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I- INTRODUCCIÓ  

 

 

1- OBJECTIUS I METODOLOGIA 

 

L’objectiu del present estudi, encarregat pel Servei de Política Lingüística, és obtenir dades 

sobre els coneixements i usos lingüístics de la població d’Andorra. Es tracta d’una continuació 

dels estudis que es venen realitzant des del 1995 cada quatre anys. Per aquest motiu s’han 

inclòs part de les qüestions plantejades en aquests estudis. Paral·lelament, i per tal de poder 

comparar algunes dades amb la resta de territoris de parla catalana s’han realitzat noves 

preguntes. 

 

El treball de camp s’ha dut a terme entre el 12 de maig i el 14 de juny del 2014 , mitjançant 

una enquesta telefònica1. 

 

L’univers de l’estudi el conforme tota la població resident a Andorra a partir de 15 anys d’edat. 

La mostra està formada per 727 persones escollides per quotes de sexe entre la població que 

té telèfon fix o mòbil (els números de telèfon han estat escollits de manera aleatòria entre els 

que figuren a la guia de telèfons d’Andorra Telecom). Per tal d’obtenir una mostra 

representativa de la població, s’ha aplicat el coeficient de ponderació per edat i nacionalitat. 

 

El marge d’error és de 3,69% i ha estat calculat per una probabilitat o nivell de confiança del 

95,5% per el cas de màxima indeterminació (P=Q=50%). 

 

S’han aplicat coeficients de ponderació per edat i nacionalitat, per tal d’adequar la proporció 

de la mostra als percentatges reals de la població d’Andorra de 15 anys o més. 

 

 

2- ESTRUCTURA I EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ D’ANDORRA  

 

La població del Principat al 2013 és de 11.644 persones, de les quals un 51% són homes i un 

49% dones. Per grups d’edat, el percentatges més elevat el trobem entre els que tenen de 35 a 

49 anys amb un 33% i  els que tenen 50 anys o més (38%).  

                                                           
1
 Els telèfons fixes es van seleccionar aleatòriament entre els números que surten a la guia de telèfons 

d'Andorra Telecom, i els números de telèfons mòbils es van seleccionar aleatòriament d'un llistat de 
possibles números.   
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Un 39% de la població és andorrana; un 30% espanyola, un 16% portuguesa, un 10% pertany al 

grup d’altres nacionalitats (italians, argentins, filipins...) i finalment un 6% és de nacionalitat 

francesa.  

Si ens fixem en l’evolució de la població dels últims anys observem que respecte al 20082 s’ha 

produït un decents en la quantitat de població resident a Andorra, passant de 84.484 habitants 

als actuals 76.098. 

 

La distribució d’aquesta en grups d’edat també ens mostra algun canvi destacable 

especialment en el grup de 50 anys o més que experimenta un ascens percentual, passant d’un 

35% al 2009 a l’actual 38%, i en la franja d’edat de 25 a 34 anys, on trobem un important 

decents (passant d’un 21% al 2009 un 16% al 2013). 

 

També podem apreciar canvis entre la població major de 15 anys en funció de la nacionalitat. 

D’aquesta manera el grup d’andorrans continua amb la tendència a augmentar el seu pes 

respecte el total de població, passant d’un 30,1% al 2008 a l’actual 39,4%. Paral·lelament 

disminueix notablement el percentatge de població d’origen espanyol que perd 6,8 punts 

percentuals i la d’origen portuguès, que passa d’un 17,5% a l’actual 15,8%. També disminueix, 

però de forma més lleu, el percentatge dels francesos (1,4 punts percentuals menys) i 

augmenta el percentatge dels individus amb nacionalitats englobades en el grup “altres” 

(augment de 0,7 punts percentuals). 

 

Població d’Andorra 2013 

 Freqüència Percentatge 

Menor de 15 anys 11.644 15,3 

15 anys o més 64.454 84,7 

Total 76.098 100,0 

Font: Departament d’Estadística d’Andorra 

 

Població d’Andorra de 15 anys o més per gènere, edat i nacionalitat, 2013 

 Freqüència Percentatge 

GÈNERE   

Homes 32.729 50,8 

Dones 31.725 49,2 

Total 64.454 100,0 

   

EDAT   

15-24 anys 7.620 11,8 

25-34 anys 10.675 16,6 

35-49 anys 21.445 33,3 

                                                           
2
 Data de l’últim estudi de Coneixements i usos lingüístics de la població d’Andorra. 
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50 anys o més 24.714 38,3 

Total 64.454 100,0 

   

NACIONALITAT   

Andorrana 25.366 39,4 

Espanyola 19.263 29,9 

Francesa 3.519 5,5 

Portuguesa 10.169 15,8 

Altres 6.137 9,5 

Total 64.454 100,0 

Font: Departament d’Estadística 

 

Distribució de la població d’Andorra per edat (% menors de 15 anys i de 15 anys o més) 

 

15,3 15,1 14,5 15,3

84,4 84,7 84,9 85,5 84,7

15,6

1995 1999 2004 2008 2013

Població menor de 15 anys Població de 15 anys o més

 

 

 

Distribució de la població d’Andorra de 15 anys o més, segons el sexe 

 

52,9 52,1 52,2 52,2 50,8

47,1 47,9 47,8 47,8 49,2

1995 1999 2004 2008 2013

Homes Dones
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Distribució de la població d’Andorra de 15 anys o més, segons l’edat 

 

 

16,5 13,4 12,7 11,9 11,8

25,3
21,9 22,1 20,9 16,6

29,1
31,2 32,1 32,5

33,3

29,1 33,5 33,1 34,7 38,3

1995 1999 2004 2008 2013

15 a 24 25 a 34 35 a 49 50 o més

 

 

 

 

Distribució de la població d’Andorra de 15 anys o més, segons la nacionalitat  

 

23,5 26,7 28,2 30,1
39,4

50,5 47,4 42,4 36,7
29,9

7,5 7,4
7,4

6,9 5,5

11,4 11,3 14,1 17,5 15,8

7,2 7,2 7,9 8,8 9,5

1995 1999 2004 2008 2013

Andorrana Espanyola Francesa Portuguesa Altres

 

 

 

 

 

1.3 PERFIL SOCIODEMOGRÀFIC DELS ENQUESTATS 

 

Entre les persones enquestades trobem un 51,1% d’homes per un 48,9% de dones.  Pel que fa 

a les edats tenim un percentatge del 11,5% que es situa entre els 15 i 24 anys, un 16,6% entre 

els 25 i 34 anys, un 33,4% entre els 35 i 49 anys i un 38,5% que configura la última franja d’edat 

establerta (50 anys o més). 

Si ens fixem en la nacionalitat dels enquestats observem que un 39,5% són andorrans, un 30% 

espanyols, un 5,1% francesos, un 15,8% portuguesos i amb un 9,6% trobem el grup d’altres 

nacionalitats. 
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Entre la mostra un 27,4% ha nascut a Andorra, mentre que un 72,6% ha nascut fora del 

Principat. D’aquests últims, un 53% ha nascut a Espanya, un 7,7% a França, un 22,8% a 

Portugal i un 16,5% a altres llocs com Argentina (2,8%) , Perú (1,7%), Filipines (1,4%), Marroc o 

Gran Bretanya  (1,3% ambdós casos). Del 72,6% dels enquestats que no han nascut a Andorra, 

podem destacar el 17,8% que porten residint al Principat entre 6 i 10 anys i el 14,2% dels que 

hi porten entre 11 i 15 anys.  

Paral·lelament observem una relació estadísticament proporcional entre els anys de residència 

i el grup d’edat, sent els individus de 50 anys o més aquells que porten més temps residint al 

Principat (20 anys o més) amb un 68,8%. 

Dels individus nascuts a Espanya, un 59,9% ho ha fet a Catalunya, un 12,8% a Andalusia i un 

6,7% a Galícia. 

Pel que fa a la parròquia on resideixen els individus de la mostra podem destacar els 

percentatges superiors dels que viuen a Andorra la Vella (32,8%), Escaldes-Engordany (22,9%) i 

a Encamp (15,2%). 

 

Sexe  

  Freqüències Percentatges 

Total 727 100 

Home 372 51,1 

Dona 356 48,9 

 

Edat 

  Freqüències Percentatges 

Total 727 100 

15 a 24 anys 84 11,5 

25 a 34 anys 121 16,6 

35 a 49 anys 243 33,4 

50 anys o més 280 38,5 

 

Nacionalitat  

  Freqüències Percentatges 

Total 727 100 

Andorrana 287 39,5 

Espanyola 218 30 

Francesa 37 5,1 

Portuguesa 115 15,8 

Altres 70 9,6 
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Nascuts a Andorra 

  Freqüències Percentatges 

Total 727 100 

Sí 199 27,4 

No 528 72,6 

 

País de naixement dels no nascuts a Andorra (agrupat per percentatges més destacats) 

 Freqüències Percentatges 

Total 528 100 

Espanya 280 53,0 

França 40 7,7 

Portugal 120 22,8 

Altres 87 16,5 

Base: persones que no han nascut a Andorra. N=528. 

 

País de naixement dels no nascuts a Andorra (sense agrupar) 

  Freqüències Percentatges 

Total 528 100 

Espanya 280 53,0 

Portugal 120 22,8 

França 40 7,7 

Argentina 15 2,8 

Perú 9 1,7 

Filipines 8 1,4 

Marroc 7 1,3 

Gran Bretanya 7 1,3 

Uruguai 6 1,1 

Colòmbia 5 1,0 

Brasil 4 0,8 

India 4 0,7 

Alemanya 3 0,6 

Suïssa 3 0,6 

Equador 2 0,4 

Algèria 2 0,3 

Hongria 2 0,4 

Itàlia 2 0,4 

Xile 2 0,4 

Letònia 1 0,2 

Polònia 1 0,1 
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Romania 1 0,2 

Bèlgica 1 0,1 

Angola 1 0,2 

Rep. Dominicana 1 0,2 

Base: persones que no han nascut a Andorra. N=528.  

 

Lloc de naixement dels nascuts a Espanya  

  Freqüències Percentatges 

Total 280 100 

Catalunya 168 59,9 

Andalusia 36 12,8 

Galicia 19 6,7 

Castella i Lleó 14 4,9 

Aragó 10 3,6 

Extremadura 8 2,9 

C. Valenciana 7 2,4 

Astúries 6 2,0 

Euskadi 4 1,3 

Castella i la Manxa 3 1,0 

Madrid 2 0,7 

Illes Balears 1 0,4 

Ceuta 1 0,3 

Canàries 1 0,3 

Rioja 1 0,2 

Murcia 1 0,3 

Nc 1 0,4 

Base: persones que han nascut a Espanya. N=280  

 

Anys de residencia a Andorra dels no nascuts al país 

  Freqüències Percentatges 

Total 528 100 

5 o menys 20 3,7 

6 a 10 94 17,8 

11 a 15 75 14,2 

16 a 20 63 11,9 

Més de 20 277 52,4 

Base: persones que no han nascut a Andorra. N=528.  
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Parròquia on viu l’enquestat 

  Freqüències Percentatges 

Total 727 100 

Canillo 20 2,8 

Encamp 110 15,2 

Ordino 31 4,3 

La Massana 81 11,2 

Andorra la Vella 239 32,8 

Sant Julià de Lòria 79 10,9 

Escaldes-Engordany 166 22,9 

 

Anys de residència segons l’edat 

% Verticals   15 a 24 anys 25 a 34 anys 35 a 49 anys 50 anys o més 

Total 727 84 121 243 280 

Anys residència            

5 o menys 2,7 0,0 9,1 2,6 0,9 

6 a 10 12,9 9,9 26,7 15,8 5,3 

11 a 15 10,3 12,4 6,9 15,9 6,4 

16 a 20 8,6 8,1 8,6 10,9 6,8 

Més de 20 38,0 0,0 4,0 32,7 68,8 

Nascuts a Andorra 27,4 69,7 44,7 22,2 11,8 

 

Si ens fixem ara en el nivell d’estudis dels enquestats, observem que un 27,4% té estudis 

universitaris, dels quals un 35,5% formen part del grup d’altres nacionalitats i un 34,6% són 

francesos; un 21,1% té estudis secundaris bàsics amb un percentatge superior entre els 

portuguesos (33,2%); un 20,9% no té estudis o té estudis primaris, dels quals un 37,4% són 

portuguesos i un 28,9% espanyols; un 18,3% té estudis secundaris superiors, on destaquen els 

de nacionalitat francesa amb  un 41,7%; i finalment trobem un 12,1% amb estudis de formació 

professional, sent els individus de nacionalitat andorrana aquells que presenten percentatges 

superiors en aquesta categoria amb un 16,5%.   

 

Pel que fa al perfil laboral dels enquestats podem destacar que un 18,4% són treballadors del 

comerç, hostaleria i serveis personals; un 15,8% són professionals, tècnics o similars; un 13,4% 

estan jubilats; un 11,3% són personal administratiu o similar i un 10,6% són treballadors de la 

indústria, construcció o sector primari. I de forma majoritària, els enquestats ocupats ho fan 

com a assalariats (84,2%) principalment en el sector comerç (20,2), al sector construcció i 

annexes (13,9%) i al sector d’hostaleria i restauració (12,6%). 
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Nivell d’estudis acabats 

  Freqüències Percentatges 

Total 727 100 

Estudis primaris o sense estudis 152 20,9 

Estudis secundaris bàsics 153 21,1 

Estudis secundaris superiors 133 18,3 

Formació Professional 88 12,1 

Estudis Universitaris 199 27,4 

Ns/Nc 2 0,2 

 

Activitat laboral actual 

  Freqüències Percentatges 

Total 727 100 

Directius, propietaris i 

comandaments intermedis 
67 9,2 

Professionals, tècnics i similars 115 15,8 

Personal administratiu i similars 82 11,3 

Treballadors del comerç, 

hostaleria i serveis personals 
134 18,4 

Treballadors de la indústria, 

construcció i sector primari 
77 10,6 

Treballadors no qualificats 43 5,9 

Jubilats 98 13,4 

Mestresses de casa 12 1,7 

Estudiants 51 7,1 

Aturat 31 4,3 

Altres 16 2,2 

Ns/Nc 1 0,2 

 

Els ocupats treballen com...  

  Freqüències Percentatges 

Total 519 100 

Assalariat/ada 437 84,2 

Empresari/ària o professional 

amb assalariats 
48 9,3 

Professional o treballador/a 

autònom sense assalariats 
34 6,5 

Base: Persones que estan treballant. N=519. 
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Sector laboral dels ocupats 

  Freqüències Percentatges 

Total 519 100 

Sector primari 1 0,2 

Sector industrial i garatges 24 4,6 

Construcció i annexes 72 13,9 

Comerç 105 20,2 

Hoteleria i restauració 66 12,6 

Transport 8 1,6 

Organismes financers i assegurances 18 3,5 

Professions liberals 17 3,2 

Administració pública 28 5,3 

Ensenyament 48 9,3 

Sanitat 17 3,2 

Personal domèstic 33 6,3 

Parapúbliques 8 1,5 

Activitats immobiliàries, serveis empresarials 57 11,0 

Serveis personals 8 1,5 

Oci 10 2,0 

Base: Persones que estan treballant. N=519. 

 

Nivell d’estudis segons la nacionalitat 

% Verticals   Andorrana Espanyola Francesa Portuguesa Altres 

Total 727 287 218 37 115 70 

Nivell d'estudis             

Estudis primaris o sense estudis 20,9 14,4 28,9 5,7 37,4 3,4 

Estudis secundaris bàsics 21,1 21,5 20,6 5,7 33,2 9,0 

Estudis secundaris superiors 18,3 18,8 11,0 41,7 22,0 20,7 

Formació Professional 12,1 16,6 9,8 12,2 5,6 11,4 

Estudis Universitaris 27,4 28,3 29,4 34,6 1,8 55,5 

Ns/Nc 0,2 0,4 0,3 0,0 0,0 0,0 

 

 

1.4 CANVIS DEMOGRÀFICS EN LA POBLACIÓ ANDORRANA  

 

Abans de començar el anàlisi dels resultats de l’enquesta Coneixements i usos lingüístics de la 

població d’Andorra 2014 comentarem un seguit de canvis contextuals que han modificat el 

panorama sociodemogràfic d’Andorra i que tenen una influència directa en el comportament 

sociolingüístic de la seva població. 
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En el context de crisi o d’estancament econòmic actual, on determinats sectors laborals han 

perdut el seu pes com a motor econòmic, observem, i sempre tenint en compte que les dades 

a les quals fem referència es desprenen d’aquesta enquesta i no del total de la població3, un 

canvi en el perfil demogràfic d’alguns grups analitzats. Així, si ens fixem en els percentatges 

d’enquestats per grups d’edat es detecta una tendència a disminuir el percentatge de població 

més jove, especialment dels que tenen entre 25 i 34 anys i un augment del pes de la gent més 

gran. Al 2009 trobem que un 21% de la població enquestada tenia entre 25 i 34 anys, mentre 

que actualment aquest grup representa un 17% dels enquestats. En canvi hi ha un augment de 

la població de la franja de 50 anys o més, passant d’un 35% al 2009 a un 39% en l’actualitat. 

Aquest fet es pot explicar per un envelliment general de la població que viu al Principat; pel 

retorn d’immigrants en edat de treballar al seu país d’origen (25-34 anys); pel descens en 

l’arribada d’aquest perfil de treballadors i també pel fet que part de la població nacional opti 

per anar a treballar fora d’Andorra. 

Si analitzem aquests grups d’edat en funció de la nacionalitat de l’enquestat observem que 

entre els andorrans hi ha hagut una disminució considerable del percentatge de població en 

les franges de menys edat i un augment en les de més edat. Entre els individus de nacionalitat 

espanyola el canvi més destacable el trobem en l’augment de la proporció de les persones de 

50 anys o més. Pel que fa al grup dels francesos s’observa una disminució en el percentatge 

dels grups de més edat, tot i que cal tenir en compte que en aquest grup hi ha pocs casos i per 

tant els percentatges no són prou representatius de la població francesa.  

És entre els enquestats d’origen portuguès on els canvis que s’observen són més pronunciats. 

Així es detecta una evident disminució de la proporció de població més jove, i en especial dels 

que tenen de 25 a 34 anys i un augment del percentatge de la població de més de 50 anys, que 

pràcticament del 2008 al 2013 han doblat la seva presència. Finalment entre el grup d’altres 

nacionalitats s’observa un descens en totes les franges d’edat exceptuant la de més de 50 anys 

que augmenta.  

 

Edat per nacionalitat (*)  

% Verticals   Andorrana Espanyola Francesa Portuguesa Altres 

Dades 2014 727 287 218 37 115 70 

15 a 24 anys 11,5 21,1 4,0 0,0 8,1 7,3 

25 a 34 anys 16,6 17,2 11,4 13,3 25,3 17,9 

35 a 49 anys 33,4 30,1 32,4 32,2 43,4 34,0 

50 anys o més 38,5 31,5 52,2 54,5 23,2 40,8 

Dades 2009 821 247 301 57 144 72 

15 a 24 anys 11,9 26,1 3,6 6,2 9,2 8,3 

25 a 34 anys 20,8 25,7 13,6 0,0 36,9 18,4 

                                                           
3
 Estem però utilitzant una mostra representativa del conjunt de la població, ponderada per edat  i 

nacionalitat. 
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35 a 49 anys 32,5 22,2 33,7 36,5 42,6 39,5 

50 anys o més 34,7 26,0 49,0 57,3 11,3 33,8 

(*) de la població enquestada. 

 

Una altra dada que ens fa pensar que el context actual de crisi en alguns sectors o si més no 

d’estancament econòmic ha provocat canvis en el perfil de la població actual andorrana, és la 

relació entre nacionalitat i anys de residència. Així si ens fixem en els percentatges en funció 

dels anys de residència observem que hi ha una disminució notable entre aquells que porten 

menys de 5 anys al Principat, que ha passat de ser un 6,6 de la població al 2009 a un 2,7 al 

2014. També disminueix el percentatge de població que fa de 6 a 10 anys que viu al Principat, 

mentre que augmenta la que fa de 11 a 15 anys que resideix a Andorra i la que fa més de 20 

anys. Per altra banda, el percentatge de nascuts a Andorra respecte el resta de població 

presenta actualment un valor de 27,4% respecte el 22,3% que trobàvem al 2009.  

 

Dels enquestats que porten 5 o menys anys a Andorra observem que el canvi més important 

l’experimenten els enquestats d’origen portuguès i els del grup d’altres nacionalitats que al 

2009 presentaven uns percentatges del 11,3% i del 27,5% respectivament però no hi ha cap 

cas en la mostra del 20144. Entre els francesos el percentatge de residents que fa 5 anys o 

menys que està al Principat també ha disminuït (d’un 8,1 a un 6,4), mentre que entre els 

espanyols trobem un augment percentual (del 4,6 del 2009 al 8% actual)5. Partint de la mostra 

utilitzada hem de dir que s’observa una tendència a disminuir el percentatge d’individus 

d’origen portuguès, francès o del grup d’altres nacionalitats. Tot i així en tractar-se de dades 

de la mostra utilitzada i tenint en compte que hi ha pocs casos entre els enquestats que porten 

5 anys o menys al país, no podem parlar d’una constatació prou significativa i extrapolable al 

total de la població andorrana.   

 

Anys de residència per nacionalitat (*) 

% Verticals   Andorrana Espanyola Francesa Portuguesa Altres 

Dades 2009 821 247 301 57 144 72 

5 o menys 6,6 0,0 4,6 8,1 11,3 27,5 

6-10 14,1 0,5 18,0 31,5 20,6 17,4 

11-15 8,7 0,2 8,7 11,9 19,3 13,6 

16-20 10,6 1,8 11,7 7,6 20,6 18,8 

Més de 20 anys 36,8 25,9 55,1 34,6 25,9 20,8 

Nascut a Andorra 22,3 70,8 0,5 6,2 2,3 0,0 

Ns/nc 0,9 0,8 1,3 0,0 0,0 1,8 

Dades 2014 727 287 218 37 115 70 

                                                           
4
 Això no significa que pel total de població d’Andorra no hi hagi individus amb aquest perfil. Aquestes 

dades s’han d’entendre com a referència d’una determinada tendència. 
5
 Entre els enquestats d’origen espanyol, un 60% són catalans. 
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5 o menys 2,7 0,0 8,0 6,4 0,0 0,0 

6 a 10 12,9 0,9 8,6 22,4 34,6 34,7 

11 a 15 10,3 1,1 12,9 9,3 18,5 27,4 

16 a 20 8,6 1,0 12,9 23,1 11,4 14,4 

Més de 20 38,0 31,0 54,6 38,7 35,5 19,1 

Nascuts a Andorra 27,4 66,0 3,0 0,0 0,0 4,5 

(*) de la població enquestada. 

 

Si ens centrem en el grup de nacionalitat espanyola observem que del total de població 

d’origen espanyol que ha realitzat l’enquesta (280), la majoria (60%) són espanyols nascuts a 

Catalunya. A més a més, entre els espanyols que porten cinc anys o menys residint a Andorra, 

un 93% provenen de Catalunya, i majoritàriament tenen com a llengua materna el català.  

Aquest augment de la presència de catalanoparlants podria explicar com desenvoluparem més 

endavant, l’augment respecte les dades del 2009 del coneixement i ús d’aquesta llengua que 

s’ha detectat en l’anàlisi de l’enquesta de Coneixements i usos lingüístics de la població 

d’Andorra del 2014. 

A més a més, podem veure que entre els individus que porten 5 anys o menys al Principat, un 

67,7% han afirmat tenir com a llengua materna el català, i en concret un 64% ha contestat 

tenir només el català com a llengua inicial. Aquests percentatges són clarament superiors als 

que trobàvem en aquest mateix grup en l’enquesta realitzada al 2009. En aquella ocasió, dels 

individus que portaven residint al Principat 5 o menys anys, un 5,5 afirmaven tenir com a 

llengua materna el català (4% només català) i un 46% el castellà (44% només el castellà). 

 

Lloc de naixement dels enquestats nascuts a Espanya (*) 

 Freqüències Percentatges 

Total 280 100 

CATALUNYA 168 59,9 

ANDALUSIA 36 12,8 

GALICIA 19 6,7 

CASTELLA I LLEÓ 14 4,9 

ARAGÓ 10 3,6 

EXTREMADURA 8 2,9 

C.VALENCIANA 7 2,4 

ASTURIES 6 2,0 

EUSKADI 4 1,3 

CASTELLA I LA MANXA 3 1,0 

MADRID 2 0,7 

ILLES BALEARS 1 0,4 

CEUTA 1 0,3 
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CANARIES 1 0,3 

RIOJA 1 0,2 

MURCIA 1 0,3 

NC 1 0,4 

(*) de la població enquestada. 

 

Anys de residència al país dels enquestats espanyols en funció del lloc de naixement (*) 

% Verticals   5 o menys 6 a 10 11 a 15 16 a 20 Més de 20 

Total 280 17 18 27 27 191 

CATALUNYA 59,9 93,0 47,3 62,1 61,3 57,5 

ANDALUSIA 12,8 0,0 6,7 0,0 4,7 17,5 

GALICIA 6,7 0,0 0,0 0,0 7,2 8,9 

CASTELLA I LLEÓ 4,9 0,0 6,7 8,3 7,2 4,4 

ARAGÓ 3,6 0,0 3,9 9,0 7,2 2,6 

EXTREMADURA 2,9 0,0 15,2 4,5 4,5 1,5 

C.VALENCIANA 2,4 0,0 6,7 7,1 2,6 1,5 

ASTURIES 2,0 0,0 6,7 0,0 2,6 1,9 

EUSKADI 1,3 0,0 0,0 9,0 0,0 0,7 

CASTELLA I LA MANXA 1,0 0,0 0,0 0,0 2,6 1,1 

MADRID 0,7 7,0 0,0 0,0 0,0 0,4 

ILLES BALEARS 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 

CEUTA 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 

CANARIES 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 

RIOJA 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 

MURCIA 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 

NC 0,4 0,0 6,7 0,0 0,0 0,0 

(*) de la població enquestada. 

 

Llengua materna segons anys de residència (multiresposta)* 

% Verticals   5 o menys 6 a 10 11 a 15 16 a 20 Més de 20 Nascuts a Andorra 

Total 727 20 94 75 63 277 199 

Català 39,5 67,7 11,0 17,2 24,2 36,6 67,6 

Castellà 43,8 23,8 29,9 53,0 33,0 48,7 45,6 

Francès 9,7 12,2 11,4 7,5 12,9 12,1 5,2 

Portuguès 18,6 0,0 42,8 30,6 29,2 15,2 6,0 

Anglès 3,5 0,0 4,5 10,4 7,1 2,5 1,2 

Altres 5,5 0,0 7,4 7,7 9,4 5,7 2,8 

Ns/Nc 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 

*Enquesta de Coneixements i usos lingüístics de la població d’Andorra del 2014. 
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Llengua materna segons anys de residència (desglossada)* 

% Verticals   5 o menys 6 a 10 11 a 15 16 a 20 Més de 20 Nascuts a Andorra 

Total 727 20 94 75 63 277 199 

Només català 27,0 64,1 7,2 11,4 14,1 25,0 45,5 

Només castellà 29,2 20,2 24,9 35,5 25,1 33,3 25,4 

Només francès 5,7 12,2 10,4 4,6 8,8 6,8 0,8 

Només portuguès 16,1 0,0 40,9 26,6 23,6 13,6 3,0 

Altres (només una llengua) 3,9 0,0 9,6 1,6 14,4 3,0 0,6 

Català i castellà 8,7 3,6 3,7 5,8 4,2 8,8 14,0 

Altres combinacions 9,2 0,0 3,2 14,5 9,7 9,3 10,7 

Ns/Nc 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 

*Enquesta de Coneixements i usos lingüístics de la població d’Andorra del 2014. 

 

Llengua materna segons anys de residència (multiresposta)* 

% Verticals   5 o menys 6-10 11-15 16-20 Més de 20 anys Nascut a Andorra Ns/Nc  

Total 821 55 116 71 87 302 183 7 

Català 28,9 5,5 15,8 16,0 18,0 28,1 55,4 41,6 

Castellà 43,9 45,7 48,1 31,9 36,0 47,9 41,9 58,4 

Francès 10,5 16,5 15,5 9,5 7,1 9,7 9,6 0,0 

Portuguès 17,9 29,8 25,4 39,1 32,7 11,9 4,8 0,0 

Altres 6,3 6,3 5,6 8,5 14,6 7,6 0,0 0,0 

*Enquesta de Coneixements i usos lingüístics de la població d’Andorra del 2009. 

 

Llengua materna segons anys de residència (desglossada)* 

% Verticals   5 o menys 6-10 11-15 16-20 Més de 20 anys Nascut a Andorra Ns/Nc 

Total 821 55 116 71 87 302 183 7 

Només català 23,5 3,7 9,8 13,3 12,1 25,2 44,2 41,6 

Només castellà 37,9 43,9 37,8 26,8 32,1 43,5 33,4 58,4 

Només francès 9,0 14,5 15,5 9,5 4,6 8,4 6,4 0,0 

Només portuguès 16,6 27,8 21,9 36,8 30,8 11,6 4,4 0,0 

Català i castellà 4,5 1,8 6,0 2,7 3,9 2,9 8,0 0,0 

Altres llengües (només una) 5,2 6,3 3,2 8,5 12,1 6,2 0,0 0,0 

Altres combinacions 3,3 2,0 5,8 2,3 4,4 2,3 3,7 0,0 

*Enquesta de Coneixements i usos lingüístics de la població d’Andorra del 2009. 

 

La distribució de la població enquestada en funció de l’ocupació i el sector laboral també ha 

canviat respecte les dades del 2009. Així, segons les dades obtingudes a les enquestes veiem 

que augmenta el percentatge dels professionals, tècnics i similars (passant d’un 13,9 al 2009 al 
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15,8% actual) i el percentatge d’estudiants i altres no ocupats (d’un 9,5% al 2009 a l’actual 

13,6%). Paral·lelament disminueix la població ocupada en la indústria, construcció i sector 

primari (d’un 13,3 al 2009 a un 10,6 al 2014) i el percentatge de mestresses de casa (al 2009 

era d’un 6,4 i actualment no arriba al 2%).  

Si ens fixem en els sectors laborals observem que disminueix notablement el percentatge d’ 

ocupats en el sector de construcció i annexos, passant d’un 18,6% al 2009 a l’actual 14%. Un 

sector dels més castigats amb l’estancament econòmic que ha patit en els últims anys Andorra. 

Sectors com l‘industrial i garatges, el d’hoteleria i restauració, els professionals laborals, 

l’ensenyament i el d’activitat immobiliàries i de serveis empresarials han augmentat. 

