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EL PSC vol que
Puigdemont
“defensi” el
tercer sector

Enquesta d’usos lingüístics del català
a Girona el 2013
Coneixement del català 2003 - 2013 (en %)
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El català, llengua
habitual de cinc de
cada deu gironins

L’alcaldable socialista a
Girona, Sílvia Paneque,
reclama a l’Ajuntament
que es posi al costat dels
afectats de la residència
Mifas i que reclami a la Generalitat que reconsideri
el copagament dels usuaris dels centres del tercer
sector per adaptar-los a la
seva realitat social. Paneque recorda que a l’abril, i
sense passar pel ple del
Parlament, es va emetre
una ordre en què es revisaven els criteris del càlcul
del copagament en funció
dels estalvis, el patrimoni i
les indemnitzacions i es
rebaixava la part de la pensió destinada a despeses
de 197 a 132 euros. “Demanem a la consellera de
Benestar i Família que entengui que ha de canviar
els criteris i a l’alcalde
Puigdemont que actuï en
defensa dels gironins”, va
dir. ■

a Les comarques gironines són el cinquè territori català

on més gent reconeix fer-lo servir de manera habitual
Joan Trillas
GIRONA

El català a les administracions

El català és la llengua habitual per a 5 de cada 10 gironins majors de 15 anys,
segons una enquesta sobre els usos lingüístics de
la població, el 2013, que ha
elaborat el Departament
de Cultura conjuntament
amb l’Idescat. Un dels indicadors de l’enquesta
mostra que el 51,5% dels
gironins tenen el català
com a llengua habitual.
Aquesta dada suposa un
lleuger increment respecte a l’estudi del 2008, quan
un 50,9% dels enquestats
reconeixien tenir el català
com a llengua. Amb tot, i
coincidint amb l’arribada
de la immigració, el tant
per cent va caure significativament, ja que, el 2003,
havia arribat al 63,4%.

Un dels camps en el qual s’ha
focalitzat l’estudi és determinar quin és el grau de relació
del català a l’hora de fer tràmits amb les administracions.
En aquest sentit, l’enquesta posa de relleu que a les comarques gironines s’usa més
el català que el castellà amb

les relacions amb les administracions de la Generalitat
(60,5%) i l’administració local (64,2%).
Una altra cosa és l’ús del
català a la grans superfícies
comercials i els supermercats, on no arriba al 50%, i en
les relacions amb l’administració de l’Estat.

La xifra

Parlar, llegir i escriure
A les comarques gironines, la majoria de la població de 15 anys declara entendre, saber parlar, llegir
i escriure el català, en major proporció que a Catalunya: entendre (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
entenen el català, 517.800
de persones que el saben
parlar, 523.700 que saben
llegir-lo i 401.400 que el
saben escriure. Les comarques gironines són,

doncs, el cinquè territori
català on més gent reconeix tenir el català com a
llengua de comunicació
habitual. En primer lloc
s’hi situen les Terres de
l’Ebre (73,8%), seguides
de les comarques centrals
(63%), Ponent (61,9%) i
l’Alt Pirineu i Aran
(61,3%).
L’enquesta –feta a 731
gironins– també determina que 300.000 gironins
que no tenien el català
com a llengua inicial l’han
après en els darrers anys.
Pel que fa referència a Catalunya, gairebé 3 milions
de persones que no tenien
el català com a llengua inicial el saben parlar actualment. ■

59,9

per cent dels enquestats per
part de la la Generalitat per
fer el treball sobre el 2013 reconeixien tenir el català com
a llengua.
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El Santa Margarida
fa 25 anys
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Una placa, obra de l’artista
Bonaventura Ansón –a la
imatge–, commemora des
d’ahir el 25è aniversari del
trasllat del col·legi Santa
Margarida de Quartal nou
edifici. La placa es va descobrir en el marc d’una celebració en la qual es va fer un re-

corregut per la història
d’aquest projecte educatiu.
Pares i alumnes van participar en la jornada, en què hi va
assistir també la consellera
d’Educació, Irene Rigau, la
qual va treballar-hi en el seus
inicis com a professora. ■ J.TRILLAS / J.SABATER

