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Aquesta setmana, el Depar-
tament de Treball de la Ge-
neralitat ha fet públiques les 
dades de l’atur del mes d’oc-
tubre, com és habitual cada 
principi de mes, que mostren 
un important augment de 
l’atur registrat respecte del 
mes anterior, que ha expe-
rimentat un creixement del 
6,7%, percentatge que repre-
senta 23.784 nous aturats, 

amb la xifra total de 377.999 
persones desocupades. 
Per províncies, Barcelona és 
la que deixa més nous aturats, 
molts d’ells procedents dels 
recents expedients de regu-
lació d’ocupació d’indústria 
de l’automoció i components 
que s’han fet efectius en el 
darrer mes.
L’Alt Penedès no és aliena a 
aquesta tendència i registra 
un creixement superior a la 
mitjana catalana, amb un in-
crement del 8,56%, és a dir 
378 nous aturats i 4795 per-
sones inscrites a les llistes de 

l’Institut Nacional d’Ocupa-
ció (INEM). El Baix Penedès 
també supera la mitjana de 
Catalunya amb un increment 
de l’atur registrat del 9,8% 
respecte el setembre, su-
mant 593 nous aturats en un 
sol mes, i arribant als 6.606 
desocupats. 
En l’àmbit estatal, l’atur re-
gistrat als Serveis Públics 
d’Ocupació ha pujat per setè 
mes consecutiu i a l’octu-
bre es va incrementar en 
192.658 persones a tot l’Estat 
espanyol respecte al setem-
bre, augment que va situar el 

nombre total de desocupats 
en 2.818.026, segons les da-
des del Ministeri de Treball 
i Afers Socials. El Baix Pene-
dès també supera la mitjana 
de Catalunya amb un incre-
ment de l’atur registrat del 
9,8% respecte el setembre, 
sumant 593 nous aturats 
en un sol mes, i arribant als 
6.606 desocupats.
En l’àmbit estatal, l’atur regis-
trat als Serveis Públics d’Ocu-
pació ha pujat per setè mes 
consecutiu i a l’octubre es va 
incrementar en 192.658 per-
sones a tot l’Estat espanyol 

respecte al setembre, aug-
ment que va situar el nom-
bre total de desocupats en 
2.818.026, segons les dad.
En l’àmbit estatal, l’atur regis-
trat als Serveis Públics d’Ocu-
pació ha pujat per setè. mes 
consecutiu i a l’octubre es va 
incrementar en 192.658 per-
sones a tot l’Estat espanyol 
respecte al setembre, aug-
ment que va situar el nom-
bre total de desocupats en 
2.818.026, segons les dades 
del Ministeri d’Ocupació ha 
pujat per setè. Ibuscidit op-
tas rescipsae ilitestibus, culpa 

qui dolupta quat.
Ugitatur anihici ra eictius do-
luptur re lis ad quati od quis 
ipsa sande ilis netum anis sa-
esto bea et eos ellanducimi,
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En aquest marc comparatiu, cal tenir en compte, però, singularitats importants del cas 
català, ja que es tracta d’una llengua mitjana d’Europa però que alhora presenta elements 
importants de minorització:
— té una gran presència de parlants inicials d’altres llengües  -i, especialment, del caste-
llà- que fins i tot han arribat a ser superiors als que tenen el català com a llengua primera.
— viu en un règim de bioficialitat lingüística subestatal (en el pla autonòmic) en què l’al-
tre codi majoritari amb qui coexisteix és reconegut i, a més,  és l’única declarada oficial en 
l’Administració estatal comuna.
— viu en un espai mediàtic no propi sinó integrat en un marc geogràfic superior que no 
funciona en el seu codi sinó en el majoritari en el conjunt de l’estat.
— tot i que amb cert grau d’autonomia, la comunitat està integrada políticament en un 
estat en què és estructuralment minoritària, que reconeix poc el català en l’Administració 
estatal, i que tendeix més aviat a ser-li hostil.
— tampoc no està reconeguda en l’espai europeu, a diferència de totes les altres llengües 
mitjanes -i de més petites- que sí que ho estan. 