 

Tenint en compte que l’estructura sociolaboral pròpia del mercat andorrà ha estat 

tradicionalment segmentada en funció de l’origen del treballador, sent els individus no 

andorrans, i en especial els portuguesos i els del grup d’altres nacionalitats els que han ocupat 

aquells llocs de treball amb unes condicions laborals menys bones i que requerien un grau de 

formació inferior, i contràriament, aquelles ocupacions situades en la part superior de l’escala 

sociolaboral han estat també tradicionalment ocupades per andorrans, francesos i espanyols 

de llengua materna catalana, podem explicar en part els canvis en l’estructura o perfil 

demogràfic, i entendre la disminució percentual d’aquella població que ocupava certs perfils 

que en el context actual han perdut pes.  Així per exemple trobem que entre els individus de la 

mostra disminueix el percentatge de portuguesos que són treballadors de la indústria, 

construcció i sector primari (passant d’un 30% al 2009 a un 27% al 2014) i contràriament, 

augmenta el percentatge d’andorrans que treballen com a professionals o tècnics (d’un 19% al 

2009 a un 21% actual), com a treballadors del comerç, hoteleria i serveis personals (d’un 8% a 

un 13%), i disminueix el percentatge dels que són personal administratiu i similar (d’un 21% a 

un 14%). 

 

De fet, analitzant les quotes d’immigració per nacionalitat concedides en funció de les 

necessitats del mercat laboral andorrà, observem que al 2007, i coincidint amb el inici de la 

crisi econòmica, es produeix un punt de inflexió en el número de concessions.  Així a partir 

d’aquest any es redueixen notòriament els permisos d’immigració, especialment entre els 

individus de nacionalitat francesa, portuguesa i d’altres nacionalitats, mentre que els permisos 

reservats pels espanyols del 2007 al 2011 augmenten, i disminueixen a continuació6.  

El total d’assalariats del 2013 era de 35.039 persones, el què representa un total de 7.171 

assalariats menys que al 2007. Entre els assalariats observem que són els que treballen en el 

sector de construcció7 els que experimenten un major decents, passant d’un 15,5% al 2007 a 

                                                           
6
 Així, si agafem de referència el període 2007-2013, observem que el grup nacional dels francesos conta 

amb 400 quotes menys, entre els portuguesos hi ha 1500 quotes menys, pels individus del grup d’altres 
nacionalitats gairebé 1400 menys i pels espanyols 374 menys. 
7
 Sector amb una elevada presència d’immigrants de nacionalitat portuguesa. 
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un 8% al 2013, mentre que en el sistema financer i l’Administració pública i seguretat social8 es 

on es produeix un augment més destacable (d’un 3% a un 5% i d’un 10% a un 13% 

respectivament). 

 

Quotes d’immigració concedides per nacionalitat 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

2012 

 
2013 

 

Espanyola 2740 2218 6528 5456 5192 4742 3993 3340 3037 3069 3384 3894 2701 2966 

Francesa 524 412 1231 1041 1062 1020 810 703 478 369 474 470 271 300 

Portuguesa 1467 840 1965 1970 2498 2986 2355 1880 1072 716 587 498 369 379 

Altres 502 481 2230 2705 3050 3215 3391 3388 3387 2834 2692 2558 1972 1990 

Font: Departament d’Estadística 

 

Percentatge d’assalariats per sector d’activitat  

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Agricultura,ramaderia,caça i silvicultura 0,30% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,50% 0,50% 

Indústries extractives 
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Indústries manufactureres 4,20% 4,30% 4,30% 4,30% 4,20% 4,10% 4,00% 

Producció i distribució d’energia 
elèctrica,gas i aigua 0,30% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,50% 0,50% 

Construcció 15,50% 14,50% 13,20% 11,70% 10,30% 9,00% 8,00% 

Comerç i reparació de vehicles de motor 25,90% 25,60% 25,30% 25,20% 25,10% 25,10% 24,80% 

Hoteleria 12,80% 12,60% 12,40% 12,60% 12,80% 13,00% 13,00% 

Transport i comunicacions 2,90% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 

Sistema financer 3,80% 4,10% 4,20% 4,30% 4,50% 4,80% 5,00% 

Activitats immobiliàries i serveis 
empresarials 9,90% 10,00% 10,20% 10,60% 10,80% 10,80% 11,20% 

Administració pública i seguretat social 9,80% 10,40% 10,90% 11,30% 11,60% 12,10% 12,50% 

Educació 1,30% 1,40% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,60% 

Activitats sanitàries i veterinàries, 
serveis socials 3,40% 3,70% 4,00% 4,30% 4,50% 4,70% 4,80% 

Altres activitats socials i serveis 
personals 5,80% 5,80% 6,00% 6,20% 6,40% 6,60% 7,10% 

Llars que ocupen personal domèstic 3,20% 3,40% 3,50% 3,50% 3,60% 3,70% 3,60% 

Organismes extraterritorials 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 

Treball domèstic a la comunitat 0,50% 0,50% 0,50% 0,60% 0,60% 0,60% 0,60% 

Total Assalariats 42.210 40.968 39.702 38.552 37.301 35.777 35.039 
Font: Departament d’Estadística 

                                                           
8
 Sectors tradicionalment ocupats per individus de nacionalitat andorrana o espanyola de llengua 

materna catalana. 
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Ocupació per nacionalitat  

% Verticals   Andorrana Espanyola Francesa Portuguesa Altres 

Dades 2009* 821 247 301 57 144 72 

Directius, propietaris o comandaments 

intermedis 
9,1 11,0 8,4 19,6 5,1 5,4 

Professionals o tècnics 13,9 18,6 12,7 20,0 5,0 15,4 

Personal administratiu 12,2 21,0 11,6 8,1 3,8 4,6 

Treballadors del comerç, hoteleria i serveis 

personals 
17,8 8,3 21,0 11,7 27,2 23,5 

Treballadors de la indústria, construcció i 

agricultura 
13,3 7,4 10,5 3,8 30,1 19,3 

Treballadors no qualificats 5,7 0,0 5,1 0,0 17,0 10,3 

Jubilats 11,9 8,4 18,5 19,1 2,2 10,1 

Mestresses de casa 6,4 4,0 8,2 7,6 5,1 8,7 

Estudiants i altres no ocupats 9,5 21,1 4,0 10,0 4,6 2,8 

Ns/nc 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Dades 2014** 727 287 218 37 115 70 

Directius, propietaris i comandaments intermedis 9,2 10,2 9,1 19,3 6,8 3,4 

Professionals, tècnics i similars 15,8 20,8 15,7 22,4 3,3 13,1 

Personal administratiu i similars 11,3 14,4 10,0 16,5 1,7 15,5 

Treballadors del comerç, hostaleria i serveis 

personals 
18,4 13,4 13,2 2,9 36,0 34,1 

Treballadors de la indústria, construcció i sector 

primari 
10,6 5,7 10,4 12,4 27,0 3,1 

Treballadors no qualificats 5,9 0,7 5,0 0,0 16,1 16,2 

Jubilats 13,4 12,4 24,1 23,0 0,8 0,0 

Mestresses de casa 1,7 1,3 3,3 3,6 0,0 0,0 

Estudiants  7,1 14,2 2,8 0,0 0,9 4,9 

Aturat 4,3 5,5 3,0 0,0 5,6 3,4 

Altres 2,2 1,3 3,2 0,0 0,8 6,3 

Ns/nc 0,2 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0 

Base: individus enquestats al 2009 (*) i els enquestats al 2014 (**) 

 

Sector per nacionalitat 

% Verticals   Andorrana Espanyola Francesa Portuguesa Altres 

Dades 2009* 592 164 208 36 127 56 

Sector industrial i garatges 2,2 2,9 1,4 0,0 3,1 2,3 
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Construcció i annexes 18,6 10,9 18,0 6,4 31,7 20,7 

Comerç 20,7 14,9 26,1 30,6 17,3 19,4 

Hoteleria i restauració  10,5 7,4 9,6 6,4 13,8 17,9 

Transport 2,4 3,4 0,9 6,0 1,4 4,6 

Organismes financers i assegurances 4,2 8,8 4,1 0,0 1,4 0,0 

Professions liberals 2,0 3,7 2,6 0,0 0,0 0,0 

Administració pública 5,8 14,6 4,1 0,0 1,7 0,0 

Ensenyament 7,9 10,3 9,5 18,9 1,4 2,3 

Sanitat 3,3 2,9 3,1 6,4 2,9 4,4 

Personal domèstic 6,7 0,0 4,7 0,0 17,6 13,1 

Parapúbliques 1,8 3,7 1,4 0,0 1,3 0,0 

Activitats immobiliàries, serveis empresarials 8,8 11,0 7,2 19,2 2,9 15,2 

Serveis personals 2,6 1,7 4,0 6,0 1,7 0,0 

Oci 2,5 3,8 3,2 0,0 1,7 0,0 

Dades 2014* 519 188 139 27 106 59 

Sector primari 0,2 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 

Sector industrial i garatges 4,6 5,6 7,4 0,0 2,8 0,0 

Construcció i annexes 13,9 9,3 17,0 16,9 24,8 0,0 

Comerç 20,2 19,5 18,0 18,5 20,1 28,2 

Hoteleria i restauració 12,6 6,9 10,3 12,7 19,6 23,7 

Transport 1,6 2,3 1,4 0,0 0,0 3,7 

Organismes financers i assegurances 3,5 7,0 3,7 0,0 0,0 0,0 

Professions liberals 3,2 2,5 4,9 0,0 0,0 8,9 

Administració pública 5,3 11,9 3,0 0,0 0,9 0,0 

Ensenyament 9,3 14,1 8,5 21,7 1,7 4,0 

Sanitat 3,2 4,6 4,3 0,0 2,0 0,0 

Personal domèstic 6,3 1,1 5,5 0,0 17,6 7,3 

Parapúbliques 1,5 1,1 0,5 4,9 1,1 3,7 

Activitats immobiliàries, serveis empresarials 11,0 10,4 11,7 21,4 7,4 12,9 

Serveis personals 1,5 1,5 1,9 0,0 0,0 3,7 

Oci 2,0 2,2 1,9 3,9 0,0 4,0 

Ns/Nc 0,2 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0 

Base: (*) individus enquestats al 2009 que treballaven (N=592). (**) individus enquestats al 2014 que 

treballaven (N=519).  

 

Aquest seguit de canvis comentats en la distribució dels percentatges poblacionals pensem 

que poden explicar als canvis observats, i que desenvoluparem posteriorment, en la dinàmica 

lingüística d’usos i coneixements així com el paisatge etnolingüística que es dibuixa actualment 

al Principat.  
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D’entrada hem de dir que qualsevol canvi de caràcter social, i per tant també aquells vinculats 

a canvis sociolingüístics són fruit de múltiples factors de caràcter contextual (polític, econòmic, 

cultural, demogràfic...) i al mateix temps no són permanents en el temps, sinó que un canvi en 

les variables contextuals comentades, pot fer variar l’escenari sociolingüístic analitzat.  

Tenint en compte això, pensem que l’augment de l’ús i del coneixement del català que 

analitzarem detalladament a continuació podria explicar-se a partir de les següents hipòtesis: 

 

- la disminució de l’activitat econòmica de sectors com construcció i annexes, ocupats 

principalment per població no autòctona i de llengua materna no catalana, podria explicar la 

disminució de l’ús del castellà i del portuguès9.  

 

- la disminució en l’entrada al país de persones d’origen francès, però especialment d’origen 

portuguès i del grup d’altres nacionalitats10, tots ells amb una llengua materna diferent al 

català, i l’augment d’espanyols, la gran majoria d’ells provinents de Catalunya i per tant amb 

llengua materna catalana11, també pot explicar l’augment de l’ús i el coneixement del català12 

en contraposició a la disminució del castellà, el portuguès o d’altres llengües. 

 

A aquests canvis i a les hipòtesis que se’n desprenen hem de sumar l’evident efecte de 

l’escolarització en català dels joves d’origen no andorrà, que fomenta no només el 

coneixement d’aquesta llengua i l’ús en l’àmbit escolar, sinó també en d’altres contextos com 

en les relacions d’amistat, en les activitats d’oci, en les comunicacions entre germans 

escolaritzats de petits a Andorra...  

 

 

 

                                                           
9
 Tal i com s’explicava en l’estudi Coneixements i usos lingüístics de la població d’Andorra del 2009, en 

sectors com el de construcció i annexes entre d’altres, situats en la part més baixa de l’estructura 
sociolaboral del mercat laboral andorrà, el castellà es presentava com la llengua més utilitzada i en 
ocasions arribava a ser llengua vehicular. 
10

 Si ens fixem en el temps de residència a Andorra en funció de la nacionalitat de l’enquestat observem 
que disminueix la presència dels individus de nacionalitat francesa (d’un 8% al 2009 a l’actual 6%), 
portuguesa (d’un 11% al 2009 a l’actual 0%) i del grup d’altres nacionalitats (d’un 28% al 2009 a l’actual 
0%) que fa cinc anys o menys que viuen a Andorra . I en canvi, augmenta el percentatge d’individus 
espanyols que porten 5 anys o menys al país que es situa actualment en un 8% (4% al 2009). 
11

 És plausible pensar que aquestes persones entren al mercat laboral andorrà per ocupar aquelles 
posicions situades en la part alta de la jerarquia sociolaboral, on el coneixement del català i una 
formació elevada en són característiques definidores.  
12

 Hem de destacar que sectors com el comerç, hostaleria i serveis personals, l’ensenyament, les 
activitats immobiliàries i serveis empresarials o dels professionals liberals,  que s’han mantingut 
pràcticament estables des del 2009, i on el català té una presència destacable, ja sigui perquè el seu ús 
és obligatori (atenen directament al públic) o perquè tradicionalment han estat ocupats per andorrans o 
espanyols amb llengua materna catalana, reforça aquesta idea que el català ha pogut augmentar o 
mantenir el seu ús i nivell de coneixement en contraposició a la disminució més notable de l’ús del 
castellà i d’altres llengües com el portuguès.  
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II- ANÀLISI DELS RESULTATS  

 

A continuació passarem a analitzar els resultats obtinguts en l’enquesta Coneixements i usos 

lingüístics de la població d’Andorra 2014. 

 

 

1. CONEIXEMENTS LINGÜÍSTICS  

 

1.1 LLENGUA CONSIDERADA COM A PRÒPIA 

 

En aquest apartat volem analitzar quina o quines llengües els individus de la mostra 

consideren com a pròpies o com a llengües d’identificació.  

Aquesta pregunta està formulada com a múltipleresposta. És a dir, els enquestats poden 

contestar que consideren com a pròpia una o més d’una llengua. D’aquesta manera trobem 

que la major part de la població andorrana (89%), afirma considerar com a pròpia una sola 

llengua, mentre que un mica més del 10% en tindria més d’una. 

 

Llengua que considera com a pròpia (multiresposta) 

  Freqüències Percentatges 

Total 727  

Català 362 49,7 

Castellà 261 35,8 

Francès 44 6,1 

Portuguès 115 15,9 

Anglès 10 1,4 

Altres 20 2,8 

Ns/Nc 1 0,1 

Nota: pregunta multiresposta, la suma dels percentatges pot ser superior a 100.  
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“Altres” llengües considerades com a pròpies  

  Freqüències 
Percentatges/ 

Total (N=727) 

Total 20  

Gallec 6 0,8 

Tagal 4 0,5 

Italià 2 0,3 

Marroquí 2 0,3 

Hongarès 2 0,3 

Alemany 2 0,3 

Polonès 1 0,1 

Valencià 1 0,2 

 

A partir dels resultats obtinguts podem dir que pràcticament la meitat de les persones 

enquestades manifesten que el català és la llengua o una de les llengües amb les que 

s’identifica. En segon lloc trobem que  36% es decanta pel castellà; un 16% pel portuguès; un 

6% pel francès; un 1% per l’anglès. Finalment, prop d’un 3% ha contestat identificar-se amb 

d’altres llengües com el gallec amb un 0,8%, el tagal amb un 0,5%  l’italià o marroquí amb un 

0,3% ambdós casos. 

 

Llengua que considera com a pròpia
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Respecte l’enquesta de Coneixements i Usos Lingüístics de la Població Andorrana del 2009, 

podem observar algun canvi significatiu. Així trobem que entre la població andorrana ha 

augmentat el percentatge d’individus que consideren el català com la llengua o una de les 
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seves llengües d’identificació, passant d’un 38% al 2009 a l’actual 50% i situant-se per sobre 

del castellà que al 2009 era la llengua amb la que més gent s’identificava amb un 40%. 

Paral·lelament el castellà com a llengua d’identificació experimenta un descens situant-se en 

un 36%. Pel que fa el francès observem un descens passant d’un 9% al 2009 respecte el 6% 

actual. Finalment el portuguès com la llengua o una de les llengües d’identificació de la 

població resident a Andorra, experimenta un lleuger ascens passant d’un 15% al 2009 al 16% 

actual. 

 

Si analitzem les respostes obtingudes en funció de les principals variables sociodemogràfiques,  

observem en primer lloc una relació estadísticament significativa entre la llengua o llengües 

considerades com a pròpies i la nacionalitat de l’enquestat13. Així, entre els individus amb 

nacionalitat andorrana, el català és la llengua o una de les llengües amb la que en major 

percentatge s’identifiquen amb un 76%. Seguidament són els individus amb nacionalitat 

espanyola aquells que han contestat identificar-se en major percentatge amb aquesta llengua 

(56%). Paral·lelament aquest grup nacional ha afirmat sentir com a pròpia la llengua castellana 

amb un 52%, ja sigui en exclusiva o combinada amb una altre.  

Pel que fa als francesos trobem un alt percentatge d’identificació amb el francès (81%); 

mentre que entre els portuguesos trobem que un 85% s’identifica amb el portuguès i un 21% 

amb el castellà.  

Finalment entre el grup d’individus que conformen la categoria “altres nacionalitats”, la 

llengua considerada com a pròpia, en exclusiva o acompanyada d’altres, és el castellà amb un 

60%, i amb un 17% d’altres llengües com l’italià, el talog...  

 

El fet d’haver nascut al Principat o fora d’aquest, també marca una diferència respecte la 

llengua considerada com a pròpia. Així, aquells nascuts a Andorra, han triat el català com la 

llengua o una de les llengües sentides com a pròpies amb un 75%. Per altre banda, entre 

aquells individus que han nascut fora del territori andorrà, trobem que els que porten 5 o 

menys anys14 escullen el català com a llengua d’identificació en primer lloc amb un 82%; entre 

els que porten de 6 a 10, s’identifiquen amb percentatge superior amb el portuguès amb un 

41%; entre els que porten d’11 a 15 anys o de 16 a 20 anys, és el castellà, amb un 41% i un 

44% la llengua escollida amb la que s’identifiquen amb independència de si ho fan només amb 

aquesta o conjuntament amb d’altres. Finalment, entre els que porten més de 20 anys residint 

al Principat, un 52% ha escollit com a llengua pròpia el català. De fet, a excepció del primer 

tram d’edat per les característiques de la mostra (5 anys o menys), veiem que a mesura que 

augmenten els anys de residència a Andorra, augmenta el percentatge d’individus que 

                                                           
13

 Cal recordar que la pregunta formulada és multiresposta, amb la qual cosa, els enquestats poden 
escollir una sola llengua com a identificadora o més d’una (català, castellà, castellà i català, català i 
portuguès...). 
14

 Hem de tenir però en compte les característiques sociodemogràfiques d’aquest grup d’individus 
comentades anteriorment (augment de la presència de catalanoparlants, disminució o estancament del 
percentatge d’individus d’origen portuguès respecte el total de la població...). 
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s’identifiquen amb la llengua oficial. I en el cas del portuguès, també exceptuant el tram 

primer, veiem que aquesta relació estadística es converteix en inversament proporcional. És a 

dir, a mesura que augmenta els anys que porten vivint a Andorra disminueix el percentatge de 

població que s'identifica amb la seva llengua d’origen, passant d’un 41% (de 6 a 10 anys de 

residència) a un 13% pels que porten més de 20 anys en territori andorrà. S’observa una 

tendència similar en el cas d’aquells que s’identifiquen amb el francès, tot i que no és tant 

clara. 

 

L’edat de l’enquestat i la llengua o llengües considerades com a pròpies presenten també una 

relació significativa, sent els individus del grup d’edat de 25 i 34 anys i els de més de 50 anys, 

aquells que en percentatge superior han afirmat identificar-se amb el català, amb 

independència de si és de forma exclusiva o conjuntament amb d’altres llengües (53,3% i 

52,6% respectivament).  

 

Finalment, podem parlar d’una relació significativa entre la llengua o llengües considerades 

com a pròpies i la variable nivell d’estudis acabats. El català, de forma exclusiva o acompanyat 

d’altres llengües, ha obtingut un percentatge superior entre aquells individus que tenen 

estudis de formació professional i aquells que tenen estudis universitaris amb percentatges del 

62% i del 59% respectivament.  

 

Llengua considerada com a pròpia per grup d’edat, nacionalitat, anys de residència i nivell 

d’estudis (multiresposta) 

% Horitzontals   Català Castellà Francès Portuguès Anglès Altres 

Total 727 49,7 35,8 6,1 15,9 1,4 2,8 

Edat               

15 a 24 anys 84 46,9 43,1 0 21 0 1,4 

25 a 34 anys 121 53,3 35,7 3,2 22,7 0 0 

35 a 49 anys 243 45,6 35,8 6,5 19 1,5 4,3 

50 anys o més 280 52,6 33,8 8,8 8,7 2,3 3 

                

Nacionalitat                

Andorrana 287 75,8 27,5 3,2 3,7 0 1 

Espanyola 218 56,1 51,7 0,7 0 0,6 2,7 

Francesa 37 8,6 6,4 81,2 6,7 0 0 

Portuguesa 115 5,9 21,2 0,8 85,2 0 0 

Altres 70 16,6 60,4 3,1 5,8 12,8 16,5 

                

Anys residència                

5 o menys 20 81,7 6,2 12,2 0 0 0 
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6 a 10 94 17,1 37,5 11,4 40,9 2,3 2,5 

11 a 15 75 24,9 40,9 4,6 26,4 2,9 7,7 

16 a 20 63 29,5 43,9 9,8 18,4 0,0 3,8 

Més de 20 277 51,7 36,9 6,6 12,6 2,1 3,1 

Nascuts a Andorra 199 74,8 32,1 1,6 5,4 0 0,6 

                

Nivell d'estudis               

Estudis primaris o sense estudis 152 41,7 36,1 0,7 28,0 0 3,8 

Estudis secundaris bàsics 153 45,7 39,9 1,1 25,1 0 0,7 

Estudis secundaris superiors 133 42,2 36,9 13,6 19,4 1,6 1,4 

Formació Professional 88 62,1 31,1 7,4 6,0 2,5 1,4 

Estudis Universitaris 199 58,8 33,3 8,5 1,6 2,9 5,2 

Ns/Nc 2 0 100 0 0 0 0 

Nota: pregunta multiresposta, la suma dels percentatges pot ser superior a 100.  

 

Llengua considerada com a pròpia per llengua materna (multiresposta) 

  Llengua materna 

% Verticals   Català Castellà Francès Portuguès Anglès Altres Ns/Nc 

Total 727 288 319 70 135 26 40 1 

Llengua pròpia         

Català 49,7 91,8 43,7 26,7 8,4 20,8 20,2 100,0 

Castellà 35,8 13,4 67,0 13,9 21,9 26,7 55,9 0,0 

Francès 6,1 0,5 1,2 59,8 0,7 9,2 7,8 0,0 

Portuguès 15,9 1,7 1,7 3,0 83,7 19,7 0,0 0,0 

Anglès 1,4 0,0 1,4 3,1 0,0 31,0 5,5 0,0 

Altres 2,8 0,6 3,2 1,5 0,0 9,2 50,7 0,0 

No contesta 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0 

Nota: pregunta multiresposta, la suma dels percentatges pot ser superior a 100.  

 

Si analitzem ara aquesta pregunta distingint aquelles persones que han contestat una sola 

llengua de les que han contestat dos o més, observem que un 41% afirma identificar-se només 

amb el català; un 26% només amb el castellà; un 6% només amb el francès; un 14% només 

amb el portuguès i un 7% només amb d’altres llengües (gallec, italià...). També trobem que un 

7% de la mostra considera com a llengua pròpia tant el català com el castellà i un 4% ho fa 

amb d’altres combinacions lingüístiques com per exemple català i francès; castellà i portuguès, 

anglès i català... 

 

Llengua que considera com a pròpia (desglossada) 

  Freqüències Percentatges 

Total 727 100 

Només català 300 41,3 
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Només castellà 188 25,8 

Només francès 41 5,6 

Només portuguès 101 13,8 

Altres (només una llengua) 20 2,8 

Català i castellà 49 6,8 

Altres combinacions 28 3,8 

Ns/Nc 1 0,1 

 

Com hem comentat, la majoria dels enquestats es decanten per escollir una sola llengua com a 

llengua d’identificació, però també en trobem que en tenen dos o més. A continuació 

analitzarem els resultats d’aquesta pregunta en funció de les principals variables 

sociodemogràfiques, distingint aquelles persones que han respost una sola llengua de les que 

han escollit dos o més.  

D’entrada trobem significació estadística entre la llengua d’identificació i la nacionalitat. En 

aquest cas observem que són els andorrans i els espanyols aquells que en major mesura diuen 

identificar-se “només en català” amb un 67% i un 46% respectivament. Entre els espanyols 

també trobem un percentatge elevat que s’identifica “només en castellà” amb un 41%. Els 

francesos i els portuguesos presenten una identificació clara amb la llengua que culturalment 

els és pròpia, francès uns i portuguès els altres, amb un 81% i un 75% respectivament. Els 

individus agrupats en “altres nacionalitats” s’identifiquen principalment “només amb castellà” 

amb un 45% i “només amb una altre” (italià, talog, marroquí...) amb un 23%. 

 

Entre la població nascuda a Andorra observem que un 63% s’identifica de forma exclusiva amb 

el català. Percentatge també elevat entre els que porten 5 anys o menys residint al Principat 

amb un 82%. De nou trobem que, a excepció d’aquest tram, a mesura que augmenten els anys 

de residència, augmenta el percentatge d’individus que s’identifiquen “només en català”, 

passant d’un 10% (de 6 a 10 anys) a un 43% (més de 20 anys).  

Aquells que s’identifiquen en major percentatge amb el castellà de forma exclusiva són els 

individus que porten de  16 a 20 anys en terres andorranes. En el cas del portuguès, i 

concretament en l’ítem, “només portuguès”, detectem una relació inversament proporcional, 

on a mesura que augmenta el temps de residència al país, disminueix el percentatge 

d’individus que s’identifica “només amb portuguès”, passant d’un 36% pels que porten de 6 a 

10 anys a un 10% pels que porten més de 20 anys. 

 

Per grup d’edat, el més destacable és que el català és considerada com a llengua 

d’identificació exclusiva en major percentatge per les persones de 50 anys o més amb un 47%; 

mentre que el castellà ho és per les de 15 a 24 anys. Finalment podem dir que l’opció de 

considerar com a llengües pròpies el català i el castellà, ha estat escollida principalment per 

aquells individus de 25 a 34 anys amb un 13%. 
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Si ens fixem en la relació estadísticament significativa detectada entre nivell d’estudis acabats i 

llengua considerada com a pròpia, podem ressaltar que són els individus amb formació 

professional i estudis universitaris aquells que en major proporció consideren el català com a 

llengua d’identificació de forma exclusiva amb un 53% i un 51% respectivament. Aquells que 

tenen estudis secundaris bàsics s’identifiquen principalment amb el castellà amb un 30% i els 

que no tenen estudis o tenen estudis primaris, han contestat amb major percentatge 

identificar-se “només amb portuguès” amb un 25%. 

 

Llengua considerada com a pròpia per llengua materna (desglossada) 

 Total Llengua materna 

% Verticals   
Només 
català 

Només 
castellà 

Només 
francès 

Només 
portuguès 

Altres 
(només una 
llengua) 

Català i 
castellà 

Altres 
combinacions 

Ns/Nc 

Total 727 197 213 41 117 29 63 67 1 

Llengua pròpia          

Només català 41,3 96,6 21,5 10,4 1,7 10,8 64,0 20,6 100,0 

Només castellà 25,8 1,7 64,6 1,7 13,0 27,3 17,3 18,2 0,0 

Només francès 5,6 0,0 0,3 85,3 0,8 0,0 0,0 6,2 0,0 

Només portuguès 13,8 0,0 0,0 0,0 73,1 7,2 0,0 19,7 0,0 

Altres (només una 
llengua) 

2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 42,6 0,0 11,8 0,0 

Català i castellà 6,8 1,4 13,6 2,6 0,8 0,0 18,7 5,7 0,0 

Altres 
combinacions 

3,8 0,3 0,0 0,0 10,7 10,1 0,0 17,8 0,0 

Ns/Nc 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0 

 

Llengua considerada com a pròpia per grups d’edat, nacionalitat, anys de residència i nivell 

d’estudis (desglossada) 

% Horitzontals   
Només 

català 

Només 

castellà 

Només 

francès 

Només 

portuguès 

Altres 

(només una 

llengua) 

Català i 

castellà 

Altres 

combinacions 
Ns/Nc 

Total 727 41,3 25,8 5,6 13,8 2,8 6,8 3,8 0,1 

Edat                   

15 a 24 anys 84 40,0 34,7 0,0 16,9 0,0 2,9 5,5 0,0 

25 a 34 anys 121 40,2 20,8 3,2 21,0 0,0 13,1 1,7 0,0 

35 a 49 anys 243 35,8 25,2 5,6 16,7 5,3 7,7 3,6 0,0 

50 anys o més 280 46,8 25,7 8,4 7,4 2,6 4,4 4,5 0,2 

                    

Nacionalitat                    

Andorrana 287 66,5 17,6 2,2 2,9 0,4 7,8 2,5 0,2 

Espanyola 218 46,2 41,2 0,7 0,0 1,4 8,7 1,9 0,0 

Francesa 37 5,7 3,6 81,2 6,7 0,0 2,9 0,0 0,0 

Portuguesa 115 0,8 12,5 0,8 74,5 0,0 0,8 10,6 0,0 
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Altres 70 7,6 45,2 3,1 5,8 23,0 9,0 6,3 0,0 

                    

Anys residència                    

5 o menys 20 81,7 6,2 12,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6 a 10 94 9,7 27,8 11,4 35,6 4,8 5,4 5,3 0,0 

11 a 15 75 21,6 33,5 4,6 25,2 7,7 3,3 4,1 0,0 

16 a 20 63 24,1 38,5 9,8 18,4 3,8 5,3 0,0 0,0 

Més de 20 277 42,8 26,3 6,0 10,3 2,7 6,3 5,3 0,2 

Nascuts a Andorra 199 62,7 19,1 0,8 4,2 0,0 10,6 2,6 0,0 

                    

Nivell d'estudis                   

Estudis primaris o 

sense estudis 
152 35,2 28,3 0,7 25,4 2,0 4,1 4,3 0,0 

Estudis secundaris 

bàsics 
153 36,1 30,1 0,7 21,5 0,7 6,6 4,0 0,4 

Estudis secundaris 

superiors 
133 32,6 23,0 13,6 16,2 0,0 8,4 6,2 0,0 

Formació Professional 88 53,4 21,2 7,4 5,0 2,5 8,1 2,5 0,0 

Estudis Universitaris 199 50,6 23,8 7,1 1,6 7,0 7,4 2,4 0,0 

Ns/Nc 2 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

1.2 LLENGUA EN QUÈ VA APRENDRE A PARLAR 

 

En aquesta pregunta es demana als enquestats que ens indiquin en quina o quines llengües 

van aprendre a parlar. Aquesta llengua o llengües es denomina llengua materna o inicial. 

