de 2008 a 2013
es recuperen els percentatges de
persones amb coneixements de
català i s’arriba en alguns casos a
la dada obtinguda l’any 2003.

Aquesta tendència es es fa pa-
tent a les comarques gironines
amb una xifra: 294.000 persones
que no tenien el català com a llen-
gua habitual el saben parlar actu-
alment. 

Aquesta és una de les múltiples
dades fruit de l’explotació de l’en-
questa sobre els usos lingüístics de
la població, feta el 2013 pel De-
partament de Cultura i l’Idescat, les
conclusions principals de la qual
es van presentar fa uns dies a Bar-
celona, i ahir es va donar a conèi-
xer el detall geogràfic de les co-
marques gironines.

Una altra de les revelacions és
que el català és avui la llengua ha-
bitual per a 5 de cada 10 gironins
majors de 15 anys. 

Aquesta dada se situa per sobre
de la mitja catalana però hi ha qua-
tre territoris on el català té major
presència, amb les terres de l'Ebre
al capdamunt (73,8%). 

L'any 2003, per exemple, aques-
ta dada a la regió de Girona arri-
bava al 63,4% però va recular fins
el 50,9% el 2008 amb l'arribada de
la immigració. 

Avui, la situació es recupera i
s’arriba al 51,5% el 2013. L'en-
questa s’ha fet a 731, amb una taxa
de resposta del 96’7%, i té un mar-
ge d’error del 3’65%.

L'objectiu principal de l'en-
questa és conèixer la identificació
lingüística i els usos del català i al-

tres llengües en els espais de rela-
ció personal de la població de
més de 15 anys. 

A les comarques gironines l'any
2003 la població nascuda a l'es-
tranger representava un 11,7% so-
bre el conjunt de la població, men-
tre que el 2013 representen un
22% de la població (gairebé
100.000 persones més). 

El de Girona és el cinquè terri-
tori català on més gent reconeix te-
nir el català com a llengua de co-
municació habitual. 

En primer lloc hi trobem les
Terres de l'Ebre (73,8%), seguides
de les comarques centrals (63%),
Ponent (61,9%) i l'Alt Pirineu i
Aran (61,3%). 

No obstant això, Girona se situa
per sobre de la mitja catalana. A la

cua hi trobem l'àmbit metropoli-
tà, on el 27,8% dels enquestats re-
coneix usar el català com a llengua
habitual.

La composició demogràfica per
lloc de naixement de Catalunya
(7.553.650 habitants) ha sofert
canvis molt significatius. Entre el
2003 i el 2013, hi ha hagut un crei-
xement de 384.000 persones de la
població nadiua, un decreixement
de més de 236.000 persones nas-
cudes a la resta de l’Estat i un
creixement de 701.000 persones
procedents de la resta del món. 

A les comarques gironines l’any
2003 la població nascuda a l’es-
tranger representava un 11,7% so-
bre el conjunt de la població, men-
tre que el 2013 representen un
22% de la població.
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300.000 gironins que no tenien el català
com a llengua inicial ja el saben parlar

L’idioma és avui habitual per a cinc de cada deu ciutadans de les comarques de Girona de 15 o més anys d’edat

Antoni Baulida, Joan Solé i Anna Torrijos, en la presentació ahir a l’edifici de la Generalitat a Girona. 
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A les comarques gironines, la ma-
joria de la població de 15 anys i més
declara entendre, saber parlar, llegir
i escriure el català, en major propor-
ció que al conjunt de Catalunya: en-
tendre (95,4%), saber parlar
(84,9%), llegir (85,9%) i escriure
(65,8%). En nombres absoluts, a les
comarques gironines, hi ha 581.500
persones de 15 anys i més que en-
tenen el català, 517.800 de perso-
nes que el saben parlar, 523.700
persones que el saben llegir i
401.400 persones que el saben es-
criure. A Catalunya, gairebé 3 mi-
lions de persones que no tenien el
català com a llengua inicial el saben
parlar actualment. DdG/ACN GIRONA



El 94,5 per cent dels
gironins l’entén

PARLAR, LLEGIR I ESCRIURE

L’enquesta també revela que els
ciutadans de les comarques gironi-
nes usen més el català que el caste-
llà en les relacions amb l’Administra-
ció de la Generalitat (60,5%) i l’Ad-
ministració local (64,2%), mentre
que l’ús del català no arriba al 50% a
les superfícies comercials i  als su-
permercats. A l’Administració de
l’Estat es situa entorn el 51%. Se-
gons els autors de l’estudi, tot indi-
ca que ens els àmbits públics que
tenen regulada una major garantia
d’ús lingüístic la presència del català
és més freqüent. DdG/ACN GIRONA



L’ús decau en les
superfícies comercials

RELACIÓ AMB L’ADMINISTRACIÓ
EN XIFRES

A les comarques gironines
De 15 anys i més entenen el català, 
i 517.800 el saben parlar

Els catalanoparlants
És el número de persones que tenen
el català com a llengua inicial

Increment d’estrangers
És la xifra arrodonida de gent esta-
blerta a Catalunya a partir del 2003

100.000 PERSONES

277.900 PERSONES

518.500 PERSONES

La companyia anglesa Propeller
s’instal·larà a Girona d’aquí a dos
anys, el 2016, per oferir al públic
cinc tragèdies històriques de Sha-
kespeare com ara La Guerra de les
Dues Roses.

L’estada de treball a Girona de la
prestigiosa companyia britànica la
va donar a conèixer ahir Salvador
Sunyer, director del festival Tem-

porada Alta, en declaracions a
Catalunya Ràdio. 

Aprofitant l’emissió del progra-
ma El matí de Catalunya Ràdio des
del Teatre Municipal de Girona,
Sunyer va declarar: «Totes les tra-
gèdies històriques de Shakespea-
re, que són els ‘enrics’, els ‘ricards’,
etcètera, i el projecte és que, no
 l’any que ve sinó l’altre, el 2016,
s’instal·lin aquí a Girona i ens fa-

cin aquí a Catalunya totes les tra-
gèdies històriques, que és una
cosa que no s’ha fet mai i és una de
les coses que fa il·lusió i que tenim
tancada i pactada».

Sunyer va afegir que Catalu-
nya té l’ocasió de crear «un teatre
o una música noves en què l’im-
portant siguin uns senyors que
són els artistes i els altres que són
el públic».
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La companyia de teatre anglesa
Propeller s’instal·larà a Girona el 2016