En aquests moments, doncs, el català té més persones que el tenen com a llengua segona 
que no pas inicial, cosa que produeix una diferència substancial respecte de les altres llen-
gües mitjanes europees, pel fet que, molt sovint, aquests parlants   -potencials- poden 
decantar-se més cap a l’ús habitual de l’altra llengua -el castellà- que no pas del català. 
Com que la població que té el català com a llengua primera està majoritàriament molt 
bilingüitzada també en castellà i pot haver heretat l’hàbit d’adaptació força automàtica a 
la llengua que pressuposa en l’interlocutor, l’ús interpersonal del català és menor del que 
caldria pressuposar.  
El català, això no obstant, disposa d’uns 5.300.000 parlants que el tenen com a llengua 
inicial, que l’acosta als que tenen com a llengua primera el danès, i supera els que tenen 
el finès, l’hebreu, l’eslovè, l’estonià, o el letó, per exemple. Un fet diferencial important, 
però, és que aquests parlants nadius del català conviuen en els seus territoris amb més 
de 8.000.000 de persones que tenen com a llengua inicial una de les llengües mundials 
més esteses, el castellà, i que, en tot cas, van disposant de competències en català però no 
sempre pot ser que en facin ús. 
La paradoxa, per tant, és que tenim una llengua mitjana europea amb més parlants que 
d’altres de reconegudes i plenament normalitzades però que viu en un context d’altíssima 
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mescla i de no reconeixement estatal, fets que dificulten l’augment dels usos socials del 
català, malgrat les polítiques lingüístiques afavoridores -tot i que en distint grau- dels 
governs autònoms. La situació sociolingüística presenta, doncs, alhora, els dos tipus bàsics 
de contacte lingüístic, el vertical -de dalt a baix- i l’horitzontal -cara a cara- que poden retro-
actuar dinàmicament i posar el català en una situació no òptima, com demostren sobretot 
les dades de pèrdua de parlants nadius al País Valencià i les Illes Balears. A Catalunya, en 
canvi, sí que sembla haver-hi un guany moderat de parlants de català com a llengua primera, 
probablement per la política lingüística més activa dels governs autònoms, i pel més alt 
grau d’identitat nacional de la població.

El fet que els successius desplaçaments de població de llengua inicial no catalana, del s. XX 
i de l’actual, hagin produït un canvi extraordinari en la configuració sociolingüística de 
les terres catalanòfones, demana polítiques eficaces de promoció de l’ús social del català 
per tal de contrarestar i equilibrar les grans influències existents a favor del castellà, tant 
en el pla oficial com mediàtic, comercial, publicitari, tecnològic, etc. En l’actual context 
demolingüístic, però, cal tenir en compte que aquest augment de l’ús social del català no 
es podrà aconseguir si no és amb l’aquiescència i solidaritat de les poblacions que preci-
sament no el tenen com a llengua inicial, ni, òbviament, sense la consciència activa dels 
parlants nadius. Les polítiques lingüístiques de les terres catalanòfones necessiten, doncs, 
tacte, reflexió, creativitat, recerca aprofundida, assaig i experimentació, i avaluació crítica. 
Assenyalo, per acabar, alguns principis possibles que podrien guiar aquesta tasca per al futur:

1) poliglotisme individual i alhora consciència per afavorir l’ús social del català.
2) distribució de funcions institucionals a favor de la llengua més feble, en base al principi 
general de subsidiarietat lingüística: tot el que pugui fer la llengua ‘local’ no ho ha de fer 
la llengua més ‘global’.  
3) en conseqüència, ‘diferenciació positiva’ a fi de fer sostenible el català (sistema educatiu, 
retolació, relacions comercials, publicitat, ...).
4) sistema tecno-mediàtic amb més presència del català.
5) més poder d’autoregulació lingüística de cada comunitat, i menys interferència de les 
institucions comunes de l’estat.
6) més reconeixement en el pla estatal i europeu.
7) marc de respecte per a totes les persones i les llengües actuals de l’àrea catalanòfona.
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