Un cop més plantegem la pregunta com a multiresposta per tal que els individus puguin 

indicar-nos, si és el cas, quines van ser aquestes llengües. 

Així trobem que prop d’un 18% ha contestat que va aprendre a parlar amb més d’una llengua. 

En aquests casos hi ha més d’una resposta per persona (pregunta multiresposta) i per aquest 

motiu la suma dels percentatges d’aquesta taula és superior a 100. 

 

Llengua en què va aprendre a parlar o llengua inicial (multiresposta) 

  Freqüències Percentatges 

Total 727  

Català 288 39,5 

Castellà 319 43,8 

Francès 70 9,7 

Portuguès 135 18,6 
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Anglès 26 3,5 

Altres 40 5,5 

Ns/Nc 1 0,1 

Nota: pregunta multiresposta, la suma dels percentatges pot ser superior a 100.  

 

Altres llengües inicials (multiresposta) 

  Freqüències 
Percentatges/ 

Total (N=727) 

Total 41  

Gallec 10 1,4 

Tagal 6 0,8 

Italià 5 0,6 

Hindi 5 0,8 

Alemany 3 0,4 

Rus 2 0,2 

Marroquí 2 0,3 

Àrab 2 0,2 

Hongarès 2 0,3 

Polonès 1 0,1 

Letó 1 0,1 

Valencià 1 0,2 

Nota: pregunta multiresposta, la suma dels percentatges pot ser superior a 100.  

 

Com podem observar a les taules anteriors, un 44% de la població té com a llengua materna el 

castellà. En segon lloc trobem que un 40% de la població té el català com a llengua materna. El 

portuguès es situa en tercer lloc i és la llengua materna d’un 19% de la població. 

Paral·lelament trobem un 10% de població que té com a llengua inicial el francès. Finalment 

l’anglès ha estat la llengua o una de les llengües inicials del 3,5% de la població i un 5,5% ha 

après a parlar amb d’altres llengües com el gallec (1,4%), el tagal (0,8%) o l’italià (0,6%). 
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Llengua en què va aprendre a parlar
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Comparant l’evolució d’aquesta dada en relació amb els resultats d’enquestes anteriors 

s’observa que la proporció de població que va aprendre a parlar en castellà i que tendia a 

augmentar progressivament, ara es manté estable al voltant del 44% des del 2009.  

Contràriament, la proporció de persones que tenen com a llengua materna el català, i que fins 

el 2009 tendia a disminuir de forma notable, experimenta ara un ascens destacat passant d’un 

29% al 2009 a un 40% en l’actualitat.  

Pel que fa al portuguès, i seguint la tendència dels altres anys a comparar, augmenta la 

proporció d’individus que afirmen tenir-lo com a llengua materna, en exclusiva o 

conjuntament amb d’altres, passant d’un 11% al 1995 a l’actual 19%. Aquest augment, 

especialment notable entre el 1999 i el 2004, s’explicaria pel increment de la població 

portuguesa que s’instal·la al Principat. 

Al llarg d’aquests anys, el francès com a llengua materna s’ha mantingut força estable, 

oscil·lant entre un 11 i 10%.  L’anglès com a llengua materna ha augmentat respecte el 2009 en 

gairebé 4 punts percentuals passant d’un 1,3% a un 3,5%. Finalment la proporció de població 

que manifesta tenir altres llengües com a llengua materna o inicial, es manté al voltant del 

5,5% com l’any 2009. 

 

Si analitzem els resultats obtinguts en aquesta pregunta en funció de la nacionalitat de 

l’enquestat observem una relació significativa entre llengua inicial i nacionalitat. D’aquesta 

manera, la majoria de persones de nacionalitat andorrana van aprendre a parlar en català (de 

forma exclusiva o conjuntament amb d’altres llengües) amb un percentatge del 66%. Entre els 

individus d’aquesta nacionalitat també en trobem que van aprendre a parlar en castellà, 

concretament un 44%. 
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Un 66% dels enquestats amb nacionalitat espanyola ha contestat tenir com a llengua inicial o 

com a una de les llengües inicials l’espanyol; i un 29% el català,  fet que segurament s’explica 

per la procedència de Catalunya d’aquests individus. 

Un 89% de la població francesa va aprendre a parlar en francès. Una situació similar trobem 

entre aquells que tenen nacionalitat portuguesa on el portuguès és la llengua en que la 

majoria va aprendre a parlar, ja sigui de forma exclusiva o conjuntament a una altre llengua 

materna, amb un percentatge del 98%. Finalment entre els enquestats que hem englobat en la 

categoria “altres”, trobem que un 64% ha manifestat tenir com a llengua inicial o una de les 

llengües inicials el castellà i un 31% d’altres llengües (italià, talog, gallec...). 

 

El haver nascut a Andorra marca una diferència important respecte el fet de tenir una o altre 

llengua materna. Així, entre aquells individus nascuts a Andorra, un 68% manifesta tenir com a 

llengua inicial o com a una de les llengües inicials el català.  

Pel que fa als anys de residència s’observa, exceptuant el tram de 5 anys o menys15, on la 

llengua materna és el català per un 68% de la població (de forma única o conjuntament amb 

una altre), que a mesura que augmenta els anys residint al Principat, augmenta el percentatge 

d’individus que afirmen tenir el català com a una de les llengües maternes o com a l’única 

llengua materna, passant d’un 11% entre els que porten de 6 a 10 anys al país a un 37% pels 

que fa més de 20 anys que hi resideixen.  

El castellà seria la llengua materna o una de les llengües maternes per un 46% de la població 

nascuda a Andorra. Pel que fa als anys de residència, i exceptuant el tram de 11 a 15 anys, 

s’observa també una relació estadísticament proporcional, on a més anys en terres 

andorranes, més augmenta el percentatge de població que considera el castellà com a llengua 

materna, passant d’un 24% entre els que porten 5 o menys anys al Principat a un 49% pels que 

fa més de 20 anys. 

També caldria destacar que la proporció d’individus que tenen el portuguès com a llengua 

materna o com a una d’elles, i de nou exceptuant els que porten 5 anys o menys al país entre 

els que no trobem ningú que tingui aquesta llengua com a inicial16, disminueix  de forma 

inversament proporcional. És a dir, a més anys de residència al Principat, menys proporció 

d’individus afirmen tenir aquesta llengua com a inicial, passant d’un 43% entre aquells que 

porten al país de 6 a 10 anys a un 15% per aquells que fa més de 20 anys que hi són. 

 

En funció de l’edat observem que entre els més joves (15-24 anys) un 50% tenen com a llengua 

inicial el català ja sigui de forma exclusiva o combinada amb d’altres llengües. Entre aquests 

enquestats més joves també trobem que un 47% manifesta tenir el castellà com a llengua 

                                                           
15

 De nou hem de tenir en compte les característiques del grup d’enquestats que situem en aquesta 
categoria de 5 anys o menys residint al Principat i que hem desenvolupat a l’inici de l’estudi. 
16

 Entre les persones que configuren la mostra, que no vol dir que pel total de població no hi hagi 
individus amb aquestes característiques. 
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inicial. També podem destacar que entre els individus de 15 a 24 anys, el portuguès és la o una 

de les llengües en que van aprendre a parlar per un 27%.  

Pel que fa a la resta de grups d’edat i en funció de les respostes obtingudes podem dir que la 

població de 25 a 34 anys continua presentant un percentatge superior en el català com a 

llengua inicial (sigui de forma exclusiva o combinada), mentre que entre aquells que tenen de 

35 a 49 anys i els majors de 50 anys, és el castellà la llengua que en major mesura ha estat 

triada com a llengua inicial amb un 44% i un 48% respectivament. Ara bé, entre aquests dos 

grups d’edat també trobem persones que tenen com a llengua inicial el català. Concretament 

entre els individus de 35 a 49 anys un 36% manifesta tenir el català com a llengua inicial.  

El portuguès també presenta percentatges importants entre els enquestats com a llengua 

materna o inicial. Així entre els joves de 15 a 24 anys aquesta llengua seria la inicial per un 

27%. En el cas de la població de 25 a 34 anys, el portuguès és la llengua inicial també per un 

27%. Finalment entre els enquestats de 35 a 49 anys, hi ha un percentatge del 22% que 

tindrien el portuguès com a llengua inicial.  

 

La relació entre llengua materna i nivell d’estudis està determinada pel nivell de formació dels 

diferents grups nacionals. Així, en augmentar el nivell d’estudis, també augmenta la proporció 

de les persones que tenen com a llengua materna el català, mentre que les persones amb un 

nivell d’estudis més baix tenen com a llengua materna el castellà i el portuguès (48% i 30% 

respectivament entre els que no tenen estudis o tenen els primaris). 

 

Llengua en què va aprendre a parlar per edat, nacionalitat, anys de residència i nivell 

d’estudis (multiresposta) 

% Horitzontals   Català Castellà Francès Portuguès Anglès Altres Ns/Nc 

Total 727 39,5 43,8 9,7 18,6 3,5 5,5 0,1 

Edat                 

15 a 24 anys 84 50,0 46,7 2,9 27,4 2,8 2,8 0,0 

25 a 34 anys 121 44,5 33,9 5,5 26,7 6,0 2,6 0,0 

35 a 49 anys 243 35,5 43,5 9,5 22,0 4,8 7,6 0,0 

50 anys o més 280 37,8 47,6 13,7 9,5 1,6 5,7 0,3 

                  

Nacionalitat                  

Andorrana 287 65,6 43,8 8,3 4,5 1,2 2,3 0,0 

Espanyola 218 42,4 65,7 3,1 1,3 1,7 4,9 0,3 

Francesa 37 9,5 3,6 86,9 6,7 3,6 2,9 0,0 

Portuguesa 115 0,0 3,5 2,6 98,2 4,4 0,0 0,0 

Altres 70 4,5 63,5 6,3 5,8 17,5 30,9 0,0 

                  

Anys residència                  
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5 o menys 20 67,7 23,8 12,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

6 a 10 94 11,0 29,9 11,4 42,8 4,5 7,4 0,0 

11 a 15 75 17,2 53,0 7,5 30,6 10,4 7,7 0,0 

16 a 20 63 24,2 33,0 12,9 29,2 7,1 9,4 0,0 

Més de 20 277 36,6 48,7 12,1 15,2 2,5 5,7 0,3 

Nascuts a Andorra 199 67,6 45,6 5,2 6,0 1,2 2,8 0,0 

                  

Nivell d'estudis                 

Estudis primaris o sense estudis 152 27,3 47,6 2,7 30,0 2,0 5,6 0,0 

Estudis secundaris bàsics 153 39,2 42,0 5,7 33,6 0,0 1,0 0,0 

Estudis secundaris superiors 133 34,2 42,4 18,7 20,2 5,1 4,5 0,0 

Formació Professional 88 47,9 40,0 12,5 9,3 0,0 6,6 0,8 

Estudis Universitaris 199 49,4 44,6 10,9 1,6 8,0 9,0 0,0 

Ns/Nc 2 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Nota: pregunta multiresposta, la suma dels percentatges pot ser superior a 100.  

 

Si separem els casos d’aquelles persones que a aquesta pregunta han contestat una sola 

llengua dels que han respost tindre com a llengua inicial dos o més llengües, obtenim que un 

29% de la població manifesta que va aprendre a parlar només en castellà, per un 27% que ho 

va fer només en català. Seguidament trobem un 16% d’individus que manifesten tenir com a 

llengua inicial només el portuguès; un 6% només el francès i un 4% només d’altres llengües. 

Per altre banda, un 9% dels enquestats ha contestat tenir com a llengua materna o inicial tant 

el català com el castellà; i un altre 9% tenir altres combinacions lingüístiques com a llengües 

inicials (català i francès, castellà i portuguès....). 

 

Llengua en què es va aprendre a parlar (desglossada) 

  Freqüències Percentatges 

Total 727 100 

Només català 197 27 

Només castellà 213 29,2 

Només francès 41 5,7 

Només portuguès 117 16,1 

Altres (només una llengua) 29 3,9 

Català i castellà 63 8,7 

Altres combinacions 67 9,2 

Ns/Nc 1 0,1 

 

Com hem comentat anteriorment, la majoria de persones enquestades, al voltant d’un 82%, 

van aprendre a parlar en una sola llengua. Així, un 29% té com a llengua materna 
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exclusivament el castellà, un 27% el català, un 16% el portuguès, un 6% el francès, i un 4% 

només una altre llengua (gallec, italià, talog...); mentre que prop d’un 18% van aprendre a 

parlar en més d’una llengua (un 9% en català i castellà i un 9% en d’altres combinacions). 

 

Els joves de 25 a 34 anys són els que en major proporció diuen que van aprendre a parlar 

només en català amb un percentatge del 30%, mentre que són els majors de 50 anys aquells 

que en major percentatge afirmen haver après a parlar només en castellà amb un 35%. 

 

Un 48% d’individus amb nacionalitat espanyola afirmen tenir només el castellà com a llengua 

materna, i un 30% el català. Entre els de nacionalitat andorrana, un 46% té com a llengua 

inicial només el català per un 26% que té el castellà i un 13% que té el castellà conjuntament 

amb el català. 

 

Amb els anys de residència augmenta la proporció de persones que tenen el català com a 

única llengua materna, a excepció dels que porten al país 5 o menys anys que presenten un 

elevat percentatge del 64% com a resultat de les seves característiques sociodemogràfiques. 

Entre els nats a Andorra, un 46%, tenen com a llengua inicial el català.  

 

També trobem una major proporció d’individus que tenen només el català com a llengua 

materna entre els que tenen estudis superiors (38% estudis universitaris i 33% formació 

professional). 

 

Llengua en què va aprendre a parlar per edat, nacionalitat, anys de residència i nivell 

d’estudis (desglossada) 

% Horitzontals   
Només 

català 

Només 

castellà 

Només 

francès 

Només 

portuguès 

Altres 

(només una 

llengua) 

Català i 

castellà 

Altres 

combinacions 
Ns/Nc 

Total 727 27 29,2 5,7 16,1 3,9 8,7 9,2 0,1 

Edat                   

15 a 24 anys 84 28,6 24,1 0,0 19,0 1,4 11,4 15,5 0,0 

25 a 34 anys 121 29,6 23,4 3,2 22,9 4,3 8,0 8,6 0,0 

35 a 49 anys 243 23,4 27,1 4,7 20,1 5,4 10,0 9,3 0,0 

50 anys o més 280 28,6 35,1 9,4 8,7 3,3 7,1 7,6 0,3 

                    

Nacionalitat                    

Andorrana 287 46,0 25,9 2,7 2,4 0,6 13,2 9,1 0,0 

Espanyola 218 29,0 48,1 0,7 1,3 2,7 11,6 6,4 0,3 

Francesa 37 2,9 3,6 80,5 0,0 0,0 0,0 13,1 0,0 

Portuguesa 115 0,0 0,0 0,0 89,4 1,8 0,0 8,8 0,0 
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Altres 70 0,0 46,0 3,1 5,8 27,5 0,0 17,5 0,0 

                    

Anys residència                    

5 o menys 20 64,1 20,2 12,2 0,0 0,0 3,6 0,0 0,0 

6 a 10 94 7,2 24,9 10,4 40,9 9,6 3,7 3,2 0,0 

11 a 15 75 11,4 35,5 4,6 26,6 1,6 5,8 14,5 0,0 

16 a 20 63 14,1 25,1 8,8 23,6 14,4 4,2 9,7 0,0 

Més de 20 277 25,0 33,3 6,8 13,6 3,0 8,8 9,3 0,3 

Nascuts a Andorra 199 45,5 25,4 0,8 3,0 0,6 14,0 10,7 0,0 

                    

Nivell d'estudis                   

Estudis primaris o 

sense estudis 
152 19,7 37,1 0,7 25,6 2,5 5,7 8,7 0,0 

Estudis secundaris 

bàsics 
153 23,0 24,3 2,2 30,9 0,4 13,0 6,2 0,0 

Estudis secundaris 

superiors 
133 19,0 25,7 12,5 15,1 5,5 9,9 12,2 0,0 

Formació 

Professional 
88 32,7 27,3 8,7 8,1 5,2 10,8 6,4 0,8 

Estudis Universitaris 199 38,7 29,6 6,3 1,6 6,3 6,0 11,5 0,0 

Ns/Nc 2 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

1.3 LLENGUA HABITUAL 

 

El concepte de llengua habitual fa referència a la llengua que parla més sovint un individu.  

De nou s’ha plantejat aquesta pregunta com a multiresposta. És a dir, els enquestats podien 

escollir una o més d’una llengua com a habituals. 

D’aquesta manera si analitzem aquesta variable com a multiresposta, observem que la llengua 

d’ús més habitual entre la població andorrana, sigui de forma exclusiva o bé combinada amb 

d’altres llengües, és el català amb un 60%. En segon lloc trobaríem el castellà amb un 

percentatge del 44%. I amb percentatges inferiors es situa el portuguès (9%); el francès (6%); 

l’anglès (1,4%) i el grup d’altres llengües amb un 1,5% (0,5% gallec, 0,3% alemany...). 

 

Llengua d’ús més habitual (multiresposta) 

  Freqüències Percentatges 

Total 727  

Català 438 60,1 

Castellà 322 44,2 
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Francès 40 5,5 

Portuguès 66 9,1 

Anglès 10 1,4 

Altres 11 1,5 

Nota: pregunta multiresposta, la suma dels percentatges pot ser superior a 100.  

 

 

 

A partir dels resultats obtinguts observem una relació estadísticament significativa entre la 

llengua habitual i la nacionalitat del individuo. D’aquesta manera són els andorrans aquells que 

en major percentatge afirmen tenir el català com a llengua d’ús habitual amb un 66%, seguits 

dels espanyols amb un 43%. Pel que fa al castellà, trobem que és la llengua d’ús més habitual 

entre els individus amb nacionalitat espanyola (66%); els del grup d’altres nacionalitats (64%) i 

pels andorrans amb un 44%.  El francès seria clarament la llengua d’ús més habitual entre els 

francesos amb un percentatge del 87% i el portuguès per aquells amb nacionalitat portuguesa 

amb un 98%.  

 

El català es presenta com la llengua d’us més habitual, sola o amb d’altres llengües, entre els 

individus que han nascut a Andorra amb un percentatge del 67%, seguida pel castellà amb un 

46%.  

En funció dels anys de residència podem destacar que són els individus que porten 5 anys o 

menys al Principat els que en major percentatge han contestat tenir el català com la llengua o 

una de les llengües més habituals amb un 68%. Aquesta dada trenca la relació estadísticament 

proporcional que s’observa entre els anys de residència i l’augment del percentatge de 

població que té el català com a llengua d’ús habitual (11% pels que porten de 6 a 10 anys i 37% 

pels que porten més de 20 anys).  Aquest canvi de tendència tal i com hem anat explicat, 

s’explicaria per el la composició nacional d’aquest grup de persones, així com les seves 

característiques socioculturals. 
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Pel que fa al castellà podem afirmar a partir dels resultats obtinguts que és la llengua d’ús més 

habitual entre aquelles persones que porten de 11 a 15 anys residint al país.  

Finalment podem destacar que el portuguès deixa de ser la llengua o una de les llengües més 

habituals entre la població a mesura que augmenten els anys de residència, sent un 43% entre 

els que porten de 6 a 10 anys i un 15% pels que porten més de 20 anys.  

 

També s’observa una relació estadísticament significativa entre l’edat del individuo i la llengua 

o llengües d’us més habitual. En aquest sentit és la població més jove aquella que afirma en 

percentatge superior tindre el català com una de les llengües habituals amb un 50% entre els 

joves de 15 a 24 anys , respecte el 39% dels que tenen més de 50 anys. El castellà es manté 

força estable entre els diferents grups d’edat, sent els que presenten un percentatge superior 

d’ús del castellà els majors de 50 anys amb un 48%. Pel que fa al francès trobem que a més 

edat més individus afirmen tenir el francès com la llengua o una de les llengües d’ús més 

habitual, passant d’un 3% entre els que tenen de 15 a 24 anys a un 14% per aquells que tenen 

més de 50 anys. El cas contrari el trobem entre els individus que tenen com una llengua 

habitual el portuguès, ja que a mesura que augmenta l’edat, en disminueix la proporció, 

passant d’un 27% entre els joves de 15 a 24 anys, a un 9,5% entre els que tenen més de 50 

anys. 

 

Com en casos anteriors, són els individus amb més estudis aquells que en major percentatge 

tenen el català com la llengua o una de les llengües d’ús més habitual, amb un 49% entre els 

que tenen estudis universitaris i un 48% entre els que han fet formació professional. 

 

Llengua habitual per edat, nacionalitat, anys de residència i nivell d’estudis (multiresposta) 

% Horitzontals   Català Castellà Francès Portuguès Anglès Altres Ns/Nc 

Total 727 39,5 43,8 9,7 18,6 3,5 5,5 0,1 

Edat                 

15 a 24 anys 84 50,0 46,7 2,9 27,4 2,8 2,8 0,0 

25 a 34 anys 121 44,5 33,9 5,5 26,7 6,0 2,6 0,0 

35 a 49 anys 243 35,5 43,5 9,5 22,0 4,8 7,6 0,0 

50 anys o més 280 37,8 47,6 13,7 9,5 1,6 5,7 0,3 

                  

Nacionalitat                  

Andorrana 287 65,6 43,8 8,3 4,5 1,2 2,3 0,0 

Espanyola 218 42,4 65,7 3,1 1,3 1,7 4,9 0,3 

Francesa 37 9,5 3,6 86,9 6,7 3,6 2,9 0,0 

Portuguesa 115 0,0 3,5 2,6 98,2 4,4 0,0 0,0 

Altres 70 4,5 63,5 6,3 5,8 17,5 30,9 0,0 
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Anys residència                  

5 o menys 20 67,7 23,8 12,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

6 a 10 94 11,0 29,9 11,4 42,8 4,5 7,4 0,0 

11 a 15 75 17,2 53,0 7,5 30,6 10,4 7,7 0,0 

16 a 20 63 24,2 33,0 12,9 29,2 7,1 9,4 0,0 

Més de 20 277 36,6 48,7 12,1 15,2 2,5 5,7 0,3 

Nascuts a Andorra 199 67,6 45,6 5,2 6,0 1,2 2,8 0,0 

                  

Nivell d'estudis                 

Estudis primaris o sense estudis 152 27,3 47,6 2,7 30,0 2,0 5,6 0,0 

Estudis secundaris bàsics 153 39,2 42,0 5,7 33,6 0,0 1,0 0,0 

Estudis secundaris superiors 133 34,2 42,4 18,7 20,2 5,1 4,5 0,0 

Formació Professional 88 47,9 40,0 12,5 9,3 0,0 6,6 0,8 

Estudis Universitaris 199 49,4 44,6 10,9 1,6 8,0 9,0 0,0 

Ns/Nc 2 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Nota: pregunta multiresposta, la suma dels percentatges pot ser superior a 100.  

 

Ara bé, si analitzem aquesta pregunta distingint aquelles persones que han contestat una sola 

llengua de les que afirmen tenir com a habituals dos o més llengües, obtenim que un 46% de la 

població tindria el català com a única llengua habitual (“només català”), mentre que per 

exemple un 10% l’utilitzaria com a llengua habitual combinada amb el castellà.  Pel que fa al 

castellà, llengua d’ús habitual pel 44% de la població, podem dir que un 28% el tindria com a 

única llengua habitual (“només castellà”), mentre que un 10% l’utilitzaria combinada amb el 

català.  

El portuguès i el francès són també llengües habituals per part de la població del Principat (9% 

i 6% respectivament). Ara bé, segons els resultats obtinguts, sembla que no tindrien tant pes 

com a llengües d’ús habitual emprades de forma exclusiva (només francès amb un 2% i només 

portuguès amb un 4%), sinó combinades amb castellà i/o català o amb d’altres llengües. 

 

Així doncs, podem afirmar que la majoria de la població d’Andorra, té com llengua habitual 

una sola llengua (82% aproximadament), mentre que un 20% té dos o més llengües com a 

habituals.  

 

Llengua d’ús més habitual (desglossada) 

  Freqüències Percentatges 

Total 727 100 

Només català 332 45,6 

Només castellà 200 27,5 

Només francès 16 2,2 
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Només portuguès 27 3,8 

Altres (només una llengua) 11 1,5 

Català i castellà 70 9,6 

Altres combinacions 73 10,0 

 

Analitzant aquests resultats en funció de les principals variables sociodemogràfiques, 

observem que són els individus de 25 a 34 anys aquells que han contestat tenir només el 

català com a llengua d’ús habitual amb major percentatge, mentre que són els més joves (15-

24 anys) els que tenen el castellà com a llengua més habitual. També són els més joves aquells 

que han contestat en major mesura tenir tant el català com el castellà com a llengües que més 

utilitzen (12%). 

 

Els individus de nacionalitat andorrana són els que en major proporció afirmen tenir el català 

com a única llengua habitual amb un 67%, seguits dels espanyols amb un 50%. Els de 

nacionalitat portuguesa i els del grup d’altres nacionalitats són els que han contestat amb 

percentatges superior tenir només el castellà com a llengua d’ús habitual amb un 40% i un 56% 

respectivament. Aquells que utilitzen de manera habitual el català i el castellà són en major 

percentatge els espanyols (15%), seguits dels andorrans (11%). 

 

Els individus nascuts a Andorra i aquells que porten més de 20 anys residint al Principat són els 

que en major proporció han afirmat tenir el català com a llengua d’ús més habitual amb un 

61% i un 48% respectivament. De fet, a excepció altre vegada dels que porten 5 o menys anys 

a Andorra17, veiem que a més anys de residència més individus tenen només el català com a 

llengua d’ús habitual. També són els nascuts a Andorra aquells que han contestat en major 

percentatge utilitzar de forma habitual el castellà i el català amb un 12%.  

 

Les persones amb un nivell d’estudi superior han contestat en percentatge superior tenir 

només el català com a llengua d’ús més habitual, sent un 59% entre els de formació 

professional, un 55% entre els universitaris i un 45% entre les que tenen estudis secundaris 

superiors. 

 

Quan la llengua materna és el català, trobem una important coincidència amb la llengua d’ús 

habitual. Així aquells que tenen el català com a llengua materna, tenen com a llengua habitual 

en major proporció “només el català” (91%). En el cas de tenir el castellà com a llengua 

materna, influeix també en la llengua o llengües habituals, però en menor força, ja que el 

percentatges es reparteix entre tenir només el castellà com a llengua habitual (42%) i aquells 

que el combinen amb el català (23%). Aquesta influència també la trobem entre aquells 

individus que manifesten tenir el català i el castellà com a llengües maternes, ja que aquests 

                                                           
17

 Per les característiques comentades d’aquest grup. 
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presenten percentatges superiors en el català i el castellà com a llengües d’us habitual (18%) i 

només castellà i només català amb un 22% i un 59% respectivament.  

Ara bé, quan ens centrem en la població que té com a llengua materna el francès, el portuguès 

o l’anglès, tot i que evidentment presenten percentatges superiors quan la llengua habitual 

coincideix amb la materna, trobem també percentatges destacats en l’ús habitual del castellà i 

el català.  Fet que s’explicaria pel major o menor ús d’aquestes llengües en la vida quotidiana i 

sociolaboral d’Andorra. 

 

Llengua habitual (desglossada) segons la llengua en què va aprendre a parlar (llengua 

materna o inicial) 

 Total Llengua materna 

% Verticals   
Només 

català 

Només 

castellà 

Només 

francès 

Només 

portuguès 

Altres 

(només una 

llengua) 

Català i 

castellà 

Altres 

combinacions 
Ns/Nc 

Total 727 197 213 41 117 29 63 67 1 

Llengua habitual                   

Només català 45,6 90,6 33,3 29,1 8,7 19,3 59,2 25,1 100,0 

Només castellà 27,5 3,0 42,2 19,2 43,8 35,6 22,3 30,6 0,0 

Només francès 2,2 0,0 0,0 27,9 1,8 0,0 0,0 2,9 0,0 

Només portuguès 3,8 0,0 0,0 0,0 17,8 7,2 0,0 6,7 0,0 

Altres (només una 

llengua) 
1,5 0,0 0,6 0,0 0,0 21,4 0,0 5,0 0,0 

Català i castellà 9,6 3,9 22,5 1,3 0,8 0,0 17,7 2,1 0,0 

Altres 

combinacions 
10,0 2,5 1,4 22,4 27,2 16,4 0,9 27,5 0,0 

 

Llengua habitual per edat, nacionalitat, anys de residència i nivell d’estudis (desglossada) 

% Horitzontals   
Només 

català 

Només 

castellà 

Només 

francès 

Només 

portuguès 

Altres 

(només una 

llengua) 

Català i 

castellà 

Altres 

combinacions 

Total 727 45,6 27,5 2,2 3,8 1,5 9,6 10,0 

Edat                 

15 a 24 anys 84 35,1 32,5 0,0 7,1 1,4 12,1 11,8 

25 a 34 anys 121 52,2 19,7 3,8 3,4 0,0 9,1 11,8 

35 a 49 anys 243 43,4 29,1 1,5 5,6 1,0 8,6 10,9 

50 anys o més 280 47,8 27,9 2,7 1,3 2,5 9,9 7,9 

                  

Nacionalitat                  

Andorrana 287 66,5 13,5 0,0 2,1 0,6 10,6 6,7 
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Espanyola 218 49,8 32,5 0,0 0,0 1,1 14,8 1,9 

Francesa 37 27,9 13,6 33,9 0,0 0,0 0,0 24,6 

Portuguesa 115 10,5 40,2 2,6 18,6 0,0 0,8 27,3 

Altres 70 13,4 55,8 0,0 0,0 9,4 8,7 12,6 

                  

Anys residència                  

5 o menys 20 67,7 20,2 6,8 0,0 0,0 0,0 5,4 

6 a 10 94 22,6 33,1 5,9 9,3 2,3 8,1 18,6 

11 a 15 75 28,3 42,1 4,6 6,0 6,1 6,5 6,2 

16 a 20 63 33,8 36,0 0,0 3,4 0,0 10,6 16,2 

Més de 20 277 48,0 28,0 1,9 2,2 1,0 9,5 9,4 

Nascuts a Andorra 199 61,1 16,5 0,0 3,0 0,6 12,1 6,7 

                  

Nivell d'estudis                 

Estudis primaris o 

sense estudis 
152 37,8 32,3 1,3 6,7 0,0 8,3 13,5 

Estudis secundaris 

bàsics 
153 35,2 36,2 0,0 6,1 0,4 11,4 10,8 

Estudis secundaris 

superiors 
133 44,8 23,8 3,4 4,5 0,0 8,6 14,9 

Formació 

Professional 
88 58,8 24,2 0,0 2,1 2,5 8,5 4,0 

Estudis Universitaris 199 54,6 20,4 4,6 0,0 4,0 10,3 6,1 

Ns/Nc 2 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

1.4 NIVELL DE CONEIXEMENT DE CADA LLENGUA (ENTÉN, LLEGEIX, PARLA I ESCRIU) 

 

En aquesta pregunta demanem als enquestats una autovaloració del nivell de coneixement de 

les diferents llengües (català, castellà, francès, portuguès, anglès) en una escala que va del 0 

(gens) al 10 (perfectament) i en relació a les quatre principals competències lingüístiques: 

entendre, parlar, llegir i escriure. 

