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Coneixement de l‘anglès i el francès. Enquesta d’usos lingüístics de la població. 2008 

 

 

Un 22,4% dels catalans, majors de 14 anys, té coneixement en totes les habilitats en 
llengua anglesa i un 12,2% en llengua francesa 

 
Més de la meitat dels joves de 15 a 19 anys dominen l’anglès 

 
 

A Catalunya hi ha 1.380.216 persones que tenen coneixement en totes les habilitats lingüístiques 

(entendre, llegir, parlar i escriure) de la llengua anglesa, mentre que n’hi ha 753.062 que la tenen de 

la llengua francesa. Segons l’Enquesta d’usos lingüístics de la població, elaborada per la Secretaria 

de Política Lingüística i l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), hi ha força diferències en la 

distribució per edats del coneixement de l’anglès i del francès. La població que té habilitat plena de 

l’anglès és majoritàriament jove, mentre que el domini de la llengua francesa és més uniforme a 

totes les edats. 

 
En el cas de la llengua anglesa, les proporcions més altes de població que dominen les quatre 

habilitats, les trobem en el col·lectiu més jove. El 50,8% dels joves de 15 a 19 anys dominen 

l’anglès, taxa 28 punts superior a la mitjana de totes les edats. Aquesta proporció dels més joves es 

va reduint a mesura que analitzem els grups de més edat. Així, entre la població de 20 a 24 anys, 

els que en tenen habilitat plena representen el 44,2% del total i entre els de 25 a 29 anys el 35,5%. 

La proporció de població que domina la llengua anglesa segueix minvant fins a arribar a un 3,9% en 

el cas dels majors de 65 anys. 

 
El coneixement de la llengua francesa, en canvi, és més uniforme a totes les edats. La mitjana de 

població que té habilitat plena del francès és del 12,2% i les taxes més elevades les trobem en la 

població de 45 a 49 anys, que superen aquesta mitjana en 6,4 punts. En la població de 15 a 19 anys 

els que dominen el francès representen el 10% del total i en els majors de 65 anys són el 6,4%. 

 
La relació amb l’activitat no mostra gaires diferències pel que fa al coneixement d’anglès entre la 

població activa, però sí que ho fa entre la població inactiva com a reflex del contrast entre l’alt nivell 

de coneixement de la llengua anglesa dels joves estudiants i el poc pes dels jubilats que tenen 

habilitats plenes en aquesta llengua. Així, l’habilitat plena en llengua anglesa l’ha adquirit el 25,6% 

de la població activa, taxa que arriba al 26% en el cas dels ocupats i es redueix al 22,7% en el cas 
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dels desocupats. I, dins la població inactiva, amb una taxa mitjana del 16,8% d’inactius que dominen 

l’anglès, destaca el fort contrast entre un 62,9% dels estudiants que el dominen enfront del 4,9% 

dels jubilats o el 5,7% de les persones que fan feines de la llar. En el cas del coneixement de la 

llengua francesa, que no està tan directament relacionat amb l’edat, no hi ha diferències tan 

significatives com en el cas de l’anglès. 

 

La classificació segons el tipus d’ocupació de la població mostra, en el cas de l’anglès, que els 

tècnics i professionals científics i intel·lectuals són els que tenen una taxa més elevada de 

coneixement de l’anglès (50,5%), seguit dels empleats administratius (36,9%). Pel que fa al francès, 

els col·lectius amb taxes de domini del francès els trobem en els tècnics, i professionals científics i 

intel·lectuals (23,4%) seguit del personal directiu d’empreses i administracions públiques (23,3%). 

 

L’anàlisi del grau de coneixement d’aquestes dues llengües no oficials en el territori de Catalunya 

mostra que l’Alt Pirineu i Aran és l’únic àmbit on la població que té coneixements en les quatre 

habilitats de la llengua francesa supera la que domina l’anglès. En aquest àmbit, el percentatge de 

població que domina el francès és 15 punts superior a la mitjana catalana, mentre que la que 

domina l’anglès és 1,4 punts inferior a la mitjana de Catalunya. A la resta del territori, les taxes de 

coneixement d’anglès superen les del francès, tot i que a les comarques gironines no hi ha gaire 

diferència, els que dominen l’anglès representen el 20,9% de la població i els que dominen el 

francès en representen el 17,1%. Els àmbits amb menys població que tingui habilitat plena de les 

llengües no oficials són el Camp de Tarragona i les Comarques Centrals, que es troben per sota de 

les mitjanes catalanes en totes dues llengües. 

