
La presència de la llengua catalana a Reus obté una puntuació 
de 72 sobre 100  
 
Els resultats són bons en l'administració i l'ensenyament, però no tant en l'economia i 
l'oci  
 
La presència del català a la ciutat de Reus ha obtingut la qualificació de notable. 
Aquesta és la conclusió de l'estudi Ofercat, una eina d'anàlisi lingüística que permet 
obtenir una radiografia de l'oferta de català que rep la població d'una ciutat. Tot i que 
els resultats són bons, l'estudi destaca que encara hi ha desequilibris entre els sectors 
públic i privat -on la presència de la llengua no arriba a la mitjana global, que és de 72 
sobre 100- i que el catalanoparlant aconsegueix, en un percentatge elevat, que el seu 
interlocutor passi a parlar català tot i que se li hagi adreçat inicialment en castellà.  
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L'estudi, que ha dut a terme el Centre de Normalització Lingüística Miquel Ventura, de 
l'àrea de Reus, ha analitzat la presència del català en cinc sectors: administració 
pública, economia, societat i oci, mitjans de comunicació i ensenyament i sanitat. En el 
primer sector, el de l'administració, la presència i ús del català és quasi completa en la 
local i en la de la Generalitat i força baixa en la de l'Estat -correus, seguretat social, 
hisenda, guàrdia civil, Policía Nacional.-. Sorprenen, en canvi, els 87 punts que obté en 
l'administració de justícia. Pel que fa al sector econòmic, l'oferta de català es queda en 
65 punts. Allò que fa baixar la mitjana és, sobretot, els centres comercials i 
hipermercats, que ofereixen poca retolació en català. A més, la llengua d'identificació 
oral obté una qualificació de 35 punts, tot i que la llengua d'adequació oral arriba al 60. 
Això vol dir que inicialment s'atén al client en castellà, però si el client continua parlant 
català «un percentatge considerable» dels interlocutors canvien de llengua, segons 
Anna Saperas, directora del CNL. 
El sector societat i oci obté una mitjana d'un 72%. El català és força present en el 
subsector societat, però no tant en el d'oci, sobretot per la poca presència del català a 
les sales comercials de cinema. Durant el període de realització de l'Ofercat, es van 
projectar 26 pel·lícules a Reus, de les quals només una era en català. Només els 
espectacles teatrals aconsegueixen compensar lleugerament els baixos resultats (48 
punts) que obté la presència del català en el sector de l'oci. 
Els sectors de l'ensenyament i la sanitat estan molt catalanitzats, tot i que s'observen 
deficiències en la sanitat privada -la documentació de les mútues és quasi tota en 
castellà-, però no així el dels mitjans de comunicació. Deixant de banda els mitjans de 
comunicació locals, on el català és majoritari, el sector obté un índex que va entre el 23 
i el 52. Això es deu als mitjans generalistes, on la llengua predominant és el castellà. 
L'Ofercat es va presentar ahir al Centre de Lectura, en un acte a què va assistir Miquel 
Pueyo, director de Planificació Lingüística de la Generalitat i president del Consorci per 
a la Normalització Lingüística. 

 