Per obtenir el nivell d’autovaloració de cada competència i per cada llengua s’ha fet a través 

del càlcul de la mitjana. 

 

Escala entre 0 i 10 

0    = gens 

1-2 = amb moltes dificultats 

3-4 = amb certes dificultats 

5    = ni bé ni malament 
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6-7 = bastant bé 

8-9 = molt bé 

10  = perfectament 

 

Els resultats ens mostren que el coneixements del castellà és superior al coneixement del 

català en totes les competències. Així la mitjana d’entendre el castellà es situa en un 9,5, 

mentre que la del català és del 8,9; la mitjana de llegeix del castellà és pràcticament un punt 

percentual superior a la mitjana del català (9,4 i 8,5 respectivament); la mitjana en la 

competència lectora en castellà és d’un 9,3 mentre que pel català es situa al 8,1 i finalment la 

mitjana en la competència d’escriptura, que és la que presenta una diferència més gran, és pel 

castellà d’un 8,7 i pel català d’un 6,9. 

El coneixement de les altres llengües (francès, portuguès i anglès) és inferior en totes les 

competències al coneixement del català i el castellà, sent el francès el que obté una mitjana 

superior respecte el portuguès i l’anglès. 

 

 

Català N=727 

 Mitjana 

Entén  8,9 

Llegeix  8,5 

Parla  8,1 

Escriu  6,9 
 

 

Castellà N=727 

 Mitjana 

Entén  9,5 

Llegeix  9,4 

Parla  9,3 

Escriu  8,7 
 

 

Francès N=727 

 Mitjana 

Entén  5,4 

Llegeix  5,0 

Parla  4,9 

Escriu  4,1 
 

 

Portuguès N=727 

 Mitjana 

Entén  3,1 

Llegeix  2,4 

Parla  2,4 

Escriu  2,0 
 

 

Anglès N=727 

 Mitjana 

Entén  3,1 

Llegeix  3,1 

Parla  2,9 

Escriu  2,7 
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Mitjana de coneixement de cada llengua
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En aquesta mateixa pregunta s’ha demanat als enquestats que ens indiquin si coneixen una 

altre llengua i en cas que sigui així, que indiquin quina és aquesta. Podem veure que un 14,2% 

de la població d’Andorra coneix altres llengües a part del català, castellà, portuguès, francès i 

anglès. Les que han tingut un percentatge superior han estat l’italià (4,5%), el gallec (2,8%) i 

l’alemany (1,8%).  

 

Altres llengües que coneix 

  Freqüències Percentatges 

Total 727 100 

Total altres 103  14,2 

Italià 33 4,5 

Gallec 20 2,8 

Alemany 13 1,8 

Rus 8 1,1 

Tagal 7 1,0 

Hindi 7 1,0 

Àrab 3 0,4 

Holandès 2 0,3 

Marroquí 2 0,3 
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Hongarès 2 0,3 

Valencià 1 0,1 

Grec 1 0,1 

Èuscar 1 0,1 

Japonès 1 0,1 

Polonès 1 0,1 

Letó 1 0,1 

Nota: el percentatge està calculat sobre el total de persones enquestades, però també s’indica quin tant 

per cent representen respecte el total de persones que han respost afirmativament a la pregunta de si 

coneixien altres idiomes. 

 

A continuació analitzarem la valoració que fan els enquestats del coneixement que tenen de 

les diferents llengües per separat. 

 

a) CONEIXEMENT DEL CATALÀ 

 

Els resultats obtinguts en funció la pròpia valoració de les persones enquestades mostren que 

la població andorrana té un bon coneixement del català, especialment pel que fa a la 

competència de comprensió amb un mitjana de 8,9 i la competència lectora amb un 8,5. 

També podem observar un bon nivell en la competència de la parla amb un 8,1. És alhora 

d’escriure en català on trobem una mitjana més baixa que es situa en un 6,9. 

 

Respecte les dades obtingudes en aquesta mateixa pregunta per estudis anteriors, observem 

una millora en cada una de les competències, especialment en la parla, que passa d’un 7,3 al 

2009 a l’actual 8,1 , i en la d’escriure que augmenta més d’un punt, passant d’un 5,5 al 2009 a 

un 6,9 en l’actualitat. 
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Si analitzem el coneixement del català en funció de les principals variables sociodemogràfiques 

podem destacar que és la població més jove (de 15 a 24 anys) aquella que presenta un 

coneixement més elevat del català en totes les competències analitzades, situant-se per sobre 

de la mitjana en cada cas. De fet podem parlar d’una relació inversament proporcional entre 

l’edat del individuo i el coneixement del català, ja que a mesura que augmenta el tram d’edat 

trobem que la mitjana va disminuint. Possiblement aquesta relació es deu al fet que els 

enquestats més joves han estat escolaritzats en algun dels sistemes educatius presents al 

Principat, on el català o és la llengua vehicular o és una de les llengües dins del currículum 

escolar. 

 

Per nacionalitats, són els andorrans els que manifesten tenir un major coneixement del català 

situant-se força per sobre de la mitjana (més d’un punt), amb un 9,8 de comprensió, un 9,7 de 

lectura, un 9,7 en la parla i un 9 en l’escriptura. És en aquesta última competència on el salt és 

més important, ja que la mitjana de tota la població es situa en un 6,9.  

Entre la població amb nacionalitat espanyola també s’observa que tenen una mitjana de 

coneixement del català superior a la de la resta de la població18, tot i que no arriben al nivell 

dels andorrans. 

Pel que fa a la població francesa, portuguesa i del grup d’altres nacionalitats es detecta que 

presenten mitjanes de coneixement inferiors a la mitjana de tota la població en totes les 

competències, i especialment en la parla i escriptura. 

 

També observem que entre aquella població nascuda a Andorra i aquells que porten més anys 

residint-hi, la mitjana de coneixement del català és superior. En línies generals, i exceptuant de 

                                                           
18

 Per la presència de població d’origen català i amb llengua materna catalana. 
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nou la població que porta 5 anys o menys19, podem veure una relació estadística proporcional, 

on a més anys de residència més augmenta el coneixement del català, i per tant la mitjana en 

les quatre competències observades. 

 

És entre la població amb un nivell de formació superior, universitari o formació professional, 

on trobem les mitjanes de coneixement més elevades i que de nou es situen per sobre la 

mitjana del total de la població. Contràriament a menys formació, menys coneixement del 

català. 

 

Mitjana del coneixement del català per grup d’edat, nacionalitat, anys de residència i nivell 

d’estudis 

 Casos Entén Llegeix Parla  Escriu 

Freqüències   Mitjana Mitjana Mitjana Mitjana 

Total 727 8,9 8,5 8,1 6,9 

Edat           

15 a 24 anys 84 9,6 9,5 9,5 9,1 

25 a 34 anys 121 9,2 8,9 8,6 8,1 

35 a 49 anys 243 8,7 8,4 7,9 6,8 

50 anys o més 280 8,7 8,2 7,7 5,9 

            

Nacionalitat            

Andorrana 287 9,8 9,7 9,7 9,0 

Espanyola 218 9,2 8,7 8,5 7,0 

Francesa 37 7,9 7,4 6,5 4,9 

Portuguesa 115 7,2 6,3 5,2 3,7 

Altres 70 7,8 7,3 6,2 4,8 

            

Anys residència            

5 o menys 20 9,2 9,0 8,7 8,5 

6 a 10 94 7,8 7,3 6,1 5,4 

11 a 15 75 7,9 7,4 6,6 4,9 

16 a 20 63 8,6 8,1 7,7 6,6 

Més de 20 277 8,9 8,4 8,1 6,3 

Nascuts a Andorra 199 9,8 9,8 9,8 9,3 

            

Nivell d'estudis           

                                                           
19

 Com hem comentat, la població que fa cinc anys o menys que està a Andorra presenta unes 
característiques sociodemogràfiques i culturals força diferents al que habitualment trobàvem entre els 
residents no nacionals. 
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Estudis primaris o sense estudis 152 8,2 7,3 7,0 4,8 

Estudis secundaris bàsics 153 9,0 8,6 8,1 6,7 

Estudis secundaris superiors 133 9,0 8,7 8,3 7,4 

Formació Professional 88 9,1 9,0 8,7 8,0 

Estudis Universitaris 199 9,2 9,1 8,7 8,1 

Ns/Nc 2 9,2 5,9 9,2 5,9 

 

 

b) CONEIXEMENT DEL CASTELLÀ 

 

Com hem comentat anteriorment, entre la població andorrana i a partir de l’autovaloració dels 

enquestats, podem veure que és superior el coneixement del castellà que el català, convertint-

se en la llengua de la que es té major coneixement al Principat. Aquesta llengua presenta una 

mitjana en la competència de comprensió de 9,5, en la lectora de 9,4, en la parla de 9,3 i en 

l’escriptura de 8,7.  

 

Respecte la última enquesta de Coneixements i Usos Lingüístics de la població andorrana del 

2009, no podem parlar de canvis massa significatius, ja que la mitja per cada una de les 

competències analitzades es manté molt estable. En el cas de l’escriptura és on podem 

apreciar un petit canvi, augmentant la mitja 0,5 punts respecte l’any 2009. 

 

Castellà
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La mitjana de coneixement més elevada, superant la mitjana de tota la població andorrana, la 

trobem entre els joves de 15 a 24 anys. També tenen mitjanes de coneixement superiors a la 

resta de població els individus de nacionalitat espanyola i també entre els de nacionalitat 

andorrana, estant aquests últims lleugerament per sota (dècimes) dels anteriors. 
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Els individus nascuts a Andorra i, en línies generals aquells que més temps fa que resideixen al 

Principat20, són els que han valorat el seu coneixement del castellà de forma més positiva, 

obtenien una mitjana que de nou supera la del total de la població. 

Finalment trobem que en les quatre competències analitzades, són aquells individus amb 

major formació, els que presenten una mitjana més elevada. 

 

Mitjana del coneixement del castellà per grups d’edat, nacionalitat, anys de residència i 

nivell educatiu 

 Casos Entén Llegeix Parla  Escriu 

Freqüències   Mitjana Mitjana Mitjana Mitjana 

Total 727 9,5 9,4 9,3 8,7 

Edat           

15 a 24 anys 84 9,6 9,7 9,6 9,4 

25 a 34 anys 121 9,6 9,6 9,5 9,3 

35 a 49 anys 243 9,4 9,3 9,2 8,5 

50 anys o més 280 9,4 9,2 9,2 8,4 

            

Nacionalitat            

Andorrana 287 9,7 9,7 9,7 9,3 

Espanyola 218 9,8 9,7 9,8 9,3 

Francesa 37 7,8 7,4 6,8 5,7 

Portuguesa 115 8,9 8,7 8,7 7,1 

Altres 70 9,4 8,7 9,0 8,4 

            

Anys residència            

5 o menys 20 9,6 9,6 9,4 9,4 

6 a 10 94 9,1 8,8 8,7 8,0 

11 a 15 75 9,3 9,2 9,2 8,5 

16 a 20 63 9,4 9,0 9,2 8,3 

Més de 20 277 9,4 9,3 9,3 8,5 

Nascuts a Andorra 199 9,8 9,8 9,7 9,4 

            

Nivell d'estudis           

Estudis primaris o sense estudis 152 9,5 9,0 9,2 7,9 

Estudis secundaris bàsics 153 9,5 9,4 9,4 8,7 

Estudis secundaris superiors 133 9,4 9,3 9,3 8,9 

Formació Professional 88 9,5 9,3 9,3 8,7 

                                                           
20

 De nou amb els individus que porten 5 anys o menys es trenca la tendència marcada.  
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Estudis Universitaris 199 9,6 9,6 9,4 9,3 

Ns/Nc 2 10,0 10,0 10,0 10,0 

 

 

c) CONEIXEMENT DEL FRANCÈS 

 

El francès presenta una mitjana de coneixement en totes les competències que es situa entre 

el 5 i el 4, on el 5 seria un “ni bé ni malament” i el 4 “amb certes dificultats”. 

 

Comparant les mitjanes obtingudes en aquest estudi amb les mitges d’altres anys, podem 

veure que continua la tendència a una lleugera disminució progressiva del coneixement 

d’aquesta llengua en les quatre competències esmentades. Així si prenem de referència el 

1995, trobem que en la comprensió la mitjana passa d’un 5,9 a un 5,4 al 2014; en la lectura es 

passa d’un 5,5 a un 5; en la parla d’un 5,4 a un 4,9 i en la escriptura d’un 4,2 a un 4,1. 

 

Francès
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Podem destacar que la mitjana de coneixement del francès és més elevada entre els individus 

de 15 a 24 anys; entre els que tenen nacionalitat francesa (amb mitjanes superiors a 9), seguit 

dels andorrans (amb mitjanes al voltant del 5 i el 7); entre els que han nascut al Principat i 

entre aquells que tenen estudis secundaris superiors. 

 

Mitjana del coneixement del francès per grups d’edat, nacionalitat, anys de residència i 

nivell educatiu 

 Casos Entén Llegeix Parla  Escriu 

Freqüències   Mitjana Mitjana Mitjana Mitjana 
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Total 727 5,4 5,0 4,9 4,1 

Edat           

15 a 24 anys 84 6,5 6,2 6,0 5,5 

25 a 34 anys 121 5,6 5,3 4,9 4,3 

35 a 49 anys 243 5,2 4,7 4,6 3,8 

50 anys o més 280 5,2 4,8 4,8 3,8 

            

Nacionalitat            

Andorrana 287 7,0 6,7 6,6 5,8 

Espanyola 218 3,8 3,4 3,2 2,3 

Francesa 37 9,9 9,7 9,8 9,3 

Portuguesa 115 4,0 3,3 3,3 2,4 

Altres 70 3,6 3,2 3,0 2,4 

            

Anys residència            

5 o menys 20 4,6 5,1 4,0 3,8 

6 a 10 94 4,2 3,7 3,7 3,0 

11 a 15 75 4,3 3,7 3,2 2,7 

16 a 20 63 4,8 4,0 4,3 3,4 

Més de 20 277 5,1 4,7 4,7 3,6 

Nascuts a Andorra 199 7,0 6,8 6,6 6,0 

            

Nivell d'estudis           

Estudis primaris o sense estudis 152 3,6 3,0 3,2 2,0 

Estudis secundaris bàsics 153 5,1 4,5 4,5 3,6 

Estudis secundaris superiors 133 6,4 6,1 5,9 5,1 

Formació Professional 88 6,3 5,8 5,7 4,8 

Estudis Universitaris 199 5,9 5,8 5,4 5,0 

Ns/Nc 2 4,7 4,1 5,9 4,1 

 

 

d) CONEIXEMENT DEL PORTUGUÈS 

 

El portuguès és, de les llengües analitzades, la que presenta una mitjana de coneixement per 

les quatre competències més baixa. Aquestes es situen al voltant del tres. 

 

En comparació amb els resultats obtinguts en aquesta mateixa pregunta en els estudis d’altres 

anys veiem que la tendència era un augment del coneixement d’aquesta llengua fins al 2009, 
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any en que assoleix la mitjana més elevada. Del 2009 al 2014 es produeix un lleuger descens 

en totes les competències. 

 

El coneixement d’aquesta llengua va molt lligat a la nacionalitat del individuo, sent clarament 

els portuguesos aquells que presenten una mitjana superior en totes les competències, 

situant-se en un valor de 9,7 en comprensió, lectura i parla i en un 9,3 en l’escriptura, mentre 

que com hem dit, la mitjana general de la població gira al voltant del 3. 

 

Portuguès

1,5 1,8
2,1

4,2

3,1

1,3 1,5
1,9

2,9
2,4

1,3 1,4
1,8

2,7
2,4

1,1 1,2
1,6

2,1 2,0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1995 1999 2004 2009 2014

Entén Llegeix Parla Escriu 

 

 

Mitjana del coneixement del portuguès per grups d’edat, nacionalitat, anys de residència i 

nivell educatiu 

 Casos Entén Llegeix Parla  Escriu 

Freqüències   Mitjana Mitjana Mitjana Mitjana 

Total 727 3,1 2,4 2,4 2,0 

Edat           

15 a 24 anys 84 4,3 3,6 3,7 3,1 

25 a 34 anys 121 4,2 3,5 3,2 2,7 

35 a 49 anys 243 3,3 2,7 2,7 2,4 

50 anys o més 280 2,0 1,4 1,4 1,1 

            

Nacionalitat            

Andorrana 287 2,0 1,3 1,3 0,9 

Espanyola 218 1,7 0,8 0,7 0,5 

Francesa 37 1,8 1,0 1,1 0,7 

Portuguesa 115 9,8 9,8 9,7 9,3 
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Altres 70 1,7 0,6 0,8 0,6 

            

Anys residència            

5 o menys 20 2,2 1,3 0,0 0,0 

6 a 10 94 5,0 4,6 4,6 4,4 

11 a 15 75 3,6 3,1 3,2 2,9 

16 a 20 63 4,0 3,0 3,2 2,5 

Més de 20 277 2,7 2,1 2,1 1,7 

Nascuts a Andorra 199 2,4 1,6 1,5 1,1 

            

Nivell d'estudis           

Estudis primaris o sense estudis 152 3,8 3,4 3,5 3,2 

Estudis secundaris bàsics 153 4,4 3,8 4,0 3,2 

Estudis secundaris superiors 133 3,6 2,8 2,7 2,3 

Formació Professional 88 2,7 2,0 1,7 1,3 

Estudis Universitaris 199 1,5 0,7 0,5 0,5 

Ns/Nc 2 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

e) CONEIXEMENT DE L‘ANGLÈS 

 

El coneixement de l’anglès entre la població andorrana presenta una mitjana força baixa 

situant-se al voltant del 3 en totes les competències que analitzem. 

Comparativament però, observem una lleugera evolució ascendent des del 1995, passant d’un 

2 en la parla en l’enquesta del 1995 a un 3,1; d’un 1,9 en la lectura a un 3,1, d’un 1,8 en la 

parla a un 2,9 i d’un 1,7 en l’escriptura a l’actual 2,7. 

 

Trobem un coneixement de l’anglès superior a la mitjana global de tota la població entre els 

joves de 15 a 34 anys, entre aquelles persones amb estudis universitaris i els que pertanyen al 

grup d’altres nacionalitats. Tot i així en els tres casos, la mitjana no arriba als 5 punts. 
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Mitjana del coneixement de l’anglès per grups d’edat, nacionalitat, anys de residència i nivell 

educatiu 

  Casos Entén Llegeix Parla  Escriu 

Freqüències   Mitjana Mitjana Mitjana Mitjana 

Total 727 3,1 3,1 2,9 2,7 

Edat           

15 a 24 anys 84 4,7 4,6 4,5 4,2 

25 a 34 anys 121 4,7 4,7 4,5 4,2 

35 a 49 anys 243 3,3 3,2 3,0 2,9 

50 anys o més 280 1,8 1,8 1,7 1,5 

            

Nacionalitat            

Andorrana 287 3,6 3,5 3,4 3,2 

Espanyola 218 2,4 2,4 2,2 2,1 

Francesa 37 3,8 3,6 3,6 3,3 

Portuguesa 115 2,0 2,0 1,9 1,6 

Altres 70 4,9 4,7 4,6 4,2 

            

Anys residència            

5 o menys 20 6,5 6,4 6,3 6,1 

6 a 10 94 3,6 3,3 3,2 2,9 

11 a 15 75 3,9 4,1 3,6 3,4 

16 a 20 63 3,6 3,5 3,4 3,1 
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Més de 20 277 1,7 1,6 1,6 1,4 

Nascuts a Andorra 199 4,2 4,1 4,0 3,8 

            

Nivell d'estudis           

Estudis primaris o sense estudis 152 0,5 0,5 0,5 0,4 

Estudis secundaris bàsics 153 2,0 1,8 1,7 1,5 

Estudis secundaris superiors 133 4,0 4,0 3,9 3,4 

Formació Professional 88 3,1 2,8 2,8 2,4 

Estudis Universitaris 199 5,5 5,5 5,2 5,1 

Ns/Nc 2 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

1.5 L’INDICADOR DE CONEIXEMENT DE CADA UNA DE LES LLENGÜES ANALITZADES 

 

Seguint la metodologia emprada en els estudis anteriors, s’ha calculat un indicador de 

coneixement global per a cada llengua a partir de la mitjana del nivell declarat en les quatre 

competències analitzades per cada llengua (entendre, llegir, parlar i escriure). En concret la 

fórmula de l’indicador de coneixement és: (nivell entén + nivell llegeix + nivell parla + nivell 

escriu) / 4. 

 

Segons aquest indicador el castellà és la llengua més coneguda per la població andorrana (amb 

una mitjana de 9,2 entre les quatre competències), seguida del català amb un 8,1, i amb 

puntuacions més baixes el francès (4,8), el portuguès (2,5) i l’anglès (3). 

En els darrers anys, i a partir dels estudis realitzats, podem veure que el nivell de coneixement 

del castellà es manté estable al voltant del 9. En canvi el català, que fins el 2009 girava entorn 

al 7, en aquest estudi veiem que fa un salt fins a situar-se en un 8,1. El francès continua en una 

evolució lleugerament descendent; el portuguès que fins el 2009 ascendia lentament, sembla 

que comença un període de retrocés; i finalment l’anglès tendeix, igual que els altres anys, a 

augmentar. 

 

Indicador de coneixement de cada llengua 

 

 

 

 

 

 

 

Total Casos Mitjana 

Indicador català 727  8,1 

Indicador castellà 727 9,2 

Indicador francès 727 4,8 

Indicador portuguès 727 2,5 

Indicador anglès 727 3,0 
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A continuació analitzarem els diferents indicadors en funció de les variables 

sociodemogràfiques d’edat, nacionalitat, anys de residència, nivell d’estudis i llengua en que 

va aprendre a parlar (llengua inicial o llengua materna). 

 

a) INDICADOR DE CONEIXEMENT DEL CATALÀ 

 

Pel que fa al coneixement del català destaca que els andorrans són els que obtenen una 

mitjana més alta en totes les competències i per tant en l’indicador global (9.6). Seguidament 

trobaríem els residents espanyols (8,3), si bé, aquesta mitjana varia força en funció de la seva 

llengua materna (si és el català o el castellà). En la resta de grups nacionals l’indicador de 

coneixement del català és més baix: 6,7 entre els francesos, 5,6 entre els portuguesos i 6,5 

entre el grup d’altres nacionalitats. 

 

Lògicament s’aprecien diferències significatives en el coneixement del català en funció de la 

llengua en què van aprendre a parlar les persones enquestades, de manera que aquells que 

tenen com a llengua materna el català són les que tenen una mitjana més alta amb un 9,6; 

seguides de les persones amb llengua materna castellana (8,3) i de les persones que van 

aprendre a parlar en francès (7,5); anglès (7); portuguès (6,2) i en altres llengües (7,2). 

 

En relació amb l’edat s’observa que els més joves tenen un nivell superior de català (una 

mitjana de 9,5 entre les persones de 15 a 24 anys) que va disminuint amb l’edat fina a situar-se 

en un 7,6 entre aquells que tenen 50 anys o més. Aquesta diferència la podem atribuir al fet 
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que hi ha més proporció de joves que han estat escolaritzats en català i per tant, tenen un 

coneixement superior d’aquesta llengua. 

 

L’indicador de coneixement del català augmenta amb els anys de residència a Andorra, a 

excepció de nou del tram de 5 anys o menys pels motius esmentats anteriorment21. Així 

trobem una mitjana del 6,7 entre les persones que fa de 6 a 10 anys que viuen al país, i una 

mitjana del 7,9 entre aquells que fa 20 anys o més que hi resideixen, i de 9,7 entre aquells que 

han nascut a Andorra.  

 

També augmenta el coneixement del català entre les persones que tenen més nivell d’estudis. 

D’una puntuació mitjana de 6,8 entre els que tenen estudis primaris o inferiors, a una 

puntuació del 8,8 entre les persones amb estudis universitaris. 

 

Indicador de coneixement del català, per nacionalitat segons llengua materna 

Freqüències   Casos vàlids Ns/Nc Mitjana Desviació 

Total 727 726 1 8,1 2,4 

Nacionalitat segons llengua materna           

Andorrana llengua materna catalana 188 188 0 9,6 0,7 

Andorrana llengua materna castellana 126 126 0 9,5 0,8 

Espanyola llengua materna catalana 93 92 1 9,6 0,8 

Espanyola llengua materna castellana 143 143 0 7,8 2,4 

 

 

Indicador de coneixement del català per edat, nacionalitat, anys de residència, llengua 

materna i nivell d’estudis 

Freqüències Casos  Mitjana 

Total 727 8,1 

Edat     

15 a 24 anys 84 9,5 

25 a 34 anys 121 8,7 

35 a 49 anys 243 8,0 

50 anys o més 280 7,6 

      

Nacionalitat      

Andorrana 287 9,6 

Espanyola 218 8,3 

Francesa 37 6,7 

                                                           
21

 Augment de la presència de catalanoparlants en aquest grup i decents del percentatge d’immigrants 
amb llengües maternes diferents al català (especialment de portuguesos). Per més detalls es pot 
consultar l’explicació realitzada a la introducció de l’estudi. 
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Portuguesa 115 5,6 

Altres 70 6,5 

      

Anys residència      

5 o menys 20 8,8 

6 a 10 94 6,7 

11 a 15 75 6,7 

16 a 20 63 7,8 

Més de 20 277 7,9 

Nascuts a Andorra 199 9,7 

      

Nivell d'estudis     

Estudis primaris o sense estudis 152 6,8 

Estudis secundaris bàsics 153 8,1 

Estudis secundaris superiors 133 8,4 

Formació Professional 88 8,7 

Estudis Universitaris 199 8,8 

Ns/Nc 2 7,5 

 

Llengua en què va aprendre a parlar 
    

Català 288 9,6 

Castellà 319 8,3 

Francès 70 7,5 

Portuguès 135 6,2 

Anglès 26 7,0 

Altres 40 7,2 

Ns/Nc 1 0,0 

 

 

b) INDICADOR DE CONEIXEMENT DEL CASTELLÀ 

 

L’indicador de coneixement de castellà és superior al del català, sent el primer de 9,2 i el segon 

de 8,1.  

La mitjana entre la població de nacionalitat andorrana i espanyola és la mateixa amb un 9,6; 

per sota trobem la del grup d’altres nacionalitats (8,9), la de la població portuguesa (8,4), i 

força inferior la dels francesos amb un 6,9. 

 

Aquesta mateixa relació s’observa segons la llengua materna: les persones que van aprendre a 

parlar en castellà o català pràcticament tenen la mateixa mitjana en l’indicador de 
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coneixement del castellà, amb un 9,7 i un 9,6 respectivament. Seguidament es situa la mitjana 

dels que tenen com a llengua materna el portuguès (8,5), l’anglès (8,9) o altres llengües (8,5). 

En darrer lloc trobem els que van aprendre a parlar amb francès que tenen una mitjana 

lleugerament més baixa (8). 

 

Tot i que en aquest cas no podem parlar d’una relació estadísticament significativa, sí 

s’observa que entre la població nascuda a Andorra l’indicador de coneixement del castellà 

(9,7) és superior a la població nascuda fora del Principat.  

 

Indicador de coneixement del castellà 

Freqüències Casos  Mitjana 

Total 727 9,2 

Edat     

15 a 24 anys 84 9,6 

25 a 34 anys 121 9,5 

35 a 49 anys 243 9,1 

50 anys o més 280 9,1 

      

Nacionalitat      

Andorrana 287 9,6 

Espanyola 218 9,6 

Francesa 37 6,9 

Portuguesa 115 8,4 

Altres 70 8,9 

      

Anys residència      

5 o menys 20 9,5 

6 a 10 94 8,7 

11 a 15 75 9,1 

16 a 20 63 9,0 

Més de 20 277 9,1 

Nascuts a Andorra 199 9,7 

      

Nivell d'estudis     

Estudis primaris o sense estudis 152 8,9 

Estudis secundaris bàsics 153 9,2 

Estudis secundaris superiors 133 9,2 

Formació Professional 88 9,2 

Estudis Universitaris 199 9,4 
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Ns/Nc 2 10,0 

   

  

Llengua en què va aprendre a parlar 
    

Català 288 9,6 

Castellà 319 9,7 

Francès 70 8,0 

Portuguès 135 8,5 

Anglès 26 8,9 

Altres 40 8,5 

Ns/Nc 1 0,0 

 

 

c) INDICADOR DE CONEIXEMENT DEL FRANCÈS 

 

En el cas del francès, amb un indicador de coneixement del 4,8 per la totalitat de la població, 

lògicament són les persones de nacionalitat francesa les que presenten un indicador més alt 

(9,7); seguides de les persones de nacionalitat andorrana amb un 6,5 i força més baixos 

trobem els indicadors de la població espanyola, portuguesa i la del grup d’altres nacionalitats 

que es situen al voltant del 3.   

 

Les mitjanes d’aquest indicador estan directament relacionades amb la llengua materna o 

llengua en la què van aprendre a parlar. Així, les persones amb una mitjana més alta són les 

que tenen com a llengua materna el francès amb un 9,3, seguides de les que van aprendre a 

parlar en català (6), en castellà (4), en  portuguès (3,7) i en d’altres llengües (3,1). 

 

La població més jove és la que obté una mitjana més alta de coneixement del francès (6 entre 

els que tenen de 15 a 24 anys), coneixement que disminueix amb l’edat fins a situar-se en un 

4,6 entre els que tenen 50 anys o més.  Aquesta diferència es pot relacionar amb el fet que les 

generacions més joves han estudiat aquesta llengua en el sistema educatiu. 

 

Segons el temps de residència podem destacar que les persones nascudes a Andorra són les 

que tenen una puntuació  superior de coneixement del francès (6,6), per sobre de la resta de 

grups que obtenen una mitjana que es situa entre el 3,5 i el 4,5. 

 

S’observa també que a major nivell d’estudis, major és el coneixement del francès, sent 

aquells que tenen estudis secundaris superiors, formació professional o estudis universitaris, 

els que presenten una mitjana superior situada entre el 5,5 i el 5,9. 

 

Indicador de coneixement del francès 
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Freqüències Casos  Mitjana 

Total 727 4,8 

Edat     

15 a 24 anys 84 6,0 

25 a 34 anys 121 5,0 

35 a 49 anys 243 4,6 

50 anys o més 280 4,6 

      

Nacionalitat      

Andorrana 287 6,5 

Espanyola 218 3,2 

Francesa 37 9,7 

Portuguesa 115 3,2 

Altres 70 3,1 

      

Anys residència      

5 o menys 20 4,4 

6 a 10 94 3,6 

11 a 15 75 3,5 

16 a 20 63 4,1 

Més de 20 277 4,5 

Nascuts a Andorra 199 6,6 

      

Nivell d'estudis     

Estudis primaris o sense estudis 152 2,9 

Estudis secundaris bàsics 153 4,4 

Estudis secundaris superiors 133 5,9 

Formació Professional 88 5,6 

Estudis Universitaris 199 5,5 

Ns/Nc 2 4,7 

  

Llengua en què va aprendre a parlar 
    

Català 288 6,0 

Castellà 319 4,0 

Francès 70 9,3 

Portuguès 135 3,7 

Anglès 26 4,6 

Altres 40 3,1 
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Ns/Nc 1 0,0 

 

 

d) INDICADOR DE CONEIXEMENT DEL PORTUGÈS 

 

Pel que fa al coneixement del portuguès s’observa, com era d’esperar, que és molt alt entre la 

població de nacionalitat portuguesa (9,7) i molt baix entre la resta de grups nacionals (amb 

puntuacions mitges entre 1 i 1,5). A diferència del francès o de l’anglès, hem de tenir en 

compte que el portuguès no s’estudia dins del programa curricular com a llengua estrangera, i 

per aquest motiu, és més desconeguda entre les persones que no són d’origen portuguès. 