 

El Govern de la Generalitat i les organitzacions empresarials i sindicals van subscriure l’any 2004 la 

“Declaració per a un Acord estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la 

competitivitat de l’economia catalana”. Entre les accions adreçades a millorar la formació en l’Acord 

Estratègic, es detaquen les relatives a una major presència de l’anglès en la vida curricular i escolar 

de l’alumnat, així com l’impuls de les tecnologies de la informació i del coneixement a l’escola. Per 

això, l’Idescat i la Secretaria de Política lingüística van decidir incloure, en l’Estadística d’usos 

lingüístics de l’any 2008, preguntes relatives al coneixement de llengües no oficials per avaluar 

l’estat del coneixement de l’anglès de la població de Catalunya i la seva evolució futura. 

 
http://www.idescat.cat/premsa/ 
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Taula 1. Població segons el coneixement de la llengua anglesa per edats. 
Catalunya. 2008 

Milers de persones i taxes

Coneixement 
en totes les 

habilitats
Taxes 

(%) Total població

De 15 a 19 anys 200,0 50,8 393,7
De 20 a 24 anys 191,6 44,2 433,6
De 25 a 29 anys 184,7 35,5 519,7
De 30 a 34 anys 183,6 31,4 585,6
De 35 a 39 anys 194,7 28,6 680,7
De 40 a 44 anys 153,7 24,6 625,9
De 45 a 49 anys 88,7 17,4 509,3
De 50 a 54 anys 60,3 13,1 459,2
De 55 a 59 anys 41,2 10,8 380,2
De 60 a 64 anys 35,7 8,9 400,0
De 65 anys i més 46,1 3,9 1.174,6

Total 1.380,2 22,4 6.162,5
Font: Idescat i Secretaria de Política Lingüística.  
 
 

Taula 2. Població segons el coneixement de la llengua francesa per edats. 

Catalunya. 2008
Milers de persones i taxes

Coneixement 
en totes les 

habilitats Taxa (%) Total població

De 15 a 19 anys 39,2 10,0 393,7

De 20 a 24 anys 46,3 10,7 433,6

De 25 a 29 anys 59,1 11,4 519,7

De 30 a 34 anys 64,1 10,9 585,6

De 35 a 39 anys 102,5 15,1 680,7

De 40 a 44 anys 111,9 17,9 625,9

De 45 a 49 anys 94,6 18,6 509,3

De 50 a 54 anys 67,3 14,7 459,2

De 55 a 59 anys 45,0 11,8 380,2

De 60 a 64 anys 48,0 12,0 400,0

De 65 anys i més 75,2 6,4 1.174,6

Total 753,1 12,2 6.162,5
Font: Idescat i Secretaria de Política Lingüística.  
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Taula 3. Població que té coneixement d'anglès i francès en totes les habilitats segons relació amb l'activitat.
Catalunya. 2008

Milers de 
persones

       Taxes 
(%)

Milers de 
persones

        Taxes 
(%)

Actiu 1.004,5 25,6 551,3 14,0
Ocupat 897,3 26,0 498,9 14,4
Desocupat 107,2 22,7 52,4 11,1

Inactiu 373,3 16,8 198,0 8,9
Jubilat o pensionista 57,4 4,9 80,4 6,9
Estudiant 274,0 62,9 56,4 12,9
Feines de la llar 28,1 5,7 44,2 9,0
Altres situacions laborals 13,9 11,5 17,1 14,1

No consta .. .. .. ..

Total 1.380,2 22,4 753,1 12,2

.. dades no significatives per al càlcul.
Font: Idescat i Secretaria de Política Lingüística.

Anglès Francès

 
 
 
 
Gràfic. Taxes de coneixement d’anglès i francès en totes les habilitats per relació amb l’activitat. 
Catalunya. 2008 
 

 
 
Font: Idescat. 
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Taula 4. Població ocupada segons coneixement en totes les habilitats de l'anglès i el francès per ocupació.
Catalunya. 2008

Milers de 
persones

       Taxes 
(%)

Milers de 
persones

        Taxes 
(%)

Forces armades .. .. .. ..
Directius, administració i empresa 69,3 31,9 50,6 23,3
Tècnics i professionals científics i intel·lectuals 276,8 50,5 128,4 23,4
Tècnics i professionals de suport 242,5 34,7 137,3 19,6
Empleats administratius 61,1 36,9 25 15,1
Treballadors serveis de restauració, personals i comerç 106,4 20,9 43,8 8,6
Treballadors qualificats, agraris i pesquers .. .. .. ..
Treballadors manufacturers, construcció i mineria 50,1 10,3 47,6 9,8
Operadors d'instal·lacions i maquinària 39,2 9,5 40,2 9,7
Treballadors no qualificats 32,9 10,4 14,6 4,7
No consta .. .. .. ..

Total 897,3 26 498,9 14,4

.. dades no significatives per al càlcul.
Font: Idescat i Secretaria de Política Lingüística.

Anglès Francès

 
 
 
 

Taula 5. Població que té coneixement en totes les habilitats de l'anglès i el francès.
Catalunya i Àmbits del Pla territorial. 2008

Milers de 
persones

       Taxes 
(%)

Milers de 
persones

        Taxes 
(%)

Àmbit Metropolità 993,6 24,0 482,0 11,6
Comarques Gironines 122,6 20,9 100,2 17,1
Camp de Tarragona 85,0 17,3 48,5 9,9
Terres de l'Ebre 28,2 17,6 20,1 12,5
Àmbit de Ponent 61,0 20,7 44,7 15,2
Comarques Centrals 76,4 18,2 40,5 9,6
Alt Pirineu i Aran 13,4 21,0 17,2 27,1

Total 1.380,2 26,0 753,2 14,4

.. dades no significatives per al càlcul.
Font: Idescat i Secretaria de Política Lingüística.

Anglès Francès

 
 
 