 

En aquest mateix sentit, la mitjana de coneixement del portuguès és molt alta entre aquells 

individus que tenen aquesta llengua com a llengua materna, amb un 9,6, mentre que en la 

població amb llengües maternes diferents al portuguès aquest indicador es situa entre el 0,9 i 

el 2,3. 

 

Les diferències en la mitjana de coneixement del portuguès observades en funció del nivell 

d’estudis reflecteixen les característiques de la població portuguesa resident al Principat, de 

manera que tenen un coneixement més alt d’aquesta llengua les persones amb estudis 

secundaris bàsics (3,8),  estudis primaris o sense estudis (3,5) o estudis secundaris superiors 

(2,8), que les persones amb estudis universitaris (0,8), fet que podem vincular a l’escassa 

proporció de residents portuguesos que tenen estudis superiors, conseqüència directa de les 

posicions sociolaborals que ocupa aquest col·lectiu a Andorra. 

 

Indicador de coneixement del portuguès 

Freqüències Casos  Mitjana 

Total 727 2,5 

Edat     

15 a 24 anys 84 3,7 

25 a 34 anys 121 3,4 

35 a 49 anys 243 2,8 

50 anys o més 280 1,5 

      

Nacionalitat      

Andorrana 287 1,4 

Espanyola 218 0,9 

Francesa 37 1,1 

Portuguesa 115 9,7 

Altres 70 0,9 
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Anys residència      

5 o menys 20 0,9 

6 a 10 94 4,7 

11 a 15 75 3,2 

16 a 20 63 3,2 

Més de 20 277 2,1 

Nascuts a Andorra 199 1,7 

      

Nivell d'estudis     

Estudis primaris o sense estudis 152 3,5 

Estudis secundaris bàsics 153 3,8 

Estudis secundaris superiors 133 2,8 

Formació Professional 88 1,9 

Estudis Universitaris 199 0,8 

Ns/Nc 2 0,0 

  

Llengua en què va aprendre a parlar 
    

Català 288 0,9 

Castellà 319 1,2 

Francès 70 1,1 

Portuguès 135 9,6 

Anglès 26 2,3 

Altres 40 1,8 

Ns/Nc 1 0,0 

 

 

e) INDICADOR DE CONEIXEMENT DE L’ANGLÈS 

 

L’anglès presenta un coneixement superior entre aquelles persones del grup d’altres 

nacionalitats (4,6), si bé cal tenir en compte que en aquest grup s’inclouen persones de 

nacionalitat britànica, nord-americana, canadenca i d’altres països, amb mitjanes molt altes (ja 

sigui perquè és la seva llengua materna o perquè l’estudien des de petits), i també hi ha 

persones d’altres nacionalitats que tenen nivells més baixos de coneixement de l’anglès. Les 

persones de nacionalitat andorrana i francesa, amb un 3,4 i 3,6 respectivament es situen 

seguidament. En els darrers llocs trobem els individus amb nacionalitat espanyola (2,3) i 

portuguesa (1,9). 
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Si analitzem aquests resultats en funció de l’edat, observem que disminueix el coneixement de 

l’anglès entre les persones de més edat, passant d’un indicador del 4,5 entre els que tenen de 

15 a 24 anys a un 1,7 entre els que tenen 50 o més anys. Fet que s’explica sobretot perquè les 

generacions més joves han estudiat aquesta llengua dins de l’ensenyament formal. 

 

En funció dels anys de residència destaca que aquells que declaren tenir millor coneixement 

d’aquest idioma són els que porten 5 anys o menys residint al país (6,3), seguits dels que han 

nascut al Principat (4), mentre que els que obtenen mitjanes més baixes són les persones que 

fa 20 o més anys que resideixen al Principat (1,6). En aquesta relació cal tenir en compte 

l’efecte de l’edat, ja que entre les persones que han nascut a Andorra hi ha més proporció de 

joves, i que per tant han estudiat aquesta llengua, i entre els residents hi ha més proporció de 

gent gran. 

 

Finalment podem dir que aquells individus amb més formació, tenen un indicador de 

coneixement de l’anglès superior. Així entre els que tenen estudis universitaris, l’indicador es 

situa en un 5,3, mentre que entre els que no tenen estudis o tenen estudis primaris bàsics, 

l’indicador baixa fins un 0,4. 

 

Indicador de coneixement de l’anglès 

Freqüències Casos  Mitjana 

Total 727 3,0 

Edat     

15 a 24 anys 84 4,5 

25 a 34 anys 121 4,5 

35 a 49 anys 243 3,1 

50 anys o més 280 1,7 

      

Nacionalitat      

Andorrana 287 3,4 

Espanyola 218 2,3 

Francesa 37 3,6 

Portuguesa 115 1,9 

Altres 70 4,6 

      

Anys residència      

5 o menys 20 6,3 

6 a 10 94 3,2 

11 a 15 75 3,7 

16 a 20 63 3,4 
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Més de 20 277 1,6 

Nascuts a Andorra 199 4,0 

      

Nivell d'estudis     

Estudis primaris o sense estudis 152 0,4 

Estudis secundaris bàsics 153 1,8 

Estudis secundaris superiors 133 3,8 

Formació Professional 88 2,8 

Estudis Universitaris 199 5,3 

Ns/Nc 2 0,0 

 Llengua en què va aprendre a parlar     

Català 288 3,3 

Castellà 319 2,5 

Francès 70 3,7 

Portuguès 135 2,1 

Anglès 26 8,8 

Altres 40 4,5 

Ns/Nc 1 0,0 

 

 

 

 

2. USOS LINGÜÍSTICS  

 

 

2.1 USOS LINGÜÍTICS AMB ELS FAMILIARS  

 

D’entrada, i per tal d’analitzar els usos lingüístics de la població a les llars, només s’inclouen els 

enquestats que viuen amb altres persones ja que s’han analitzat les llengües en què parla la 

persona enquestada amb els diferents membres de la llar. Posteriorment s’analitzaran les 

llengües que parlen amb els familiars amb independència de si viuen o no al mateix nucli 

familiar. 

 

Persones que viuen a la llar amb l’enquestat 

  Freqüències Percentatges 

Total 727 100 

1 persona sola 103 14,2 

2 persones 215 29,5 
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3 persones 204 28,1 

4 persones 167 22,9 

5 persones o més 38 5,3 

 

 

a) LLENGUA PARLADA PER L’ENQUESTAT A LA SEVA LLAR 

 

Llengua/es amb les que l’enquestat parla a la seva llar (multiresposta) 

  Freqüències Percentatges 

Total 624  

Català 323 51,7 

Castellà 285 45,8 

Francès 38 6,0 

Portuguès 108 17,4 

Altres 29 4,6 

Nota: pregunta multiresposta, per tant la suma dels percentatges pot ser superior a 100.  

Base: total de llars amb més d’una persona. N= 624.  

 

Segons les dades obtingudes un 52% dels enquestats utilitzaria el català22 a la llar; un 46% 

utilitzarien el castellà, un 6% el francès i un 17% el portuguès. També trobem persones que 

utilitzen altres llengües que hem agrupat en la categoria “altres”, sent les més utilitzades 

l’anglès (1,7%), el gallec (0,8) i el tagal (0,5).  

 

En comparació amb les dades del 2009 podem veure diferències força significatives, ja que el 

castellà ha deixat de ser la llengua més parlada a casa. Aquesta obtenia un percentatge del 

55% al 2009 i actualment es troba en un 46%. Contràriament, el català augmenta el seu pes 

dins les llars, passant d’un 46% al 2009 a l’actual 52%. Paral·lelament la proporció de persones 

que parlen francès a casa seva continua la tendència descendent d’anys anteriors, passant 

d’un 10% al 2009 a un 6% al 2014. El portuguès experimenta una baixada, ja que actualment és 

una llengua parlada a casa per un 17% de la població, mentre que l’any 2009 aquest 

percentatges es situava al 19%. Finalment la proporció de les altres llengües que es parlen a 

casa es manté estable al voltant d’un 5%. 

 

Si analitzem les llengües que es parlen a casa en funció de la nacionalitat, destaca que un 73% 

de les persones amb nacionalitat andorrana utilitzen el català (un 87% entre els andorrans de 

llengua materna catalana i un 57% entre els andorrans de llengua materna castellana), 

seguides d’un 56%  de les persones de nacionalitat espanyola (83% entre espanyols de llengua 

                                                           
22

Com que estem fent l’anàlisi de la pregunta multiresposta, hem de tenir en compte que en la 
utilització d’aquestes llengües no sabem si es fa de forma exclusiva o conjuntament amb d’altres 
llengües. 
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materna catalana i un 44% entre espanyols amb el castellà com a llengua materna); en menor 

proporció diuen que a casa parlen català les persones de nacionalitat francesa (38%), 

portuguesa (15%) i les del grup d’altres nacionalitats (22%).  

Pel que fa al castellà veiem que un 60% d’individus de nacionalitat espanyola afirmen utilitzar 

aquesta llengua a casa (un 26% entre els espanyols amb llengua materna catalana i un 80% 

entre els espanyols amb llengua materna castellana), seguits dels del grup d’altres 

nacionalitats amb un percentatge del 55%. En percentatges inferiors trobem els individus de 

nacionalitat francesa amb un 42%; els portuguesos amb un 38% i els andorrans amb un 37% 

(un 25% entre els andorrans amb llengua materna catalana i un 62% entre andorrans amb 

llengua materna castellana). 

El francès és utilitzat a casa per un 71% dels francesos i és poc freqüent en la resta de grups 

nacionals. El portuguès el parlen a casa majoritàriament els residents portuguesos amb un 

percentatge del 82% i molt poques persones de la resta de nacionalitats. 

 

Llengua/es en què parla la persona enquestada a casa per nacionalitat segons llengua 

materna (multiresposta) 

% Horitzontals   Català Castellà Francès Portuguès Altres 

Total 624 51,7 45,8 6,0 17,4 4,6 

Nacionalitat segons llengua materna       

Andorrana llengua materna 

catalana 
161 87,1 25,1 6,1 2,2 1,6 

Andorrana llengua materna 

castellana 
107 56,8 61,8 4,3 3,3 2,1 

Espanyola llengua materna 

catalana 
75 83,3 25,8 1,0 0,0 2,6 

Espanyola llengua materna 

castellana 
123 43,5 80,1 0,6 0,6 3,1 

Nota: pregunta multiresposta, per tant la suma dels percentatges pot ser superior a 100.  

Base: total de llars amb més d’una persona. N= 624.  

 

La relació amb la llengua materna també és molt significativa de manera que el 86% de 

persones amb llengua materna catalana parlen en català a casa, mentre que el 80% de 

persones que tenen el castellà com a llengua materna, ho fan en castellà. De la mateixa 

manera, dels individus que tenen el portuguès com a llengua materna, parlen a casa amb 

portuguès en un 81%. Entre els que tenen com a llengua inicial el francès, tot i que un 53% 

parla amb els de casa aquesta llengua, un 48% ho fa en català.  

Segons els anys de residència observem que les persones que fa menys temps que viuen a 

Andorra són les que diuen amb menys freqüència parlar català a casa, a excepció dels que 

porten 5 o menys anys a Andorra que ho fan en un 83%. En aquest sentit podem parlar d’una 

relació estadísticament proporcional, on a més anys de residència més augmenta el 
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percentatge de gent que diu parlar català a casa, passant d’un 32% (6-10 anys) a un 53% (més 

de 20 anys). Paral·lelament són les persones nascudes al país aquelles que parlen en català en 

una proporció superior (69%). 

Pel que fa a l’edat són els individus de de 25 a 34 anys aquells que han afirmat parlar català a 

casa amb un percentatge superior (61%), mentre que aquells que en major proporció parlen 

en castellà són els del grup de 35 a 49 anys amb un percentatge del 49%. 

 

Llengua/es en què parla la persona enquestada a casa per edat, nacionalitat,  llengua 

materna i anys de residència (multiresposta) 

% Horitzontals   Català Castellà Francès Portuguès Altres 

Total 624 51,7 45,8 6,0 17,4 4,6 

Edat             

15 a 24 anys 81 44,7 47,3 1,5 24,5 2,9 

25 a 34 anys 101 60,7 37,9 5,2 23,0 3,1 

35 a 49 anys 216 51,2 48,5 6,6 20,6 5,3 

50 anys o més 225 50,6 46,1 7,6 9,2 5,1 

              

Nacionalitat              

Andorrana 246 72,8 36,6 6,4 4,8 2,3 

Espanyola 184 56,4 60,1 0,4 1,4 2,9 

Francesa 28 38,2 41,9 71,3 12,6 3,8 

Portuguesa 106 15,0 37,5 1,1 81,5 0,0 

Altres 60 22,2 55,2 0,0 6,7 27,7 

  

Llengua materna 
            

Català 239 86,1 26,0 4,4 2,5 1,9 

Castellà 275 46,6 71,9 2,4 3,0 3,9 

Francès 57 47,5 31,7 53,2 5,6 5,7 

Portuguès 126 16,3 36,6 1,0 80,5 0,0 

Anglès 23 42,4 30,7 10,1 21,6 32,6 

Altres 34 11,8 58,8 3,0 5,6 44,4 

              

Anys residència              

5 o menys 14 82,6 25,1 17,4 0,0 7,7 

6 a 10 87 32,3 42,9 5,6 40,1 5,2 

11 a 15 64 34,2 56,6 2,1 25,2 5,4 

16 a 20 59 38,2 56,4 4,1 23,9 11,2 

Més de 20 228 52,7 47,0 7,4 13,1 4,3 

Nascuts a Andorra 172 68,9 39,5 5,7 7,7 1,9 
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Nota: pregunta multiresposta, per tant la suma dels percentatges pot ser superior a 100.  

Base: total de llars amb més d’una persona N= 624.  

 

Llengua/es en què parla la persona enquestada a casa (desglossada) 

  Freqüències Percentatges 

Total 623 100 

Només català 212 33,9 

Només castellà 168 26,9 

Català i castellà 73 11,7 

Només francès 14 2,3 

Només portuguès 75 12,1 

Altres (només una llengua) 17 2,8 

Altres combinacions 64 10,3 

Base: llars amb més d’una persona. N=624. 

 

Llengües en què parla a casa

15,3 15,2
20,2 18,9

13,1

4,6 6,6

7,3 9,4
12,1

5,2 4,6

4,3 3,8
2,3

13,2 14,9

14,4 12,9

11,7

20,5

26,8
28,4 28,9

26,9

41,2
31,9

25,4 26,2
33,9

1995 1999 2004 2009 2014

Només català

Només castellà

Català i castellà

Només francès

Només portuguès

Altres situacions

 

 

Si analitzem ara aquesta pregunta separant les persones que parlen una sola llengua a la seva 

llar de les que en parlen dos o més, observem que si bé una majoria de la població parla en 

una sola llengua a casa, un 22% n’utilitzaria més d’una. D’aquesta manera tenim que un 34% 

dels enquestats parlen només en català, un 27% només en castellà i un 12% en català i 

castellà. Altres llengües com el francès, el portuguès i les del grup “altres” són parlades de 

forma exclusiva (només francès, només portuguès o només una altre) per un 2, 12 i 3% 

respectivament. Finalment un 10% de la població afirma parlar altres combinacions 

lingüístiques a casa com podrien ser portuguès i castellà, català i francès, català, castellà i 

gallec... 
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La proporció de persones que diuen que a casa només parlen en català ha augmentat 

significativament, passant d’un 26% al 2009 a un 34% actual. En canvi la proporció d’aquells 

individus que només parlen en castellà a casa, respecte el 2009 (29%), ha disminuït trencant 

per primera vegada des del 1995 la tendència ascendent d’aquesta llengua a casa de forma 

exclusiva. També observem una tendència a la baixa de la proporció de persones que a casa 

parlen català i castellà (13% al 2009 i 12% al 2014) i de les que només parlen en francès (4% al 

2009 i 3% al 2014). Els individus que han manifestat parlar només en portuguès a casa són un 

12%. Aquest percentatge, tres punts superiors al del 2009 (9%), suposa el manteniment de la 

tendència a augmentar la presència del portuguès de forma exclusiva a casa que ja podíem 

veure el 1995. Aquesta tendència a l’alça en l’ús del portuguès a les llars cal suposar que es 

dona com a resultat de l’augment de pes específic de la població d’aquesta nacionalitat a 

Andorra per l’evolució migratòria dels darrers temps.  

Finalment altres combinacions lingüístiques com podria ser el català i el portuguès o el francès 

i l’espanyol, han disminuït notablement respecte el 2009, passant d’un 20% a un 13% actual. 

 

Si al 2009 l’escenari d’usos lingüístics a la llar es mantenia força estable, actualment podem dir 

que aquest s’està modificant, i és possibles que marqui el inici d’un nou període on el català és 

més present a les llars en deteniment del castellà o del castellà i el català. 

 

Són les persones de nacionalitat andorrana aquelles que en major proporció a casa parlen 

només en català amb un 54%. Un 37% dels residents espanyols parlen també només en català, 

mentre que un 40% ho fa només en castellà i un 18% en català i castellà.. Un 38% dels 

francesos manifesta parlar només francès a casa seva, mentre que entre els portuguesos un 

56% ho faria només en portuguès. Podem destacar també que un 49% dels individus agrupats 

a “altres nacionalitats” utilitzen només el castellà per parlar a casa. Aquests percentatges 

possiblement responen al fet que entre aquest col·lectiu trobem una presència important 

d’immigrants sud-americans que tenen com a llengua materna el castellà.  

 

De nou la llengua materna té una gran influència sobre els usos lingüístics a la llar. Així un 69% 

de la població que té com a llengua materna el català, a casa només parla en aquesta llengua; 

un 47% dels que tenen com a llengua materna el castellà parlen només aquesta llengua 

(castellà) a casa; un 56% dels individus amb llengua materna portuguesa manifesten utilitzar 

només aquesta llengua a casa i un 24% afirma utilitzar altres combinacions lingüístiques (català 

i portuguès, català, castellà i portuguès...). En el cas de la població amb llengua inicial francesa, 

tot i que el percentatges més elevat el trobem en l’opció només francès (24%), també trobem 

un 22% que parla només en català i un 29% que ho fa amb d’altres combinacions lingüístiques 

(català i francès, francès i espanyol...). 
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Entre els residents que fa 5 anys o menys que viuen al Principat, un 58% afirma utilitzar només 

el català per parlar a casa, per un 50% dels que han nascut al país. El percentatge de persones 

que només parlen a casa en castellà és superior entre els que porten de 11 a 15 anys i de 16 a 

20 anys residint a Andorra, amb un 41 i 37% respectivament. També podem destacar que a 

més temps de residència, la proporció de persones que manifesten parlar només en portuguès 

va disminuït, situant-se en un 9% entre els que fa 20 anys o més que es troben al país. 

Finalment l’opció català i castellà és més present entre els que porten menys temps al país (un 

25% pels que fa 5 anys o menys). 

 

Llengua/es en què parla la persona enquestada a casa per edat, nacionalitat, anys de 

residència i llengua materna  (desglossada) 

% Horitzontals   
Només 

català 

Només 

castellà 

Només 

francès 

Només 

portuguès 

Altres 

(només una 

llengua) 

Català i 

castellà 

Altres 

combinacions 

Total 624 33,9 26,9 2,3 12,1 2,8 11,7 10,3 

Edat                 

15 a 24 anys 81 28,0 29,2 0,0 20,4 1,5 13,9 7,0 

25 a 34 anys 101 37,4 19,1 3,8 14,4 0,0 12,3 13,0 

35 a 49 anys 216 29,1 23,1 2,3 14,3 3,8 15,3 12,0 

50 anys o més 225 39,1 33,3 2,5 5,9 3,5 7,2 8,6 

                  

Nacionalitat                  

Andorrana 246 54,1 18,9 1,2 4,4 0,7 13,6 7,2 

Espanyola 184 37,4 39,7 0,4 0,7 1,0 18,3 2,6 

Francesa 28 7,6 12,3 38,2 0,0 0,0 0,0 41,9 

Portuguesa 106 1,7 14,8 0,0 56,1 0,0 2,0 25,4 

Altres 60 10,3 48,5 0,0 6,7 22,6 6,7 5,2 

                  

Anys residència                  

5 o menys 14 57,5 0,0 9,6 0,0 0,0 25,1 7,7 

6 a 10 87 17,8 20,7 4,1 30,0 5,2 10,6 11,6 

11 a 15 64 16,5 41,0 2,1 13,1 5,4 9,9 12,1 

16 a 20 59 14,9 37,4 1,8 13,4 6,0 8,6 18,0 

Més de 20 228 36,6 29,3 2,1 9,2 2,5 10,3 10,0 

Nascuts a 

Andorra 
172 49,7 20,2 1,4 7,0 0,0 14,9 6,8 

  

Llengua materna 
                

Català 239 68,7 9,7 0,9 1,5 0,2 12,8 6,2 
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Castellà 275 23,4 46,9 0,3 1,7 2,4 20,4 5,0 

Francès 57 21,8 13,7 23,9 3,7 3,8 3,7 29,3 

Portuguès 126 3,2 14,6 0,0 56,3 0,0 1,7 24,2 

Anglès 23 5,1 25,5 0,0 12,7 19,3 5,2 32,2 

Altres 34 3,0 41,9 0,0 3,6 31,6 2,1 17,9 

Base: llars amb més d’una persona. N=624. 

 

b) LLENGUA MÉS UTILITZADA A CASA 

 

Per tal d’analitzar aquesta pregunta establim que entre les persones que només parlen una 

llengua, és aquesta la més utilitzada. Mentre que per determinar la llengua més utilitzada 

entre aquells individus que en parlen més d’una, s’ha optat per demanar la freqüència d’ús de 

cadascuna. En aquest sentit s’ha utilitzat una escala amb cinc ítems: gens, poc, de tant en tant, 

bastant o molt, i es considera com a llengua més emprada la llengua amb una freqüència d’ús 

més alta. En el cas que trobem que la freqüència d’ús és igual entre dos llengües, aquestes dos 

s’han considerat com les més utilitzades. 

 

Entre les persones enquestades, un 38% declaren que la llengua que més utilitzen a casa és el 

català, un 31% utilitzen més el castellà i un 6% utilitza el català i el castellà en la mateixa 

freqüència. També trobem que un 14% manifesta que la llengua que més utilitza a casa és el 

portuguès, un 8% es decanta per altres situacions com ara el castellà i portuguès, anglès, 

italià...,  i un 3% utilitza en aquest context el francès. 

 

Llengua més utilitzada a casa 

  Freqüències Percentatges 

Total 624 100 

Català 234 37,5 

Castellà 192 30,7 

Català=castellà 38 6,0 

Francès 20 3,2 

Portuguès 90 14,4 

Altres situacions 49 7,9 

Base: llars amb més d’una persona. N=624. 
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Llengua més utilitzada a casa
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Si comparem els resultats obtinguts en aquesta pregunta amb la mateixa pregunta realitzada 

en estudis anteriors, podem observar algun canvi significatiu. El català augmenta el 

percentatge com a llengua més utilitzada a casa d’un 30% que trobem al 2009 al 37,5% actual. 

En sentit contrari, el castellà segueix la tendència descendent que ja es podia intuir al 2009, 

passant d’un 36% (2009) a l’actual 31%. El portuguès com a llengua més utilitzada a casa es 

manté estable al voltant d’un 14%; el francès baixa la freqüència situant-se ara en un 3% 

respecte el 6% del 2009; les altres llengües o combinacions lingüístiques també es mantenen 

força estables amb valors pròxims al 8%. Pel que fa a la freqüència d’ús a casa del català i el 

castellà (quan aquestes llengües són utilitzades conjuntament i amb la mateixa freqüència), 

observem que respecte el 2009, la freqüència d’ús es situa a mig punt percentual per sota, 

passant d’un 6,5% a un 6% al 2014. 

 

Les persones de nacionalitat andorrana són les que més utilitzen el català a casa amb un 

percentatge del 60%, seguides dels de nacionalitat espanyola amb un 40%, els francesos amb 

un 15%, el grup d’altres nacionalitats amb un 10% i finalment amb un percentatge del 3% 

trobem els portuguesos. Un 46% de les persones de nacionalitat espanyola afirmen que la 

llengua que més utilitzen a casa és el castellà. Aquesta també és la llengua més emprada pel 

grup d’altres nacionalitats amb un 52%. Els andorrans i els portuguesos utilitzen el castellà a 

casa amb un percentatge igual del 21% , i els francesos un 12%. Paral·lelament, el francès és la 

llengua més utilitzada a casa pel grup nacional francòfon (48%) i el portuguès pels portuguesos 

amb un 70%.  

Entre aquells individus que han dit que les llengües més utilitzades a casa són el català i el 

castellà, destaquen els espanyols amb un 12%, seguits dels andorrans amb un 6%. Finalment, 
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el que hem descrit com a altres situacions (anglès, castellà i portuguès, francès i català...), són 

més habituals entre el grup de residents francesos (26%) i portuguesos (28%). 

 

Amb els anys de residència, i de nou exceptuant els que porten 5 anys o menys (58%), va 

augmentant la proporció de persones que afirmen que la llengua més utilitzada a casa és el 

català (passant d’un 18% entre els que porten de 6 a 10 anys al país, a un 40% dels que fa vint 

o més anys que hi resideixen i un 56% entre els que han nascut a Andorra). El castellà seria la 

llengua més emprada a casa pels individus que porten de 11 a 15 anys residint al Principat 

(42%) i pels que porten de 16 a 20 anys amb un 45%. Pel que fa al francès, observem que és la 

llengua més utilitzada a casa per aquells individus que fa menys temps que resideixen a 

Andorra amb un percentatge del 10%. Amb el portuguès observem una relació estadística 

inversament proporcional, on a més anys de residència menys percentatge trobem d’individus 

que manifesten que el portuguès és la llengua més parlada a casa seva23 (passant d’un 35% 

entre els que porten a Andorra de 6 a 10 anys a un 10% pels que fa més de 20 anys i un 7% 

pels que han nascut al país).  Entre aquells individus que han contestat que les llengües més 

utilitzades a casa seva són el català i el castellà, destaquen els que porten menys de 5 anys de 

residència amb un percentatge del 25%.  Finalment podem dir que les altres situacions es 

donen especialment entre aquelles persones que porten a Andorra de 16 a 20 anys.  

 

Segons la llengua materna de les persones enquestades també s’observa una relació 

estadísticament significativa amb la llengua més utilitzada a casa: el 75% de les persones de 

llengua materna catalana utilitzen més el català, un 53% de les que tenen el castellà com a 

llengua materna utilitzen més el castellà, un 32% de les persones amb llengua materna 

francesa utilitzen el francès amb més freqüència, i un 68% dels individus que tenen el 

portuguès com a llengua materna o inicial, utilitzen aquesta llengua a casa en major mesura. 

Dels que han afirmat que a casa utilitzen més el català i el castellà conjuntament, un 11% 

tenen com a llengua materna el castellà.  

 

Per edats podem observar que aquells que utilitzen més el català a casa són els de més de 50 

anys amb un 41%. També és en aquest grup d’edat on podem trobar les persones que han 

afirmat que utilitzen més el castellà a casa amb un 38%. Aquells que en major proporció han 

afirmat utilitzar el castellà i el català a casa són els individus de 25 a 34 anys amb un 

percentatge del 10%.  

 

Llengua més utilitzada a casa per edat, nacionalitat, anys de residència i llengua materna 

% Horitzontals   Català Castellà Francès Portuguès Català=castellà Altres situacions 

Total 624 37,5 30,7 3,2 14,4 6,0 7,9 

Edat               

                                                           
23

 De nou amb l’excepció dels que porten 5 anys o menys al Principat 
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15 a 24 anys 81 31,0 32,2 0,0 21,7 6,6 7,2 

25 a 34 anys 101 40,1 22,5 3,8 16,4 9,6 7,6 

35 a 49 anys 216 35,5 26,7 3,4 18,9 6,7 8,8 

50 anys o més 225 40,7 37,7 4,0 6,5 3,6 7,5 

                

Nacionalitat                

Andorrana 246 59,9 20,7 2,1 4,4 6,0 6,5 

Espanyola 184 40,1 45,5 0,4 0,7 11,5 1,8 

Francesa 28 15,2 12,3 46,7 0,0 0,0 25,8 

Portuguesa 106 2,6 20,8 1,1 69,7 0,0 5,8 

Altres 60 10,3 52,4 0,0 6,7 2,8 27,7 

                

Anys residència                

5 o menys 14 57,5 0,0 9,6 0,0 25,1 7,7 

6 a 10 87 17,8 27,2 4,1 35,3 6,5 9,1 

11 a 15 64 20,3 42,1 2,1 23,5 5,0 7,0 

16 a 20 59 16,9 45,1 4,1 14,9 2,1 16,9 

Més de 20 228 40,4 33,8 3,3 10,1 4,9 7,5 

Nascuts a Andorra 172 55,7 21,7 2,3 7,0 7,5 5,1 

  

Llengua materna 
              

Català 239 74,8 12,0 1,5 1,5 5,3 4,4 

Castellà 275 28,1 52,6 0,3 2,4 10,9 5,7 

Francès 57 28,0 17,4 31,8 3,7 0,0 19,1 

Portuguès 126 3,9 19,6 1,0 67,7 0,0 7,8 

Anglès 23 5,1 25,5 5,7 21,6 5,2 37,0 

Altres 34 3,0 49,6 0,0 3,6 0,0 43,8 

Nota: la base són les llars amb més d’una persona. N=624. 

 

c) FREQÜÈNCIA D’ÚS DE CADA LLENGUA 

 

Com hem comentat anteriorment, quan els enquestats ens han dit que la llengua més 

utilitzada a casa no era una de sola sinó més, hem optat per calcular la freqüència d’ús amb 

una escala de graduació. A continuació presentem els resultats obtinguts en funció del criteri 

escollit. 

 

 Freqüència d’ús a casa  

  Freqüències Percentatges 

Total 624 100 
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Freqüència d’ús del català a casa     

Molt 259 41,6 

Bastant 44 7,1 

De tant en tant 14 2,2 

Poc 4 0,6 

Gens 301 48,3 

      

Mitjana 2,931   

Desviació 1,918   

      

Freqüència d’ús del castellà a casa     

Molt 214 34,3 

Bastant 56 9,0 

De tant en tant 12 2,0 

Poc 2 0,3 

Gens 339 54,2 

      

Mitjana 2,688   

Desviació 1,884   

      

Freqüència d’ús del francès a casa     

Molt 26 4,1 

Bastant 7 1,2 

De tant en tant 4 0,7 

Poc 1 0,1 

Gens 586 94,0 

      

Mitjana 1,214   

Desviació 0,863   

      

Freqüència d’ús del portuguès a casa     

   

Molt 93 14,9 

Bastant 11 1,7 

De tant en tant 4 0,6 

Poc 0 0,0 

Gens 517 82,8 
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Mitjana 1,658   

Desviació 1,459   

      

Freqüència d’ús de l’anglès a casa     

   

Molt 6 0,9 

Bastant 5 0,8 

De tant en tant 1 0,2 

Poc 0 0,0 

Gens 612 98,1 

      

Mitjana 1,064   

Desviació 0,471   

      

Freqüència d’ús d’altres llengües a 

casa 
    

   

Molt 13 2,2 

Bastant 2 0,4 

De tant en tant 2 0,3 

Poc 1 0,1 

Gens 606 97,1 

      

Mitjana 1,103   

Desviació 0,615   

Base: llars amb més d’una persona. N=624. 

 

Escala freqüència d’ús: 

1=gens utilitzada 

2=poc 

3=de tant en tant 

4=bastant 

5=molt utilitzada 
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Freqüència d'ús a casa (mitjana)

2,93

2,69

1,21

1,66

1,06 1,10

1

2

3

4

5

Català Castellà Francès Portuguès Anglès Altres

 
 

 

Freqüència d’ús a casa segons la llengua materna (multiresposta) 

  Llengua materna 

% Verticals   Català Castellà Francès Portuguès Anglès Altres Ns/Nc 

Total 624 239 275 57 126 23 34 1 

Freqüència d’ús del català a casa                 

Molt 41,6 80,4 33,3 34,3 5,9 14,6 7,6 100,0 

Bastant 7,1 4,2 11,4 12,2 5,4 5,7 2,1 0,0 

De tant en tant 2,2 1,0 1,9 0,0 5,0 8,8 2,1 0,0 

Poc 0,6 0,0 0,0 1,0 0,0 13,2 0,0 0,0 

Gens 48,3 13,9 53,4 52,5 83,7 57,6 88,2 0,0 

         

Mitjana 2,931 4,379 2,711 2,748 1,498 2,066 1,408 5,000 

Desviació 1,918 1,392 1,874 1,899 1,181 1,518 1,166  

                  

Freqüència d’ús del castellà a casa                 

Molt 34,3 16,0 57,7 22,9 19,9 30,7 55,4 0,0 

Bastant 9,0 7,9 11,9 6,9 12,3 0,0 3,5 0,0 

De tant en tant 2,0 1,6 1,6 1,9 4,3 0,0 0,0 0,0 

Poc 0,3 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Gens 54,2 74,0 28,1 68,3 63,4 69,3 41,2 100,0 

         

Mitjana 2,688 1,913 3,706 2,161 2,254 2,228 3,319 1,000 

Desviació 1,884 1,590 1,753 1,751 1,710 1,886 1,977  
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Freqüència d’ús del francès a casa                 

Molt 4,1 2,9 1,0 38,2 1,0 10,1 3,0 0,0 

Bastant 1,2 0,8 0,7 9,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

De tant en tant 0,7 0,7 0,7 4,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

Poc 0,1 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Gens 94,0 95,6 97,6 46,8 99,0 89,9 97,0 100,0 

                  

Mitjana 1,214 1,154 1,076 2,914 1,039 1,403 1,120 1,000 

Desviació 0,863 0,739 0,498 1,886 0,392 1,230 0,693  

                  

Freqüència d’ús del portuguès a 

casa 
                

Molt 14,9 2,5 2,4 3,7 69,6 21,6 5,6 0,0 

Bastant 1,7 0,0 0,3 0,0 8,4 0,0 0,0 0,0 

De tant en tant 0,6 0,0 0,3 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0 

Poc 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Gens 82,8 97,5 97,0 96,3 19,5 78,4 94,4 100,0 

                  

Mitjana 1,658 1,102 1,113 1,148 4,087 1,863 1,225 1,000 

Desviació 1,459 0,630 0,648 0,762 1,578 1,681 0,936  

                  

Freqüència d’ús de l’anglès a casa                 

Molt 0,9 0,0 2,1 3,8 0,0 19,3 0,0 0,0 

Bastant 0,8 0,3 0,0 1,9 0,0 13,2 0,0 0,0 

De tant en tant 0,2 0,0 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

Poc 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Gens 98,1 99,7 97,9 92,5 100,0 67,4 100,0 100,0 

                  

Mitjana 1,064 1,009 1,084 1,245 1,000 2,171 1,000 1,000 

Desviació 0,471 0,164 0,574 0,897 0,000 1,745 0,000  

                  

Freqüència d’ús d’altres llengües a 

casa 
                

Molt 2,2 0,2 0,7 0,0 0,0 0,0 37,1 0,0 

Bastant 0,4 0,9 0,8 0,0 0,0 0,0 3,6 0,0 

De tant en tant 0,3 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 0,0 

Poc 0,1 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 2,1 0,0 

Gens 97,1 98,4 98,2 100,0 100,0 100,0 55,6 100,0 
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Mitjana 1,103 1,046 1,055 1,000 1,000 1,000 2,645 1,000 

Desviació 0,615 0,371 0,429 0,000 0,000 0,000 1,937  

Base: llars amb més d’una persona. N=624. 

 

Freqüència d’ús segons la llengua més utilitzada a casa 

   Llengua més utilitzada a casa 

% Verticals   Català Castellà Francès Portuguès Català=castellà 
Altres 

situacions 
Ns/Nc 

Total 624 234 192 20 90 38 49 1 

Freqüència d’ús del català 

a casa 
                

Molt 41,6 99,6 0,0 0,0 0,0 44,5 19,1 0,0 

Bastant 7,1 0,4 5,8 12,1 3,4 51,8 14,8 0,0 

De tant en tant 2,2 0,0 3,0 0,0 3,3 3,7 7,4 0,0 

Poc 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,4 0,0 

Gens 48,3 0,0 91,2 87,9 93,3 0,0 51,2 0,0 

                  

Mitjana 2,931 4,996 1,235 1,362 1,168 4,409 2,431   

Desviació 1,918 0,066 0,769 1,002 0,643 0,569 1,664  

                  

Freqüència d’ús del 

castellà a casa 
                

Molt 34,3 0,0 98,6 0,0 0,0 44,5 17,4 0,0 

Bastant 9,0 5,7 1,4 11,1 7,6 51,8 23,0 0,0 

De tant en tant 2,0 1,5 0,0 5,3 5,1 3,7 3,9 0,0 

Poc 0,3 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Gens 54,2 92,1 0,0 83,6 87,3 0,0 55,6 0,0 

                  

Mitjana 2,688 1,207 4,986 1,439 1,329 4,409 2,467   

Desviació 1,884 0,732 0,118 1,035 0,887 0,569 1,711  

                  

Freqüència d’ús del 

francès a casa 
                

Molt 4,1 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 11,0 0,0 

Bastant 1,2 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,8 0,0 

De tant en tant 0,7 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 6,4 0,0 

Poc 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0 

Gens 94,0 98,5 100,0 0,0 100,0 100,0 71,7 100,0 
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Mitjana 1,214 1,040 1,000 5,000 1,000 1,000 1,871 1,000 

Desviació 0,863 0,333 0,000 0,000 0,000 0,000 1,479 0,000 

                  

Freqüència d’ús del 

portuguès a casa 
                

Molt 14,9 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 6,5 0,0 

Bastant 1,7 0,0 1,1 6,0 0,0 0,0 14,9 0,0 

De tant en tant 0,6 0,4 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Poc 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Gens 82,8 99,6 97,4 94,0 0,0 100,0 78,7 100,0 

                  

Mitjana 1,658 1,008 1,062 1,180 5,000 1,000 1,704 1,000 

Desviació 1,459 0,125 0,392 0,731   0,000 1,384 0,000 

                  

Freqüència d’ús de 

l’anglès a casa 
                

Molt 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,7 0,0 

Bastant 0,8 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 8,5 0,0 

De tant en tant 0,2 0,0 0,0 5,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

Poc 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Gens 98,1 99,7 100,0 94,7 100,0 100,0 79,9 100,0 

                  

Mitjana 1,064 1,009 1,000 1,106 1,000 1,000 1,720 1,000 

Desviació 0,471 0,165 0,000 0,460 0,000 0,000 1,467 0,000 

                  

Freqüència d’ús d’altres 

llengües a casa 
                

Molt 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27,2 0,0 

Bastant 0,4 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 2,1 0,0 

De tant en tant 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,2 0,0 

Poc 0,1 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Gens 97,1 100,0 99,0 100,0 100,0 100,0 67,5 100,0 

                  

Mitjana 1,103 1,000 1,023 1,000 1,000 1,000 2,214 1,000 

Desviació 0,615 0,000 0,247 0,000 0,000 0,000 1,805 0,000 

Base: llars amb més d’una persona. N=624. 

 

d) LLENGUA/ES PARLADES AMB ELS DIFERENTS MEMBRES DE LA FAMÍLIA 
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En aquest apartat d’usos lingüístics a casa, analitzarem la llengua o llengües que l’enquestat 

parla amb els diferents membres de la seva família amb independència de si viuen o no 

actualment junts. Per fer-ho prèviament hem d’introduir algunes preguntes que ens faran de 

filtre o ens aportaran més informació. 

En tots els casos utilitzem preguntes de resposta múltiple per tal que l’enquestat pugui marcar 

més d’una llengua si és necessari i s’adiu a la seva situació. 

 

d.1) Amb la seva mare, en quina llengua o llengües parla o parlava? 

 

Entre les persones enquestades un 38% parlaven o parlen castellà amb la seva mare; un 32% 

ha respost que en català; un 19% en portuguès; un 7% en francès; un 6% en d’altres llengües 

(gallec, tagal...) i un 1% en anglès. En tots els casos pot ser que s’utilitzi només una llengua o 

més d’una.  

La llengua parlada amb la mare manté una clara relació estadísticament significativa amb la 

nacionalitat de l’enquestat, amb la llengua materna, amb la nacionalitat segons llengua 

materna i amb el país on va néixer la mare de l’enquestat. Així, han dit en major proporció 

parlar català amb la seva mare els individus amb nacionalitat andorrana (53%); els andorrans 

amb llengua materna catalana (76%) i els espanyols amb llengua materna catalana (82%); els 

enquestats que la seva mare ha nascut a Andorra (95%) i a Catalunya (89%) i aquells individus 

que han nascut a Andorra amb un percentatge del 50%. 

 

Llengua/es parlades amb la mare (multiresposta) 

  Freqüències Percentatges 

Total 727  

Català 232 31,9 

Castellà 277 38,0 

Francès 51 7,0 

Portuguès 134 18,5 

Anglès 8 1,1 

Altres 46 6,4 

Nota: pregunta multiresposta, la suma dels percentatges pot ser superior a 100. 

 

Llengua parlada amb la mare per nacionalitat, nacionalitat segons llengua materna, llengua 

materna, anys de residència i lloc de naixement de la mare (multiresposta) 

% Horitzontals   Català Castellà Francès Portuguès Anglès Altres 

Total 727 31,9 38,0 7,0 18,5 1,1 6,4 

Nacionalitat                

Andorrana 287 52,6 39,4 4,8 5,4 0,0 1,9 
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Espanyola 218 36,6 56,9 1,0 0,0 0,6 7,6 

Francesa 37 2,9 7,1 83,3 6,7 0,0 5,7 

Portuguesa 115 0,0 1,8 1,6 97,4 0,0 0,0 

Altres 70 0,0 49,4 3,1 5,8 9,7 32,0 

                

Anys residència                

5 o menys 20 60,5 27,4 12,2 0,0 0,0 0,0 

6 a 10 94 7,5 29,9 11,4 44,1 0,0 7,2 

11 a 15 75 13,9 43,3 4,6 30,6 2,9 4,8 

16 a 20 63 16,4 40,1 8,8 21,5 0,0 16,3 

Més de 20 277 33,5 37,8 8,3 15,2 2,1 7,0 

Nascuts a Andorra 199 50,0 40,6 3,0 7,3 0,0 3,3 

                

Llengua materna               

Català 288 76,3 19,6 1,9 3,0 0,0 1,7 

Castellà 319 13,5 78,0 0,9 2,8 1,4 7,2 

Francès 70 15,5 11,3 70,2 4,3 3,1 4,5 

Portuguès 135 0,9 5,3 1,3 95,7 0,0 0,0 

Anglès 26 4,6 14,1 12,8 16,2 31,0 21,3 

Altres 40 0,0 18,5 7,8 0,0 0,0 79,9 

                

Nacionalitat segons llengua materna               

Andorrana llengua materna catalana 188 75,8 20,6 2,9 3,3 0,0 0,3 

Andorrana llengua materna castellana 126 19,2 77,6 1,6 3,9 0,0 2,6 

Espanyola llengua materna catalana 93 81,8 18,9 0,0 0,0 0,0 1,3 

Espanyola llengua materna castellana 143 13,2 82,0 0,5 0,0 0,0 8,4 

        

On va néixer la seva mare?               

Andorra 44 94,5 6,2 2,3 0,0 0,0 0,0 

Catalunya 179 89,3 12,0 0,3 0,0 0,0 0,0 

Resta d'Espanya 230 12,1 82,6 0,9 0,0 0,0 7,7 

França 44 3,8 7,8 90,9 5,1 0,0 0,0 

Portugal 140 0,8 10,0 1,3 89,7 0,0 0,5 

Altres 91 0,0 49,6 6,4 6,6 8,8 30,9 

Nota: pregunta multiresposta, la suma dels percentatges pot ser superior a 100. 
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d.2) Amb el seu pare, en quina llengua o llengües parla o parlava? 

 

La comunicació amb el pare dels enquestats era o és en castellà en un 26% dels enquestats; en 

català amb un 34%; en portuguès en un 19%; en francès un 6%; en altres llengües com ara el 

gallec o l’italià en un 6% i finalment en anglès amb un 1%. De nou estem indicant el 

percentatge total que ha obtingut cada opció de resposta, sense especificar si l’enquestat 

utilitza una o més d’una llengües per parlar amb el pare. 

 

Com en el cas de la llengua parlada amb la mare analitzada en el punt anterior, observem que 

els resultats estan fortament influenciats per les variables nacionalitat, nacionalitat segons 

llengua materna, llengua materna, anys de residència i país de naixement del pare. D’aquesta 

manera els enquestats que han contestat en major proporció que parlen català amb el seu 

pare són els de nacionalitat andorrana (55%), els nascuts a Andorra (55%), aquells amb llengua 

materna catalana (78%), els de nacionalitat andorrana amb llengua materna catalana (79%) i 

els espanyols amb llengua materna catalana (86%), i, finalment aquells que el seu pare va 

néixer a Andorra (95%) o a Catalunya (93%). 

Si ens fixéssim amb les altres llengües parlades amb el pare, veuríem que es repeteix aquesta 

relació, sent per exemple, els de nacionalitat portuguesa, amb llengua materna portuguesa..., 

aquells que en major percentatge han dit parlar el portuguès amb els seus pares. 

 

Llengua/es parlades amb el pare (multiresposta) 

  Freqüències Percentatges 

Total 727  

Català 247 34,0 

Castellà 260 35,7 

Francès 45 6,2 

Portuguès 136 18,7 

Anglès 9 1,2 

Altes 43 5,9 

Ns/Nc 5 0,7 

Nota: pregunta multiresposta, la suma dels percentatges pot ser superior a 100. 

 

Llengua parlada amb el pare per nacionalitat, nacionalitat segons llengua materna, llengua 

materna, anys de residència i país on va néixer el pare (multiresposta) 

% Horitzontals   Català Castellà Francès Portuguès Anglès Altes Ns/Nc 

Total 727 34,0 35,7 6,2 18,7 1,2 5,9 0,7 

Nacionalitat                  

Andorrana 287 55,0 36,1 3,7 5,8 0,0 1,9 0,6 

Espanyola 218 40,3 53,5 0,7 0,0 0,6 6,5 0,0 
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Francesa 37 2,9 7,1 80,5 6,7 0,0 2,9 2,9 

Portuguesa 115 0,0 1,8 0,8 98,2 0,9 0,0 0,0 

Altres 70 0,0 49,4 3,1 5,8 9,7 32,2 3,1 

                  

Anys residència                  

5 o menys 20 74,5 13,4 12,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

6 a 10 94 8,0 33,0 10,4 45,0 1,1 7,4 0,0 

11 a 15 75 16,5 36,1 4,6 30,6 2,9 7,7 1,6 

16 a 20 63 18,3 35,0 8,8 21,5 0,0 16,3 0,0 

Més de 20 277 33,4 37,7 7,4 15,2 2,1 5,4 1,4 

Nascuts a Andorra 199 54,5 36,4 1,7 7,9 0,0 2,7 0,0 

                  

Llengua materna                 

Català 288 79,7 16,4 1,0 3,0 0,0 1,7 0,4 

Castellà 319 17,8 72,8 0,2 3,2 1,4 7,5 0,0 

Francès 70 19,7 12,3 61,5 4,3 3,1 3,0 2,3 

Portuguès 135 0,9 3,6 0,7 96,4 0,8 0,0 0,0 

Anglès 26 8,6 14,1 5,2 19,7 31,0 21,3 0,0 

Altres 40 2,6 16,1 5,3 0,0 0,0 76,8 5,5 

                  

Nacionalitat segons llengua materna                 

Andorrana llengua materna catalana 188 78,8 18,2 1,5 3,3 0,0 0,3 0,6 

Andorrana llengua materna castellana 126 25,5 70,0 0,4 4,9 0,0 2,6 0,0 

Espanyola llengua materna catalana 93 86,1 13,9 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0 

Espanyola llengua materna castellana 143 17,2 77,2 0,0 0,0 0,0 7,5 0,0 

                  

On va néixer el seu pare?                 

Andorra 41 95,3 4,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Catalunya 191 93,0 8,3 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Resta d'Espanya 221 10,6 83,5 0,6 0,0 0,0 7,2 0,0 

França 41 8,7 1,3 87,1 2,9 0,0 0,0 2,6 

Portugal 143 0,8 9,4 0,6 91,4 0,7 0,0 0,0 

Altres 87 2,0 49,1 5,5 4,6 9,1 31,1 2,5 

Nota: pregunta multiresposta, la suma dels percentatges pot ser superior a 100. 
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d.3) En quina o quines llengües parlen o parlaven els seus pares entre ells? 

 

Quan demanem als enquestats que ens indiquin amb quina o quines llengües parlen o 

parlaven els seus pares entre ells, trobem que un 39% ho feia en castellà; un 31% en català; un 

19% en portuguès; un 7% en francès; també amb un 7% altres llengües com gallec o tagal i un 

1% en anglès. De nou hem de tenir en compte que es tracta d’una pregunta multiresposta i 

que per tant els percentatges ens estant indicant quina és la llengua, ja sigui de forma 

exclusiva o al costat d’altres, que major vegades ha estat escollida pels enquestats alhora de 

respondre aquesta qüestió. 

 

Entre els que han dit que els seus pares parlaven principalment en castellà entre ells (39%) , ja 

sigui únicament o amb combinació amb d’altres llengües, ho fan em major proporció els 

andorrans (59%); els que tenen el castellà com a llengua materna (78%); els andorrans de 

llengua materna castellana (75%) i els espanyols amb llengua materna espanyola; i finalment, 

aquells que el seu pare ha nascut a la resta d’Espanya. 

 

El català és la llengua o una de les llengües de comunicació principalment entre els pares dels 

enquestats de nacionalitat andorrana (50%); dels que han nascut a Andorra (48%); dels que 

tenen el català com a llengua inicial (74%); d’aquells andorrans amb llengua materna catalana 

(72%) i espanyols amb llengua materna catalana (81%); i finalment d’aquells que els seus pares 

han nascut  a Andorra (81% en el cas del pare i 86% pel de la mare) o a Catalunya (83% en el 

cas del pare i 84% en el cas de la mare). 

 

Llengua en què parlen els pares entre ells (multiresposta) 

  Freqüències Percentatges 

Total 727  

Català 224 30,8 

Castellà 282 38,7 

Francès 47 6,5 

Portuguès 138 18,9 

Anglès 8 1,1 

Altres 49 6,7 

Ns/Nc 6 0,9 

Nota: pregunta multiresposta, la suma dels percentatges pot ser superior a 100. 

 

Llengua amb la que parlen els pares de l’enquestat entre ells per nacionalitat, nacionalitat 

segons llengua materna, llengua materna, anys de residència i lloc de naixement dels pares 

(multiresposta) 

% Horitzontals   Català Castellà Francès Portuguès Anglès Altres Ns/Nc 
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Total 727 30,8 38,7 6,5 18,9 1,1 6,7 0,9 

Nacionalitat                  

Andorrana 287 49,8 39,0 4,7 6,6 0,0 4,6 1,1 

Espanyola 218 36,7 58,8 0,3 0,0 0,6 7,7 0,0 

Francesa 37 2,9 7,1 80,5 6,7 0,0 2,9 2,9 

Portuguesa 115 0,0 1,8 0,8 97,4 0,0 0,0 0,0 

Altres 70 0,0 52,5 3,1 5,8 9,7 25,7 3,1 

                  

Anys residència                  

5 o menys 20 60,5 27,4 12,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

6 a 10 94 6,7 33,0 10,4 45,0 0,0 4,8 0,0 

11 a 15 75 14,0 41,6 4,6 30,6 2,9 4,8 1,6 

16 a 20 63 17,2 40,1 7,7 21,5 0,0 17,5 0,0 

Més de 20 277 32,3 39,8 7,8 15,2 2,1 5,6 1,4 

Nascuts a Andorra 199 47,9 39,6 2,6 8,5 0,0 7,1 0,7 

                  

Llengua materna                 

Català 288 74,0 21,2 2,0 3,4 0,0 3,2 0,9 

Castellà 319 13,1 78,1 0,5 3,9 1,4 8,4 0,0 

Francès 70 17,4 11,6 63,9 3,0 3,1 5,4 2,3 

Portuguès 135 0,9 3,6 0,7 95,7 0,0 0,0 0,0 

Anglès 26 4,6 14,1 9,2 19,7 31,0 21,3 0,0 

Altres 40 2,6 24,7 7,8 0,0 0,0 76,2 5,5 

                  

Nacionalitat segons llengua materna                 

Andorrana llengua materna catalana 188 72,4 21,6 3,0 3,8 0,0 2,6 1,4 

Andorrana llengua materna castellana 126 17,7 75,1 1,3 6,6 0,0 7,8 0,0 

Espanyola llengua materna catalana 93 81,4 22,0 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0 

Espanyola llengua materna castellana 143 13,5 83,0 0,0 0,0 0,0 8,0 0,0 

                  

On va néixer el seu pare?                 

Andorra 41 81,2 13,0 7,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Catalunya 191 83,4 18,5 1,2 0,0 0,0 0,0 0,7 

Resta d'Espanya 221 11,0 83,3 0,0 0,0 0,0 10,4 0,0 

França 41 7,3 0,0 88,5 2,9 0,0 0,0 2,6 

Portugal 143 0,8 8,7 0,6 92,3 0,0 0,7 0,0 

Altres 87 3,0 50,5 5,5 4,6 9,1 28,4 2,5 
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On va néixer la seva mare?                 

Andorra 44 86,4 8,6 7,4 0,0 0,0 0,0 3,1 

Catalunya 179 84,3 15,5 0,6 0,0 0,0 0,0 1,0 

Resta d'Espanya 230 13,2 82,2 0,6 0,0 0,0 10,1 0,0 

França 44 6,9 6,3 81,7 5,1 0,0 0,0 2,5 

Portugal 140 0,8 9,2 0,6 92,1 0,0 0,5 0,0 

Altres 91 1,1 50,4 5,6 6,6 8,8 27,4 2,4 

Nota: pregunta multiresposta, la suma dels percentatges pot ser superior a 100. 

 

 

d.4) En quina o quines llengües parlen o parlaven amb la seva parella? 

 

Per analitzar aquesta pregunta en primer lloc demanem als enquestats que ens diguin si 

actualment tenen parella. Això ens permetrà obtenir la base a qui fer les següents preguntes 

filtrant aquells que no han tingut mai parella. 

 

Vostè actualment té parella? 

  Freqüències Percentatges 

Total 727 100 

Sí 539 74,1 

No, però n'ha tingut 148 20,3 

No, ni n'ha tingut 40 5,6 

 

On va néixer la seva parella actual o anterior? 

  Freqüències Percentatges 

Total 687 100 

Andorra 164 23,8 

Catalunya 174 25,4 

Resta d'Espanya 126 18,4 

França 33 4,8 

Portugal 122 17,7 

Altres 67 9,8 

Ns/Nc 1 0,2 

Base: persones que tenen o han tingut parella. N=687. 

 

En quina o quines llengües parlen o parlaven amb la seva parella? (multiresposta) 

  Freqüències Percentatges 

Total 687  

Català 300 43,6 
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Castellà 264 38,4 

Francès 44 6,4 

Portuguès 98 14,3 

Anglès 13 1,9 

Altres 21 3,1 

Nota: pregunta multiresposta, la suma dels percentatges pot ser superior a 100. 

Base: persones que tenen o han tingut parella. N=687.  

 

Entre els enquestats trobem que un 44% parla o parlava en català amb la seva parella (de 

forma exclusiva o combinada); un 38% en castellà; un 14% en portuguès; un 6% en francès; un 

3% en d’altres llengües (gallec, alemany...) i un 2% en anglès. 

 

La llengua materna manté una relació estadísticament significativa amb la llengua parlada amb 

la parella. Podem observar que hi ha un percentatge superior en els casos que coincideix la 

llengua inicial amb la parlada amb la parella. Així, trobem que un 77% d’aquells individus que 

tenen com a llengua materna el català parlen o parlaven en català amb la seva parella i un 24% 

en castellà; dels que tenen el castellà com a llengua inicial, una majoria del 63% parla o parlava 

amb la parella en castellà per un 36% que ho fa en català; entre aquells que tenen el francès 

com a llengua materna, trobem una major proporció d’individus que parlen o parlaven amb 

francès amb la seva parella (51%); entre els enquestat amb llengua materna portuguesa també 

trobem una major proporció d’individus que aquest tipus de comunicació la fa en aquesta 

mateixa llengua amb un 72%. 

També podem destacar una relació entre nacionalitat i llengua parlada amb la parella, sent els 

andorrans amb un percentatge del 67% (77% entre els andorrans de llengua materna catalana) 

i els espanyols amb un 54% (78% entre els espanyols de llengua materna catalana) aquells que 

en major proporció han dit parlar català amb la parella.  

Finalment el lloc de naixement de la parella també és indicatiu de la llengua parlada amb 

aquesta, sent els que han nascut a Andorra (71%) i a Catalunya (77%) aquells que en major 

mesura han manifestat parlar català amb la parella. 

 

Llengua parlada amb la parella i nacionalitat, llengua materna, nacionalitat segons llengua 

materna, anys de residència i lloc de naixement de la parella (multiresposta) 

% Horitzontals   Català Castellà Francès Portuguès Anglès Altres 

Total 687 43,6 38,4 6,4 14,3 1,9 3,1 

Nacionalitat                

Andorrana 260 66,5 36,0 4,4 0,0 0,0 1,6 

Espanyola 210 46,2 54,2 0,3 0,9 0,9 2,6 

Francesa 37 18,6 22,2 68,3 9,5 2,9 0,0 

Portuguesa 112 6,0 18,9 3,7 78,8 0,0 0,0 
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Altres 68 24,1 39,7 3,2 6,0 14,5 17,1 

                

Anys residència                

5 o menys 20 64,1 23,8 12,2 0,0 5,4 0,0 

6 a 10 87 21,5 33,4 7,9 37,3 0,0 2,7 

11 a 15 72 30,2 38,3 4,8 25,0 4,7 3,3 

16 a 20 61 27,8 45,3 6,1 20,3 5,1 8,8 

Més de 20 272 41,9 41,2 7,3 12,5 1,9 3,4 

Nascuts a Andorra 175 66,1 35,7 4,3 0,7 0,0 1,2 

                

Llengua materna               

Català 265 77,0 24,5 2,6 0,9 0,3 1,7 

Castellà 301 36,3 62,8 1,6 1,0 1,9 2,7 

Francès 70 33,5 26,0 51,1 4,5 4,6 1,0 

Portuguès 129 7,9 23,3 3,3 72,2 0,0 0,0 

Anglès 24 30,3 15,0 9,7 20,7 40,2 9,6 

Altres 38 19,4 35,5 5,5 5,1 0,0 42,3 

                

Nacionalitat segons llengua materna               

Andorrana llengua materna catalana 170 76,8 26,7 3,6 0,0 0,0 1,9 

Andorrana llengua materna castellana 114 49,9 53,5 3,5 0,0 0,0 1,4 

Espanyola llengua materna catalana 88 78,4 22,1 0,8 0,0 0,8 1,4 

Espanyola llengua materna castellana 139 29,7 72,8 0,5 0,0 0,9 2,9 

                

On va néixer la seva parella?               

Andorra 164 71,4 25,0 5,1 2,3 3,3 0,6 

Catalunya 174 77,0 27,2 2,6 0,0 0,0 0,0 

Resta d'Espanya 126 19,5 81,6 0,0 1,0 0,0 5,5 

França 33 9,2 11,3 73,0 12,8 6,7 0,0 

Portugal 122 8,6 24,9 0,9 71,4 0,0 0,6 

Altres 67 15,8 57,1 8,8 2,9 7,7 18,8 

Nota: pregunta multiresposta, la suma dels percentatges pot ser superior a 100. 

Base: persones que tenen o han tingut parella. N=687.  

 

 

d.5) Llengua/es parlades amb els fills 

 

En primer lloc hem d’introduir filtres per tal de fer aquesta pregunta només a aquelles  

persones que han tingut fills.  
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Vostè té o ha tingut fills? 

  Freqüències Percentatges 

Total 727 100 

Sí 500 68,7 

No 228 31,3 

 

Quants fills? 

  Freqüències Percentatges 

Total 500 100 

un fill 176 35,1 

dos fills 243 48,6 

tres fills 62 12,4 

quatre fills 12 2,4 

més de quatre 6 1,3 

      

Mitjana 1,861   

Desviació 0,836   

Base: persones que tenen o han tingut fills. N=500. 

 

Llengua/es parlades amb els fills (multiresposta) 

  Freqüències Percentatges 

Total 500  

Català 258 51,7 

Castellà 194 38,8 

Francès 38 7,5 

Portuguès 75 15,0 

Anglès 10 2,0 

Altres 12 2,3 

Nota: pregunta multiresposta, per tant els percentatges poden ser superiors a 100%.  

Base: persones que tenen o han tingut fills. N=500. 

 

A partir dels resultats obtinguts veiem que un 52% dels enquestats amb fills els parlen en 

català, un 39% en castellà, un 15% en portuguès, un 8% en francès i amb un 2% en anglès i en 

d’altres llengües com marroquí o hongarès. En tractar-se d’una pregunta de resposta múltiple 

però, hem de tenir en compte que els percentatges obtinguts ens indiquen les llengües que 

han escollit els enquestats, i no si aquestes es parlen de forma exclusiva (monolingüe) o 

combinada (bilingüisme o plurilingüisme). 
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De nou observem que la llengua materna té una gran influència sobre la llengua o llengües 

amb les que es parla als fills. Així un 94% dels individus que tenen com a llengua materna el 

català, parlen en català amb els seus fills i un 60% dels individus amb llengua materna 

castellana parlen als seus fills amb aquesta mateixa llengua. Entre aquests últims trobem 

també un 50% d’enquestats que tot i tenir el castellà com a llengua materna, parlen als seus 

fills en català. Aquest fet s’explicaria, en part, pel bilingüisme català-castellà que trobem en 

aquella població provinent de Catalunya.  

Pel que fa als enquestats amb llengua materna francesa, portuguesa i anglesa, observem que 

contesten que parlen amb els seus fills amb major proporció amb la seva llengua materna 

(francès 55%, portuguès 75% i anglès 50%).  Tot i així entre aquests enquestats també trobem 

percentatges destacables en l’opció de parlar català i castellà als fills: amb llengua materna 

francesa, un 33% parla als fills en català i un 25% en castellà; amb llengua materna portuguesa, 

un 17% parla els fills en català per un 46% que ho fa en castellà; amb llengua materna anglesa, 

un 44% parla en castellà amb els fills.  

 

La nacionalitat i la nacionalitat segons la llengua materna, també mantenen una relació 

estadísticament significativa amb la llengua o llengües parlades amb els fills. D’aquesta manera 

han respost en major proporció parlar català amb els fills les persones de nacionalitat 

andorrana amb un 87% (96% entre els andorrans amb llengua materna catalana) i els de 

nacionalitat espanyola amb un 56% (91% entre els espanyols amb llengua materna catalana).  

 

Finalment veiem que són les persones que han nascut a Andorra (90%) o que porten més de 

20 anys vivint-hi (51%), els que han respost en major percentatge parlar català als fills24.  

 

Llengua parlada amb els fills i nacionalitat, nacionalitat segons llengua materna, llengua 

materna i anys de residència (multiresposta) 

% Horitzontals   Català Castellà Francès Portuguès Anglès Altres 

Total 500 51,7 38,8 7,5 15,0 2,0 2,3 

Nacionalitat                

Andorrana 157 87,2 17,4 6,3 0,8 0,0 0,7 

Espanyola 167 56,4 51,7 0,9 0,0 0,7 0,9 

Francesa 30 27,1 15,5 77,3 8,3 3,6 0,0 

Portuguesa 92 12,7 47,5 3,3 74,7 0,0 0,0 

Altres 54 14,2 58,7 0,0 4,4 14,2 16,9 

                

Anys residència                

5 o menys 12 69,3 10,3 20,4 0,0 9,1 0,0 

6 a 10 67 26,0 43,6 8,7 38,8 0,0 6,8 

                                                           
24

 De nou trobem l’excepció dels individus situats en el tram de 5 anys o menys residint al Principat. 
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11 a 15 46 31,9 56,8 2,3 28,6 7,3 0,0 

16 a 20 46 37,5 39,7 7,6 23,0 6,8 5,2 

Més de 20 244 51,1 43,4 8,0 9,9 1,0 1,9 

Nascuts a Andorra 85 89,7 15,2 6,0 1,4 0,0 0,0 

                

Llengua materna               

Català 175 93,9 9,8 1,9 1,4 0,0 0,3 

Castellà 215 49,9 59,4 3,1 1,4 2,7 0,3 

Francès 53 32,8 25,1 54,9 1,7 6,1 0,0 

Portuguès 97 16,9 45,5 3,1 74,9 0,0 0,0 

Anglès 18 0,0 44,2 7,5 16,8 50,0 0,0 

Altres 30 6,0 64,8 3,5 0,0 0,0 35,8 

                

Nacionalitat segons llengua materna               

Andorrana llengua materna catalana 104 95,5 6,5 2,6 0,0 0,0 0,5 

Andorrana llengua materna castellana 64 78,5 33,6 6,2 1,9 0,0 0,0 

Espanyola llengua materna catalana 67 91,1 11,8 1,1 0,0 0,0 0,0 

Espanyola llengua materna castellana 115 42,0 68,6 1,2 0,0 1,1 0,6 

Nota: pregunta multiresposta, per tant els percentatges poden ser superiors a 100%.  

Base: persones que tenen o han tingut fills. N=500. 

 

 

d.6) Llengua/es en què parla la seva parella amb els fills 

 

En aquest cas demanem als enquestats que ens indiquin amb quina llengua o llengües la seva 

parella parla o parlava amb els fills. Un 49% ho fa en català (de forma exclusiva o combinada), 

un 38% en castellà, un 17% en castellà un 7% en francès, i en percentatges inferiors en altres 

llengües (2,4%) i en anglès (1%). 

 

De nou, a partir de les dades obtingudes veiem que la llengua parlada als fills, en aquest cas 

per la parella, està influenciada per les variables nacionalitat, nacionalitat segons llengua 

materna, llengua materna i anys de residència a Andorra de l’enquestat. Així, entre aquelles 

persones que han dit que la seva parella parla en català amb els fills, ho fan en major 

percentatge els de nacionalitat andorrana amb un 80% (87% entre els andorrans amb llengua 

materna catalana) i espanyola amb un 52% (83% aquells espanyols amb llengua materna 

catalana); aquells que tenen el català com a llengua materna (86%); els nascuts a Andorra i 

aquells que porten residint al país més de 20 anys, amb un 81% i un 49% respectivament. 
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Llengua/es en les què la seva parella parla als fills (multiresposta) 

  Freqüències Percentatges 

Total 500  

Català 243 48,6 

Castellà 189 37,9 

Francès 33 6,6 

Portuguès 83 16,7 

Anglès 7 1,5 

Altres 12 2,4 

Ns/Nc 6 1,2 

Nota:  pregunta multiresposta, per tant, la suma dels percentatges poden ser superiors a 100.  

Base: persones que tenen o han tingut fills. N=500. 

 

Llengua/es en què la seva parella parla amb els fills per nacionalitat, nacionalitat segons 

llengua materna, anys de residència i llengua materna de l’enquestat (multiresposta) 

% Horitzontals   Català Castellà Francès Portuguès Anglès Altres Ns/Nc 

Total 500 48,6 37,9 6,6 16,7 1,5 2,4 1,2 

Nacionalitat                  

Andorrana 157 80,1 19,5 7,6 0,8 0,0 1,4 2,4 

Espanyola 167 52,4 52,6 1,3 0,0 0,4 0,4 0,0 

Francesa 30 36,1 22,7 49,6 11,9 7,2 0,0 0,0 

Portuguesa 92 8,9 35,3 2,3 85,1 0,0 0,0 0,0 

Altres 54 20,3 58,7 4,1 0,0 8,4 16,9 4,4 

                  

Anys residència                  

5 o menys 12 45,8 42,9 11,3 0,0 9,1 0,0 0,0 

6 a 10 67 23,6 36,2 6,7 37,0 0,0 6,8 3,5 

11 a 15 46 29,0 50,2 2,3 32,5 4,7 0,0 0,0 

16 a 20 46 43,0 42,7 2,3 25,0 0,0 5,2 0,0 

Més de 20 244 49,1 42,6 6,8 12,7 1,7 2,1 0,9 

Nascuts a Andorra 85 81,1 15,7 10,2 1,4 0,0 0,0 1,9 

                  

Llengua materna                 

Català 175 85,8 15,9 4,7 1,4 0,4 0,6 1,5 

Castellà 215 45,4 57,9 2,5 2,0 2,1 0,6 0,5 

Francès 53 38,3 25,3 39,7 6,0 8,2 0,0 0,0 

Portuguès 97 12,1 36,1 2,2 82,4 0,0 0,0 2,4 

Anglès 18 45,2 25,6 12,3 16,8 25,6 0,0 0,0 

Altres 30 6,5 66,6 3,5 0,0 0,0 33,5 0,0 
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Nacionalitat segons llengua materna                 

Andorrana llengua materna catalana 104 87,0 11,6 6,5 0,0 0,0 1,1 2,6 

Andorrana llengua materna castellana 64 70,7 31,3 6,2 1,9 0,0 0,9 1,6 

Espanyola llengua materna catalana 67 83,2 19,6 2,1 0,0 1,1 0,0 0,0 

Espanyola llengua materna castellana 115 37,9 68,2 1,2 0,0 0,0 0,6 0,0 

Nota:  pregunta multirresposta, per tant, la suma dels percentatges poden ser superiors a 100.  

Base: persones que tenen o han tingut fills. N=500. 

 

 

d.7) En quina o quines llengües parlen els seus fills entre ells? 

 

En aquest cas demanem als enquestats que ens indiquin en quina o quines llengües parlen els 

seus fills entre ells en cas que en tinguin més d’un. Una gran majoria (72%) ha contestat que 

aquests utilitzen el català  per parlar entre ells, ja sigui de forma exclusiva o conjuntament amb 

d’altres llengües. Per altre banda, un 39% ha escollit la opció de castellà, un 10% el francès, un 

8% el portuguès i al voltant d’un 1% l’anglès i d’altres llengües. 

 

Llengua/es que parlen els fills entre ells (multiresposta) 

  Freqüències Percentatges 

Total 323  

Català 232 71,9 

Castellà 126 39,1 

Francès 33 10,2 

Portuguès 26 8,0 

Anglès 4 1,2 

Altres 3 0,8 

Nota: multirresposta, per tant podem trobar més casos que el total de la mostra i els percentatges ser 

superiors a 100.  

Base: persones que tenen o han tingut 2 fills o més. N=323. 

 

d.8) Creu que és important que el/s seu/s fill/s tingui/n un bon nivell de català? 

 

En aquest cas no es realitza una pregunta d’ús lingüístic, sinó que es demana per la 

importància que l’enquestat atorga al fet que els seus fills tinguin un bon nivell de català. La 

pregunta es realitza a aquelles persones que tenen fills que no parlen català a casa. 

 

Segons els resultats obtinguts, entre els enquestats que tenen fills que a casa no parlen català, 

un 62% considera que és molt important que aquests tinguin un bon nivell de la llengua oficial 
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del país i un 23% considera que és bastant important. En percentatges inferiors trobem un 2% 

que consideren que és poc important, un 0,6% que gens i un 12% no ha contestat la pregunta. 

 

Importància que els fills tinguin un bon nivell de català  

  Freqüències Percentatges 

Total 154 100 

Molt 96 62,4 

Bastant 36 23,4 

Poc 3 2,0 

Gens 1 0,6 

Ns/Nc 18 11,5 

Base: persones que tenen fills que no parlen català a casa. N=154. 

62,4

23,4

2

0,6
11,5

Molt Bastant Poc Gens Ns/Nc

 

 

 

d.9) Llengua/es parlades amb els germans 

 

En aquest cas el que es demana és la llengua o llengües que els enquestats parlaven o parlen 

amb els seus germans en cas que en tinguin. Observem que el castellà obté un major 

percentatge amb un 40%, seguit del català amb un 38%; el portuguès amb un 18%, el francès 

amb un 7%, altres llengües (gallec, marroquí...) i l’anglès amb un 2%. Com en les preguntes 

anteriors, de nou estem fent referència als percentatges que ha obtingut cada opció de 

resposta, però sense especificar si la llengua escollida es parla sola o conjuntament amb una 

altre. 

 

Entre els enquestats que han contestat que amb els seus germans parlen o parlaven en català, 

ho fan en percentatges superiors, els andorrans amb un 61% ( 84% entre els andorrans amb 

llengua materna catalana) i els espanyols amb un 41% (87% entre els espanyols amb llengua 
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materna catalana); amb un 84% aquells que tenen com a llengua materna el català; i aquells 

nats a Andorra amb un 62% 

 

Vostè té o ha tingut germans?  

  Freqüències Percentatges 

Total 727 100 

Sí 656 90,2 

No 71 9,8 

 

En quina o quines llengües parla o parlava amb els seus germans? (multiresposta) 

  Freqüències Percentatges 

Total 656  

Català 249 37,9 

Castellà 262 39,9 

Francès 49 7,4 

Portuguès 117 17,8 

Anglès 10 1,5 

Altres 26 4,0 

Nota: multirresposta, per tant podem trobar més casos que el total de la mostra i els percentatges ser 

superiors a 100.  

Base:persones que tenen o han tingut germans. N=656. 

 

Llengua/es parlades amb els germans per nacionalitat, nacionalitat segons llengua materna, 

llengua materna i anys de residència (multiresposta)  

% Horitzontals   Català Castellà Francès Portuguès Anglès Altres 

Total 656 37,9 39,9 7,4 17,8 1,5 4,0 

Nacionalitat                

Andorrana 252 61,2 38,8 4,4 4,7 0,0 0,8 

Espanyola 204 40,5 56,8 0,7 0,0 0,6 6,2 

Francesa 34 3,2 3,9 85,6 7,3 0,0 6,3 

Portuguesa 107 3,8 9,6 4,5 92,1 1,9 0,0 

Altres 59 10,9 61,4 3,7 6,8 11,0 15,6 

                

Anys residència                

5 o menys 15 66,2 26,6 7,2 0,0 0,0 0,0 

6 a 10 86 11,3 35,8 9,7 45,6 2,4 2,7 

11 a 15 68 22,4 42,1 6,5 31,0 3,2 1,8 

16 a 20 60 26,2 45,6 8,0 17,4 0,0 7,8 

Més de 20 254 35,6 39,3 10,3 13,9 2,2 7,1 
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Nascuts a Andorra 173 62,1 41,0 2,1 6,3 0,0 0,0 

                

Llengua materna               

Català 249 84,0 17,4 0,9 3,0 0,0 0,7 

Castellà 291 23,7 76,9 1,9 2,3 1,5 3,6 

Francès 62 22,1 12,1 62,7 3,4 3,5 5,1 

Portuguès 125 5,1 12,3 4,8 90,1 0,0 0,0 

Anglès 20 21,0 24,6 12,0 25,6 38,8 0,0 

Altres 30 3,4 29,9 10,3 0,0 0,0 65,6 

                

Nacionalitat segons llengua materna               

Andorrana llengua materna catalana 165 83,6 19,8 1,3 3,0 0,0 0,3 

Andorrana llengua materna castellana 112 34,5 71,4 3,1 3,4 0,0 0,9 

Espanyola llengua materna catalana 81 87,1 13,2 0,0 0,0 0,0 1,5 

Espanyola llengua materna castellana 139 19,6 79,4 0,5 0,0 0,0 6,7 

Nota: multirresposta, per tant podem trobar més casos que el total de la mostra i els percentatges ser 

superiors a 100.  

Base:persones que tenen o han tingut germans. N=656. 

 

d.10) Llengua/es parla amb els altres membres de la família (si hi ha altres membres) 

 

Un 45% de les persones enquestades afirmen parlar en català amb els altres membres de la 

família, mentre que un 46% ho fa en castellà, un 19% en portuguès, un 9% en francès, un 2% 

en anglès i un 5 % en d’altres llengües com ara el gallec o el tagal. 

 

Aquells que han contestat parlar català amb altres membres de la llar són majoritàriament de 

nacionalitat andorrana (69%, un 87% entre els andorrans amb llengua materna catalana) i 

espanyola (48%, 84% entre els espanyols amb llengua materna catalana); lògicament aquells 

amb llengua materna catalana (85%) i aquells nascuts a Andorra (65%) o que fa més de 20 anys 

que hi viuen (46%)25.   

 

Pel que fa a aquells enquestats que han contestat que parlen castellà, exclusivament o amb 

d’altres llengües, amb la resta de membres de la llar (46%), ho fan en major proporció els 

espanyols (65%, un 86% entre els espanyols amb llengua materna espanyola); aquells 

andorrans amb llengua materna castellana amb un 81%; aquells enquestats que 

                                                           
25

 De nou observem que entre els individus que porten 5 anys o menys residint el Principat, el 
percentatge que parla en català amb altres membres de la llar és superior a la resta de grups. Com hem 
comentat, aquest resultat, és fruit del context socioeconòmic d’Andorra en els últims anys així com el 
perfil sociodemogràfic de les persones que formen aquest subgrup. 
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independentment de la nacionalitat tenen el castellà com a llengua inicial amb un 83% i amb 

un percentatge del 49% aquells que porten 20 anys o més residint al Principat. 

 

Llengua/es parlades amb altres membres de la llar (multiresposta) 

  Freqüències Percentatges 

Total 727  

Català 327 44,9 

Castellà 333 45,8 

Francès 69 9,4 

Portuguès 138 19,0 

Anglès 12 1,7 

Altres 36 5,0 

Nota: multiresposta, per tant els percentatges poden sumar més de 100. 

 

Llengua/es parlades amb altres membres de la llar per nacionalitat, nacionalitat segons 

llengua materna, llengua materna i anys de residència (multiresposta) 

% Horitzontals   Català Castellà Francès Portuguès Anglès Altres 

Total 727 44,9 45,8 9,4 19,0 1,7 5,0 

Nacionalitat                

Andorrana 287 69,0 44,4 8,7 5,8 0,2 1,6 

Espanyola 218 47,6 64,7 1,9 0,9 0,6 6,7 

Francesa 37 25,1 13,6 87,6 6,7 0,0 0,0 

Portuguesa 115 7,4 15,3 4,2 98,2 0,0 0,0 

Altres 70 9,4 60,2 3,1 5,8 15,3 24,3 

                

Anys residència                

5 o menys 20 81,7 23,8 12,2 0,0 0,0 0,0 

6 a 10 94 11,9 40,2 11,4 45,0 0,0 4,8 

11 a 15 75 28,2 47,4 6,8 27,8 6,8 4,8 

16 a 20 63 33,7 46,5 9,8 24,8 0,0 9,4 

Més de 20 277 45,8 48,8 10,8 15,9 2,6 6,0 

Nascuts a Andorra 199 65,4 45,6 7,3 7,9 0,0 2,8 

                

Llengua materna               

Català 288 84,5 26,8 5,2 3,3 0,2 2,1 

Castellà 319 33,8 83,2 4,3 3,6 3,0 5,4 

Francès 70 39,4 25,6 75,4 4,3 3,1 1,5 

Portuguès 135 7,9 16,8 3,6 95,5 0,0 0,0 

Anglès 26 38,7 27,0 9,2 11,6 26,2 9,2 
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Altres 40 9,1 50,8 10,4 0,0 0,0 74,2 

                

Nacionalitat segons llengua materna               

Andorrana llengua materna catalana 188 87,1 24,2 7,5 2,6 0,3 0,9 

Andorrana llengua materna castellana 126 46,9 81,3 7,1 5,8 0,0 0,8 

Espanyola llengua materna catalana 93 84,1 30,7 0,8 2,1 0,0 1,3 

Espanyola llengua materna castellana 143 30,7 86,0 2,3 0,0 0,9 7,5 

Nota: multiresposta, per tant la suma dels percentatges pot ser superior a 100. 

 

 

2.2 USOS LINGÜÍTICS AMB ELS AMICS 

 

a) LLENGUA/ES PARLADES PELS MILLORS AMICS DELS ENQUESTATS 

 

A continuació analitzarem quina o quines llengües parlen els millors amics dels enquestats. 

Com que es tracta d’una pregunta de resposta múltiple quan parlem dels percentatges de cada 

llengua ens referim a la que ha obtingut major puntuació, però no hem de perdre de vista que 

aquesta pot presentar-se de manera individual o conjuntament amb d’altres. És a dir podem 

trobar enquestats que ens diguin que tenen amics que parlen francès, d’altres castellà i 

català... 

 

Un 64% dels enquestats diuen que els seus amics parlen en català. El mateix percentatge el 

trobem pels que diuen que parlen castellà. Paral·lelament trobem que un 13% han contestat el 

portuguès, un 9% el francès i un 4% altres llengües com l’anglès (2%) o el gallec (1%). 

 

Respecte les dades de l’estudi anterior (2009), podem destacar que augmenta la proporció 

d’enquestats que ha respost que els seus amics parlen en català, passant d’un 56% a l’actual 

64%.  Contràriament, el castellà baixa dos punts percentuals, situant-se a un 64% respecte el 

66% que teníem al 2009. També baixen els percentatges del francès (un 13% al 2009) i del 

portuguès (un 16% al 2009), mentre que el grup d’altres llengües es manté estable. 

 

En quina o quines llengües parlen els seus millors amics (multiresposta) 

  Freqüències Percentatges 

Total 727  

Català 464 63,7 

Castellà 468 64,3 

Francès 68 9,4 

Portuguès 97 13,3 

Altres 31 4,3 
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Nota: pregunta multiresposta, els percentatges poden donar més de 100. 

 

En quines altres llengües parlen els seus millors amics (multiresposta)  

  Freqüències Percentatges 

Total 33  

Anglès 15 2,1 

Gallec 7 0,9 

Àrab 1 0,1 

Tagal 5 0,6 

Polonès 1 0,1 

Èuscar 1 0,2 

Marroquí 2 0,3 

Valencià 1 0,2 

Nota: pregunta multiresposta, els percentatges poden donar més de 100. 

 

 

En quina o quines llengües parlen els seus millors amics  
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Les persones de nacionalitat andorrana diuen en major proporció que els seus amics parlen 

català (83%) , tot i que també afirmen tenir millors amics que parlen castellà (57%). Entre el 

grup nacional dels espanyols trobem que han contestat tenir amics que parlen també en català 

i castellà, amb uns percentatges força similars del 70 i 68% respectivament. Paral·lelament els 

enquestats de nacionalitat portuguesa han respost en major percentatge que els seus amics 

parlen castellà (77%) i portuguès (71%), tot i que de nou també tenen amics que parlen català. 

Finalment entre els enquestats francesos trobem una majoria que afirma tenir amics que 

parlen en francès (71%), però també castellà (57%) i català (50%).  



 103 

 

Si ens fixem en la llengua materna, observem que aquesta influeix en el fet de tenir amics que 

parlen una o altre llengua. Així entre els enquestats amb llengua materna catalana trobem que 

una majoria té amics que parlen català, de forma exclusiva o conjuntament amb d’altres 

llengües (92%). També tenen però amics que parlen castellà (47%) i amb percentatges molt 

inferiors, francès (8%), portuguès (3%) i d’altres llengües (2%).  

Aquells que tenen com a llengua materna el castellà, han contestat en major proporció tenir 

amics que parlen en aquesta mateixa llengua (77%), en català (63%) i, de nou amb 

percentatges molt baixos, en francès (5%), portuguès (3%) i d’altres llengües (5%).  

Observem que aquells enquestats que tenen el francès com a llengua inicial, han contestat 

amb percentatges elevats, tenir amics que parlen català (63%), castellà (53%) i francès (52%). 

Finalment podem destacar que aquells individus amb llengua materna portuguesa trobem 

principalment que tenen amics que parlen castellà (78%), portuguès (67%) i en menor mesura 

català (22%). 

 

Per edats observem que són els enquestats de 50 anys o més aquells que han contestat en 

major proporció tenir amics que parlen català (68%); mentre que els són els més joves, de 15 a 

24 anys, els que en major proporció han contestat tenir amics que parlen en castellà (75%).  

 

Finalment podem destacar la relació estadísticament proporcional que trobem entre nivell 

d’estudis dels enquestats i el fet de tenir amics que parlen català. Així, a mesura que augmenta 

el nivell de formació dels enquestats, més percentatge d’individus afirma tenir amics que 

parlen català, passant d’un 52% entre els que no tenen estudis o tenen els primaris a un 76% 

els que tenen formació professional i 73% pels universitaris. En sentit contrari, i en funció de 

les respostes obtingudes, podem veure que entre els enquestats que han contestat tenir amics 

que parlen principalment el castellà, ho fan en percentatge superior aquells que no tenen 

estudis o tenen els bàsics (68%) i els que tenen estudis secundaris bàsics (70%). Si ara ens 

fixem en el col·lectiu d’individus que afirmen tenir amics que parlen portuguès, veiem de nou 

que són aquells amb menys formació els que presenten percentatges més elevats. Aquesta 

distribució dels percentatges obtinguts en funció del nivell d’estudis de l’enquestat, es podria 

explicar pel fet que tradicionalment Andorra ha rebut immigració de països com Espanya (més 

antigament) i Portugal (últims 20 anys). Una immigració amb nivells de formació baixos, 

especialment entre el grup nacional dels portuguesos, que s’ha col·locat en les posicions més 

baixes de l’estructura socioeconòmica del Principat. En sentit contrari, aquelles persones que o 

eren d’Andorra o provenien de Catalunya, i per tant tenien com a llengua inicial el català, han 

ocupat tradicionalment les posicions més elevades de la piràmide social, podent adquirir 

majors nivells de formació, que posteriorment els  serviran per ocupar les posicions laborals 

més privilegiades.  
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Com hem comentat, aquesta pregunta està formulada com a multiresposta, i això ens permet 

analitzar els percentatges d’enquestats que han manifestat tenir amics que parlen només una 

llengua o bé alguna combinació de dos o més llengües. En aquest sentit trobem un 29% 

d’enquestats que afirmen tenir amics que parlen “només” en català i un 22% “nomes” en 

castellà. La utilització del català i el castellà alhora pels amics dels enquestats obté un 

percentatge del 25%, mentre que altres tipus de combinacions lingüístiques com per exemple 

català i francès; català, castellà i portuguès; anglès i català…, tenen un percentatge del 19%.  

 

Com a conclusió podem dir que la majoria d’enquestats tenen amics que parlen “només” en 

una llengua (56%), que acostuma a ser el català o el castellà; i en un percentatge un pel 

inferior trobem aquells enquestats que tenen amics que tenen un registre lingüístic que 

contempla la utilització del català i el castellà o del català i/o castellà i d’altres llengües. En 

canvi són molt pocs aquells que afirmen tenir amics que parlen només amb d’altres llengües 

que no sigui el català o el castellà (francès, portuguès, anglès, gallec…).  

 

Llengua/es parlades amb els millors amics per edat, nacionalitat, anys de residència, nivell 

d’estudis i llengua materna (multiresposta) 

% Horitzontals   Català Castellà Francès Portuguès Altres 

Total 727 63,7 64,3 9,4 13,3 4,3 

Edat             

15 a 24 anys 84 59,0 74,6 7,8 10,8 1,2 

25 a 34 anys 121 61,9 68,0 8,9 17,5 0,0 

35 a 49 anys 243 61,8 65,7 8,6 17,7 6,6 

50 anys o més 280 67,6 58,5 10,8 8,4 5,0 

              

Nacionalitat              

Andorrana 287 82,7 57,1 11,4 2,5 2,6 

Espanyola 218 70,3 68,0 2,9 2,5 4,2 

Francesa 37 50,4 56,8 71,1 6,7 5,7 

Portuguesa 115 21,7 76,5 1,1 71,1 0,9 

Altres 70 41,9 67,0 2,4 0,0 16,5 

              

Anys residència              

5 o menys 20 53,7 63,3 12,2 0,0 5,4 

6 a 10 94 37,8 66,9 7,8 31,7 7,1 

11 a 15 75 43,5 72,5 8,7 22,0 9,3 

16 a 20 63 56,5 62,3 7,5 16,8 3,8 

Més de 20 277 68,6 62,2 8,5 12,4 3,6 

Nascuts a Andorra 199 80,1 63,8 12,0 3,0 2,1 
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Nivell d'estudis             

Estudis primaris o sense estudis 152 51,7 67,5 3,7 27,6 4,9 

Estudis secundaris bàsics 153 54,8 70,4 3,9 20,6 1,8 

Estudis secundaris superiors 133 64,7 65,5 13,3 13,6 1,9 

Formació Professional 88 76,3 60,1 9,1 5,9 5,5 

Estudis Universitaris 199 73,2 58,5 15,6 0,0 6,8 

Ns/Nc 2 100,0 59,1 0,0 0,0 0,0 

  

Llengua materna 
            

Català 288 91,7 46,7 8,4 2,5 1,5 

Castellà 319 63,4 76,5 5,0 2,8 4,5 

Francès 70 63,0 53,4 51,7 1,3 7,6 

Portuguès 135 21,9 78,3 0,9 66,7 0,8 

Anglès 26 48,0 52,8 14,0 11,6 17,7 

Altres 40 42,1 57,3 7,8 6,7 41,0 

Ns/Nc 1 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Nota: pregunta multiresposta, els percentatges poden donar més de 100. 

 

Llengua/es què parlen els amics de l’enquestat (desglossada) 

  Freqüències Percentatges 

Total 727 100 

Només català 202 27,8 

Només castellà 161 22,1 

Només francès 9 1,3 

Només portuguès 20 2,8 

Altres (només una llengua) 12 1,7 

Català i castellà 181 24,9 

Altres combinacions 141 19,4 

 

 

b) LLENGUA/ES PARLADES AMB ELS AMICS 

 

En aquest cas preguntem a través de nou d’una pregunta multiresposta, és quina o quines 

llengües parla l’enquestat amb els seus amics.  

 

Llengua/es parlades amb els amics (multiresposta) 

  Freqüències Percentatges 

Total 727  
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Català 442 60,8 

Castellà 468 64,3 

Francès 64 8,8 

Portuguès 89 12,3 

Altres 29 4,0 

Nota: pregunta multiresposta, per tant, els percentatges poden sumar més de 100. 

 

Altres llengües parlades amb els amics 

  Freqüències Percentatges 

Total 29  

Anglès 16 2,2 

Gallec 6 0,8 

Àrab 1 0,1 

Tagal 2 0,3 

Polonès 1 0,1 

Marroquí 2 0,3 

Valencià 1 0,2 

 

Un 64% dels enquestats parla amb els seus amics en castellà (exclusivament o amb d’altres 

llengües), i un 61% ho fa en català, i en percentatges inferiors diuen que parlen amb els amics 

en portuguès (12%), en francès (9%) i en d’altres llengües (4%). 

 

Respecte les dades del 2009, veiem que augmenta l’ús del català, passant d’un 52% a un 61%, i 

disminueix el castellà, passant d’un 66% al 2009 a l’actual 64%; el francès i el portuguès (al 

2009 presentaven uns percentatges del 12 i del 13% respectivament). 

 

Si analitzem aquesta pregunta com a multiresposta en funció de les principals variables 

sociodemogràfiques, obtenim que són les persones amb nacionalitat andorrana les que més 

diuen que parlen en català amb els seus amics (82%), tot i que un 56% també hi parla en 

castellà. Entre les persones de nacionalitat espanyola, un 70% parlen en castellà amb els seus 

amics i un 66% ho fa també en català. Entre el col·lectiu nacional francès, la llengua més 

parlada amb els amics és el francès amb un 71%, seguit del català (51%) i el castellà (50%). Els 

residents portuguesos han manifestat parlar en castellà amb els seus amics en un percentatge 

del 77%, en portuguès un 69% i a més distància el català amb un 17%. El grup d’altres 

nacionalitat alhora de parlar amb els seus amics ho fa principalment en castellà (67%) i en 

menor mesura en català (36%). El fet que els residents portuguesos i del grup d’altres 

nacionalitats utilitzin el castellà en percentatges superiors per parlar amb les amistats, es 

podria explicar, com analitzarem amb més detall posteriorment, pel fet que pel col·lectiu 
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d’immigrants, el castellà és en ocasions la llengua vehicular en el món social i laboral en el que 

es mouen.  

 

En funció del temps de residència s’observa que entre els enquestats que fa 5 anys o menys 

que viuen a Andorra, la llengua més utilitzada en aquest tipus de comunicacions és el castellà 

amb un 77%, mentre que entre els que fa més de 20 anys que resideixen al Principat augmenta 

el percentatge dels que utilitzen també el català. Només entre els nascuts al país la proporció 

dels que parlen en català (79%) supera la proporció dels que hi parlen en castellà (60%). 

 

Quan la llengua materna de l’enquestat és el català, observem que augmenta 

considerablement el percentatge d’individus que afirmen parlar en aquesta mateixa llengua 

amb els amics (91%). En la mateixa línia, aquells que tenen com a llengua materna el castellà 

han dit en major proporció parlar en castellà amb els amics amb un percentatge del 77%. En 

canvi, entre els que tenen el francès com a llengua materna, tot i parlar amb aquesta llengua 

(52%), ho fan més en català amb un 60%. Paral·lelament, aquells amb llengua materna 

portuguesa, tot i ser els que més parlen en portuguès amb els amics (65%) respecte el total 

d’enquestats, ho fan més en castellà (79%), sent els que més utilitzen aquesta llengua per les 

comunicacions amb els grup d’amics. 

 

La nacionalitat en funció de la llengua materna influeix de manera clara a la llengua amb la que 

els enquestats parlen als seus amics. Així entre els andorrans amb llengua materna catalana 

trobem un percentatge del 89% que afirmen utilitzar aquesta llengua en aquest tipus de 

comunicacions, per un 70% dels andorrans amb llengua materna castellana. En el cas del grup 

nacional dels espanyols, la diferència és més notòria. Així aquells espanyols amb llengua 

materna catalana parlen en català amb els amics en un 95%, mentre que els espanyols que 

tenen el castellà com a llengua materna, el percentatge baixa fins a situar-se en un 56%. 

 

Si ens analitzem les respostes obtingudes en aquesta pregunta en funció de la llengua que els 

enquestats han dit que parlaven els seus millors amics, observem una correspondència entre 

una i altre llengua. Així entre els amics que parlen català, un 93% es comunica amb ells també 

en català, i entre aquells que parlen castellà, un 96% es dirigeix a ells en aquesta mateixa 

llengua. La mateixa relació la trobem pel cas del francès i el portuguès. 

 

Llengua/es parlades amb els amics per edat, nacionalitat, anys de residència i llengua 

materna (multiresposta) 

   Llengua amb la que parla amb els amics 

% Horitzontals   Català Castellà Francès Portuguès Altres 

Total 727 60,8 64,3 8,8 12,3 4,0 

Edat             
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15 a 24 anys 84 59,0 74,4 9,2 10,8 1,2 

25 a 34 anys 121 60,2 69,1 8,9 15,8 0,0 

35 a 49 anys 243 58,8 66,5 7,2 16,9 6,6 

50 anys o més 280 63,2 57,4 10,2 7,3 4,4 

              

Nacionalitat              

Andorrana 287 81,5 55,8 11,0 2,1 2,6 

Espanyola 218 66,3 70,4 1,5 1,0 3,9 

Francesa 37 51,1 50,4 71,1 6,7 2,9 

Portuguesa 115 16,7 77,1 1,1 68,5 0,9 

Altres 70 35,6 67,0 2,4 0,0 16,5 

              

Anys residència              

5 o menys 20 67,7 77,3 12,2 0,0 5,4 

6 a 10 94 32,5 67,9 7,8 31,7 6,0 

11 a 15 75 37,9 70,4 7,1 16,4 9,3 

16 a 20 63 57,1 61,6 7,5 16,8 3,8 

Més de 20 277 64,0 64,0 7,8 11,2 3,3 

Nascuts a Andorra 199 78,7 60,4 11,6 3,0 2,1 

 

Llengua materna 
            

Català 288 91,4 46,7 7,8 1,7 1,7 

Castellà 319 59,2 77,3 4,3 1,8 4,1 

Francès 70 60,3 50,5 51,7 1,3 6,1 

Portuguès 135 18,6 78,9 1,8 64,5 0,8 

Anglès 26 48,0 56,8 9,2 11,6 17,7 

Altres 40 31,8 61,7 7,8 3,6 39,2 

Ns/Nc 1 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Nota: pregunta multiresposta, per tant, els percentatges poden sumar més de 100. 

 

Llengua/es parlades amb els amics per nacionalitat segons llengua materna (multiresposta) 

% Horitzontals   Català Castellà Francès Portuguès Altres 

Total 727 60,8 64,3 8,8 12,3 4,0 

Nacionalitat segons llengua materna             

Andorrana llengua materna catalana 188 89,2 46,2 10,7 1,3 2,0 

Andorrana llengua materna castellana 126 70,3 73,1 7,5 0,9 1,7 

Espanyola llengua materna catalana 93 95,3 48,2 2,7 0,0 1,3 

Espanyola llengua materna castellana 143 55,8 80,8 1,7 1,0 4,5 

Nota: pregunta multiresposta, per tant, els percentatges poden sumar més de 100. 
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Llengua parlada amb els amics per llengua que parlen els amics (multiresposta) 

  Total Llengua que parla amb els amics 

% Horitzontals   Català Castellà Francès Portuguès Altres 

Total 727 60,8 64,3 8,8 12,3 4,0 

Català 464 93,3 54,2 9,8 5,0 2,3 

Castellà 468 48,7 96,4 9,6 13,9 3,5 

Francès 68 74,0 63,0 90,0 1,8 9,5 

Portuguès 97 21,6 74,5 2,5 91,1 3,1 

Altres 31 30,6 57,6 20,3 5,6 90,2 

Nota: pregunta multiresposta, per tant, els percentatges poden sumar més de 100. 

 

Llengua/es parlades amb els amics (desglossada) 

  Freqüències Percentatges 

Total 727 100 

Només català 201 27,6 

Només castellà 181 24,8 

Només francès 11 1,4 

Només portuguès 21 2,8 

Altres (només una llengua) 12 1,7 

Català i castellà 171 23,4 

Altres combinacions 132 18,1 

 

Considerant en cada cas si l’enquestat parla amb els amics només una o més d’una llengua, 

s’observa que un 28% ho fa “només en català” i un 25% “només en castellà”, mentre que un 

23% utilitzen ambdues llengües per parlar amb els amics. Paral·lelament un 18% ha manifestat 

utilitzar d’altres combinacions lingüístiques en aquest tipus de comunicacions.  

 

Comparant aquests resultats amb els de l’any 2009, s’observa un augment del percentatge de 

persones que diuen parlar només en català amb els amics, passant d’un 22% a l’actual 28%. 

Contràriament trobem una disminució del percentatge d’aquells que parlen només en castellà 

amb les seves amistats, sent ara un 25% respecte el 30% del 2009. Aquells que opten per 

utilitzar ambdues llengües en aquest tipus d’escenari, han disminuït lleugerament respecte el 

20% que hi havia al 2009. També disminueixen els percentatges d’aquells que només utilitzen 

el francès i el portuguès. 
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Llengües en què parla amb els amics
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Si analitzem ara les respostes obtingudes en aquesta pregunta però analitzant-la separant 

aquells que parlen amb els amics amb una sola llengua dels que hi parlen amb més d’una 

observem que són els de nacionalitat andorrana (42%), els nats a Andorra (38%); els que tenen 

coma llengua materna el català 52% (un 51% entre els andorrans amb llengua materna 

castellana i un 52% entre espanyols amb llengua materna catalana) aquells que en major 

proporció han dit parlar només en català amb els amics.  

Per altre banda, entre aquells que han dit parlar només en castellà amb els seus amics podem 

destacar el grup d’altres nacionalitats (48%); els que porten de 11 a 15 anys residint al 

Principat (38%); aquells que tenen com a llengua materna el castellà (37%) i els espanyols amb 

llengua materna castellana amb un 41%. 

Pel que fa als enquestats que utilitzen ambdues llengües alhora de comunicar-se amb els seus 

amics, ho fan en proporcions més elevades els de nacionalitat espanyola (34%); els que porten 

menys de 5 anys vivint al Principat (51%); aquells que tenen com a llengua materna el castellà 

(32%) i amb un 41% els espanyols amb llengua inicial castellana. 

 

Llengua/es parlades amb els amics per edat, nacionalitat, anys de residència i llengua 

materna (desglossada) 

   Llengua en què parla amb els amics 

% Horitzontals   
Només 

català 

Només 

castellà 

Només 

francès 

Només 

portuguès 

Altres 

(només una 

llengua) 

Català i 

castellà 

Altres 

combinacions 

Total 727 27,6 24,8 1,4 2,8 1,7 23,4 18,1 

Edat                 

15 a 24 anys 84 22,7 32,8 0,0 0,0 0,0 24,4 20,0 

25 a 34 anys 121 23,6 27,4 2,1 3,4 0,0 24,2 19,2 
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35 a 49 anys 243 22,8 20,2 1,1 5,2 2,9 27,6 20,1 

50 anys o més 280 35,1 25,4 1,9 1,3 1,8 19,2 15,4 

                  

Nacionalitat                  

Andorrana 287 42,0 16,6 0,0 0,0 0,0 27,3 14,0 

Espanyola 218 29,2 30,1 0,0 0,0 0,3 34,4 6,0 

Francesa 37 5,7 9,3 28,2 0,0 0,0 7,1 49,6 

Portuguesa 115 2,5 26,4 0,0 17,8 0,0 2,6 50,7 

Altres 70 16,6 47,9 0,0 0,0 16,5 16,6 2,4 

                  

Anys residència                  

5 o menys 20 15,9 20,2 6,8 0,0 0,0 51,7 5,4 

6 a 10 94 10,7 29,4 4,9 9,3 4,8 15,6 25,2 

11 a 15 75 13,9 37,8 1,4 6,4 6,0 15,6 18,9 

16 a 20 63 23,0 24,6 0,0 7,7 3,8 24,3 16,5 

Més de 20 277 31,8 24,4 1,3 0,8 0,3 22,3 19,2 

Nascuts a Andorra 199 37,6 18,9 0,0 0,0 0,0 28,7 14,8 

 

Llengua materna 
                

Català 288 51,7 7,7 0,0 0,0 0,0 30,3 10,2 

Castellà 319 21,0 36,5 0,0 0,0 1,6 32,4 8,3 

Francès 70 18,0 14,4 14,9 1,3 3,1 11,5 36,8 

Portuguès 135 2,9 29,5 0,0 15,2 0,0 2,2 50,2 

Anglès 26 16,8 30,7 0,0 3,5 17,7 13,9 17,3 

Altres 40 13,3 33,5 0,0 0,0 25,0 2,6 25,6 

Ns/Nc 1 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Llengua/es parlades amb els amics per nacionalitat segons llengua materna (desglossada) 

% Horitzontals   
Només 

català 

Només 

castellà 

Només 

francès 

Només 

portuguès 

Altres 

(només una 

llengua) 

Català i 

castellà 

Altres 

combinacions 

Total 727 27,6 24,8 1,4 2,8 1,7 23,4 18,1 

Nacionalitat segons 

llengua materna 
                

Andorrana llengua 

materna catalana 
188 51,4 10,1 0,0 0,0 0,0 26,3 12,2 

Andorrana llengua 

materna castellana 
126 26,9 28,3 0,0 0,0 0,0 35,0 9,7 

Espanyola llengua 93 51,8 3,4 0,0 0,0 0,0 40,9 4,0 
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materna catalana 

Espanyola llengua 

materna castellana 
143 18,7 40,7 0,0 0,0 0,5 33,3 6,7 

 

 

c) LLENGUA MÉS UTILITZADA AMB ELS AMICS 

 

Per establir quina és la llengua més utilitzada amb els amics s’ha demanat la freqüència d’ús en 

una escala entre 1 (gens) i 5 (molt). En el cas de les persones que només utilitzen una llengua, 

aquesta s’ha considerat com la més utilitzada, mentre que per a les persones que n’utilitzen 

més d’una es considera com a llengua més utilitzada la llengua amb una freqüència d’ús més 

alta. En cas que les freqüències d’ús siguin iguals, s’ha optat per considerar totes dues llengües 

com les més emprades. 

 

A partir de les freqüències d’ús s’observa que un 42% de la població utilitza més el català que 

el castellà (32%), i un 8% fan servir amb la mateixa freqüència el català i el castellà per aquest 

tipus de comunicacions. El francès és la llengua més emprada per un 3% de la població, el 

portuguès per un 5% i un 10% correspondria a d’altres situacions com ara tres llengües o una 

de sola (anglès, italià...). 

 

Respecte les dades del 2009 ha augmentat el percentatge de persones que el català es la 

llengua que més utilitzen amb un 42% respecte el 30% del 2009. Contràriament veiem que 

disminueixen les persones que manifesten que la llengua més utilitzada per parlar amb les 

amistats és el castellà que al 2009 obtenia un 38% i actualment està en un 32%. També 

disminueixen els percentatges de les persones que per parlar amb els amics utilitzen amb més 

freqüència el català i castellà (conjuntament), el portuguès i el francès. Finalment es manté 

estable el percentatge d’altres situacions. 
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Trobem una relació significativa entre nacionalitat, la llengua materna de les persones 

enquestades i la llengua que més utilitzen amb els amics. Així, els andorrans (63%) són els que 

amb més freqüència utilitzen el català per parlar amb els amics (sobretot els andorrans amb 

llengua materna catalana amb un percentatge del 77% per un 43% entre els andorrans de 

llengua materna castellana). El català també és la llengua més utilitzada en aquest context pels 

individus amb nacionalitat espanyola, i especialment entre els que tenen el català com a 

llengua inicial amb un 81% pel 30% que presenten els espanyols amb llengua materna 

castellana. Entre els francesos la llengua més utilitzada és el francès amb un percentatge del 

47%; mentre que els residents portuguesos utilitzen amb més freqüència el castellà (38%, un 

punt per sobre dels espanyols) i el portuguès amb un 32%. De totes les nacionalitats són els 

espanyols i els del grup d’altres nacionalitats aquells que utilitzen amb més freqüència tant el 

català com el castellà, amb un 13 i 9% respectivament. Pel que fa a altres llengües o 

combinacions lingüístiques que els enquestats han dit utilitzar en més freqüència, ho fan en 

percentatge superior els portuguesos (24%), els francesos (22%) i el grup d’altres nacionalitats 

(19%). És plausible pensar que entre aquestes combinacions trobem el català i el francès/ 

portuguès i el castellà i francès /portuguès. 

 

La llengua utilitzada amb més freqüència per parlar amb els amics coincideix amb la llengua 

materna pel que fa al castellà i català. Així els espanyols parlen més en castellà (46%) i els 

andorrans amb català. Ara bé, entre els individus que tenen com a llengua materna el francès, 

diuen utilitzar més el català amb un 32%, seguit del francès amb un 26%. El cas dels que tenen  

com a llengua materna el portuguès és similar, ja que la llengua que diuen utilitzar amb més 

freqüència amb les amistats és el castellà (43%) i el portuguès (30%). Entre els que tenen altres 

llengües com a maternes o inicials, hi ha una major freqüència d’ús del castellà (40%). 

Llengua més utilitzada amb els amics
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Pel que fa als anys de residència, observem que entre els nats a Andorra és on la freqüència 

d’ús del català alhora de comunicar-se amb els amics és més alta amb un 59%. També 

observem que, a excepció dels que porten 5 anys o menys al Principat, a mesura que 

augmenten els anys de residència augmenta el percentatge de persones que afirmen utilitzar 

més el català en el context descrit. El castellà seria la llengua més emprada pels que porten de 

11 a 15 anys amb un 47% . 

 

Finalment per edats aquells que utilitzen més el català en les conversacions amb els seus amics 

són els de 50 anys o més (48%), mentre que són els més joves els que més utilitzen el castellà 

(44%). 

 

Llengua més utilitzada amb els amics per edat, nacionalitat, anys de residència i llengua 

materna 

   Llengua més utilitzada amb els amics 

% Horitzontals   Català Castellà Francès Portuguès Català=castellà Altres situacions Ns/Nc 

Total 727 42,1 31,8 2,5 5,4 8,2 9,5 0,5 

Edat                 

15 a 24 anys 84 36,8 43,9 0,0 2,8 9,1 7,3 0,0 

25 a 34 anys 121 40,2 33,2 2,1 8,6 10,3 4,6 1,1 

35 a 49 anys 243 36,3 28,7 2,2 7,9 11,2 13,3 0,5 

50 anys o més 280 49,6 30,1 3,6 2,6 4,5 9,1 0,5 

                  

Nacionalitat                  

Andorrana 287 63,3 21,5 0,2 0,8 8,6 4,8 0,7 

Espanyola 218 45,9 36,7 0,0 0,0 13,2 3,3 0,9 

Francesa 37 12,2 19,5 46,8 0,0 0,0 21,5 0,0 

Portuguesa 115 7,0 37,5 0,0 31,9 0,0 23,6 0,0 

Altres 70 16,6 55,5 0,0 0,0 9,0 18,9 0,0 

                  

Anys residència                  

5 o menys 20 53,7 20,2 12,2 0,0 14,0 0,0 0,0 

6 a 10 94 16,9 38,0 6,4 17,0 6,0 15,7 0,0 

11 a 15 75 21,6 47,2 3,2 6,4 4,9 16,7 0,0 

16 a 20 63 35,5 39,3 1,7 11,1 3,1 9,3 0,0 

Més de 20 277 44,4 30,1 2,2 3,3 10,1 9,7 0,3 

Nascuts a Andorra 199 59,4 24,1 0,0 1,2 8,9 4,8 1,6 

  

Llengua materna 
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Català 288 78,1 11,5 0,0 0,0 7,8 1,9 0,7 

Castellà 319 32,1 45,8 0,0 0,4 14,1 7,0 0,6 

Francès 70 31,5 18,0 25,6 1,3 1,5 21,4 0,8 

Portuguès 135 7,6 42,5 0,0 28,9 0,0 20,9 0,0 

Anglès 26 16,8 30,7 0,0 3,5 13,9 35,0 0,0 

Altres 40 17,6 40,1 2,7 0,0 2,6 37,0 0,0 

Ns/Nc 1 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Llengua més utilitzada amb els amics per nacionalitat segons llengua materna 

% Horitzontals   Català Castellà Francès Portuguès Català=castellà 
Altres 

situacions 
Ns/Nc 

Total 727 42,1 31,8 2,5 5,4 8,2 9,5 0,5 

Nacionalitat segons llengua 

materna 
                

Andorrana llengua 

materna catalana 
188 77,2 13,2 0,0 0,0 5,6 2,9 1,0 

Andorrana llengua 

materna castellana 
126 42,5 36,7 0,0 0,9 13,2 6,6 0,0 

Espanyola llengua materna 

catalana 
93 81,1 6,1 0,0 0,0 12,8 0,0 0,0 

Espanyola llengua materna 

castellana 
143 29,7 50,3 0,0 0,0 15,5 3,2 1,3 

 

Freqüència d’ús de cada llengua amb els amics 

  Freqüències Percentatges 

Total 727 100 

Freqüència d’ús del català amb els amics     

Gens 286 39,2 

Poc 3 0,4 

De tant en tant 11 1,5 

Bastant 89 12,3 

Molt 335 46,1 

Ns/Nc 4 0,5 

      

Mitjana 3,257   

Desviació 1,870  

      

Freqüència d’ús del castellà amb els amics     

Gens 259 35,7 
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Poc 6 0,8 

De tant en tant 45 6,1 

Bastant 147 20,2 

Molt 267 36,7 

Ns/Nc 4 0,5 

      

Mitjana 3,216   

Desviació 1,755  

      

Freqüència d’ús del francès amb els amics     

Gens 662 91,0 

Poc 5 0,7 

De tant en tant 17 2,4 

Bastant 16 2,2 

Molt 27 3,6 

Ns/Nc 1 0,1 

      

Mitjana 1,267   

Desviació 0,903   

      

Freqüència d’ús del portuguès amb els amics     

Gens 638 87,7 

Poc 1 0,1 

De tant en tant 6 0,8 

Bastant 34 4,7 

Molt 48 6,6 

      

Mitjana 1,424   

Desviació 1,158   

      

Freqüència d’ús de l’anglès amb els amics     

Gens 711 97,8 

Poc 1 0,1 

De tant en tant 4 0,6 

Bastant 4 0,5 

Molt 8 1,1 

Ns/Nc 0 0,0 

      



 117 

Mitjana 1,071   

Desviació 0,489  

      

Freqüència d’ús d’altres llengües amb els amics     

Gens 714 98,2 

Poc 1 0,1 

De tant en tant 1 0,1 

Bastant 5 0,7 

Molt 7 0,9 

      

Mitjana 1,060   

Desviació 0,457  

 

Escala freqüència d’ús: 

1=gens utilitzada 

2=poc 

3=de tant en tant 

4=bastant 

5=molt utilitzada 

Freqüència d'ús amb els amics (mitjana)

3,26 3,22

1,27
1,42

1,07 1,06
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Català Castellà Francès Portuguès Anglès Altres

 
 

 

2.3 USOS LINGÜÍTICS AMB ELS COMPANYS D’ESTUDIS 

 

En aquest tercer apartat d’usos lingüístics ens centrarem en la llengua o llengües utilitzades en 

la comunicació amb els companys d’estudis actuals. 

 

a) LLENGUA/ES PARLADES AMB ELS COMPANYS D’ESTUDIS 
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En primer lloc realitzem una pregunta filtre per saber la quantitat i percentatge de persones 

que en el moment de realitzar l’enquesta estaven cursant alguns estudis.  

En concret podem parlar d’un 15% dels enquestats que realitzen estudis. En aquests individus 

se’ls demana en quina llengua parlen amb els companys que tenen.  

Un 79% afirma parlar amb català amb els companys d’estudi, ja sigui de forma exclusiva o bé 

combinant-ho amb d’altres llengües; un 39% ha contestat que ho fa en castellà; un 12% en 

francès i un 6% en anglès. 

Si analitzem les respostes obtingudes en aquesta pregunta però distingint entre aquells 

individus que han contestat parlar una sola llengua amb els companys d’estudis del que 

afirmen que en parlen dos o més, podem veure que la gran majoria dels enquestats ha dit que 

amb els companys d’estudis actuals parla “només català” amb un 53%, per un 13% que ho fa 

en castellà; un 19% que es decanta pel català i el castellà i un 11% que ha contestat que parla 

altres combinacions lingüístiques amb els seus companys d’estudis.  

 

En aquest cas i a conseqüència de tenir una base petita, els que estan realitzant estudis en el 

moment de fer l’enquesta (112), no podem parlar de relacions significatives amb les principals 

variables sociodemogràfiques. 
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En l’actualitat, està cursant algun tipus d’estudi o formació? 

  Freqüències Percentatges 

Total 727 100 

Estudien? 727 100,0 

Sí 112 15,3 

No 615 84,6 

Ns/Nc 1 0,1 
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Llengua/es utilitzades per parlar amb els companys d’estudis actuals (multiresposta)  

  Freqüències Percentatges 

Total 112  

Català 89 79,4 

Castellà 43 38,8 

Francès 13 11,5 

Altres 7 5,9 

Ns/Nc 2 2,1 

Nota: es tracta d’una pregunta multiresposta i per tant la suma dels percentatges pot ser superior a 100. 

Base:  persones que estan cursant algun tipus d’estudi o formació. N=112. 

 

b) LLENGUA MÉS PARLADA AMB ELS COMPANYS D’ESTUDIS 

 

En aquesta ocasió demanem als enquestats que ens indiquin quina o quines de les llengües 

que han dit parlar amb els companys d’estudis utilitzen amb més freqüència. 

Per establir quina és la llengua més utilitzada en aquest context s’ha demanat la freqüència 

d’ús en una escala entre 1 (gens) i 5 (molt). En el cas de les persones que només utilitzen una 

llengua, aquesta s’ha considerat com la més utilitzada, mentre que per a les persones que 

n’utilitzen més d’una es considera com a llengua més utilitzada la llengua amb una freqüència 

d’ús més alta. En cas que les freqüències d’ús siguin la mateixa, s’ha optat per considerar totes 

dues llengües com les més emprades. 

 

Llengua més parlada amb els companys d’estudis 

  Freqüències Percentatges 

Total 112 100 

Llengua més utilitzada companys estudi     

Català 69 61,7 

Castellà 19 17,2 

Francès 6 5,4 

Català=castellà 10 8,6 

Altres situacions 6 5,0 

Ns/Nc 2 2,1 

Base:  Persones que estan cursant algun tipus d’estudi o formació. N=112. 

 

Com podem apreciar a la taula, la llengua més utilitzada alhora de parlar amb els companys 

d’estudis és el català amb un 62%; seguit del castellà amb un 17%; i en percentatges molt 

inferiors trobaríem el francès (5%); el català i el castellà utilitzat en la mateixa freqüència (9%); 

i finalment un 5% que ha contestat altres situacions. 
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Freqüència d'ús amb els companys d'estudi (mitjana)
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Freqüència d’ús de cada llengua alhora de parlar amb els companys d’estudi 

  Freqüències Percentatges 

Total 112 100 

Freqüència d’ús del català amb els companys d’estudi     

Gens 21 18,5 

Poc 1 1,1 

De tant en tant 1 1,1 

Bastant 14 12,8 

Molt 72 64,4 

No contesta 2 2,1 

      

Mitjana 4,058   

Desviació 1,560  

      

Freqüència d’ús del castellà amb els companys d’estudi     

Gens 66 59,1 

Poc 2 1,6 

De tant en tant 2 1,7 

Bastant 16 14,5 

Molt 23 21,1 

No contesta 2 2,1 

      

Mitjana 2,355   
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Desviació 1,747  

      

Freqüència d’ús del francès amb els companys d’estudi     

Gens 96 86,4 

Poc 1 0,8 

De tant en tant 5 4,2 

Bastant 1 1,1 

Molt 6 5,4 

No contesta 2 2,1 

      

Mitjana 1,349   

Desviació 1,026  

      

Freqüència d’ús del portuguès amb els companys d’estudi     

Gens 109 97,9 

Poc 0 0,0 

De tant en tant 0 0,0 

Bastant 0 0,0 

Molt 0 0,0 

No contesta 2 2,1 

      

Mitjana 1,000   

Desviació 0,000  

      

Freqüència d’ús de l’anglès amb els companys d’estudi     

Gens 103 91,9 

Poc 1 1,1 

De tant en tant 3 2,3 

Bastant 1 0,8 

Molt 2 1,7 

No contesta 2 2,1 

      

Mitjana 1,154   

Desviació 0,666  

      

Freqüència d’ús d’altres llengües amb els companys d’estudi     

Gens 109 97,9 

Poc 0 0,0 
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De tant en tant 0 0,0 

Bastant 0 0,0 

Molt 0 0,0 

No contesta 2 2,1 

      

Mitjana 1,000   

Desviació 0,000   

Base:  Persones que estan cursant algun tipus d’estudi o formació. N=112. 

 

 

2.4 USOS LINGÜÍTICS A LA FEINA 

 

Els usos lingüístics a la feina fan referència a les llengües en què parla la persona enquestada 

amb els companys de feina, ja siguin superiors o subordinats.  

Totes les preguntes tenen com a base els enquestats que treballen, filtrant els aturats, 

estudiants, mestresses de casa, jubilats i altres. 

 

2.4.1- COMUNICACIÓ EN LES RELACIONS INTERNES 

 

a) LLENGUA/ES PARLADES AMB ELS COMPANYS DE FEINA (RELACIONS INTERNES) 

 

En primer lloc demanem als enquestats que ens indiquin quantes persones treballen a la seva 

empresa sense comtar-se a si mateixos. D’aquesta manera obtenim dels enquestats que 

treballen aquells que tenen companys de feina. Per tant la base serà persones que treballen i 

que no ho fan soles. 

 

Persones que treballen a l’empres amb l’enquestat 

  Freqüències Percentatges 

Total 519 100 

Treballa sol/a 37 7,1 

D'1 a 5 treballadors 154 29,7 

De 6 a 10 treballadors 77 14,8 

D'11 a 25 treballadors 87 16,7 

De 26 a 100 treballadors 128 24,7 

Més de 100 treballadors 31 5,9 

Ns/Nc 6 1,1 

Base: persones que treballen. N=519. 

 

Llengües parlades amb els companys de feina, superiors o subordinats (multiresposta) 
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 Freqüències Percentatges 

Total 482  

Català 321 66,7 

Castellà 300 62,2 

Francès 40 8,3 

Portuguès 52 10,8 

Altres 10 2,0 

Ns/Nc 5 1,1 

Nota: pregunta multiresposta, per tant, la suma dels percentatges pot ser superior a 100. 

Base: persones que treballen amb companys. N=482. 

 

En aquest àmbit un 67% de les persones ocupades diuen que en les relacions laborals amb els 

companys de feina utilitzen el català (de forma exclusiva o conjuntament amb d’altres 

llengües); un 62% utilitza el castellà; un 8% el francès; un 11% el portuguès i finalment un 2% 

altres llengües. 

 

Les persones que en aquest context parlen més en català són les de nacionalitat andorrana 

(86%), i les que tenen com a llengua materna el català (90%), seguides de les de nacionalitat 

espanyola amb un 75% i de les que tenen el castellà com a llengua materna (70%). Un 68% dels 

treballadors espanyols parlen en aquest context en castellà. Els enquestats de nacionalitat 

francesa diuen que a la feina parlen en català i castellà amb un 54% ambdós casos, i en francès 

amb un 53%. Entre les persones amb nacionalitat portuguesa i llengua materna portuguesa, la 

majoria parlen en castellà en aquest tipus de comunicacions (76% i 75% respectivament). 

Entre aquests mateixos treballadors, un 45% diu que també parlen amb portuguès i un 31% en 

català. Entre els individus d’altres nacionalitats, destaca que un 74% utilitza el castellà per 

parlar amb els companys de feina siguin superiors o subordinats. 

En aquesta relació cal tenir en compte l’efecte de la segmentació en el mercat laboral andorrà 

en funció de la nacionalitat, ja que hi ha més proporció d’andorrans ocupats en sectors com 

l’Administració pública o el sector financer en els quals el català és la llengua de treball 

habitual, mentre que en el sector serveis (comerç, hoteleria, etc.), en la construcció, en el 

servei domèstic..., hi ha més proporció de treballadors espanyols i portuguesos que mantenen 

o adopten el castellà com a llengua majoritària. 

 

L’anàlisi dels resultats en funció del sector d’ocupació confirma que el castellà és la llengua 

més utilitzada per aquelles persones que treballem al sector transport (100%), indústria i 

garatges (77%); hostaleria i restauració 77%), construcció i annexes (75%), comerç (71%) i 

serveis domèstics (86%); mentre que les persones que treballen en organismes financers o 

assegurances 82%), els professionals liberals (100%), els treballadors de l’Administració pública 

(96%), ensenyament (87%), sanitat (100%)..., diuen en major proporció que parlen en català 

amb els companys de feina. De la mateixa manera s’observa una relació segons la categoria 
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ocupacional de manera que aquells treballadors que ocupen llocs més qualificats parlen 

majoritàriament en català a la feina (un 83% entre professionals, tècnics i similars i un 85% 

entre personal administratiu i similar), mentre que els treballadors del comerç, hoteleria i 

serveis personals; els treballadors de la indústria i construcció i els treballadors no qualificats, 

parlen principalment en castellà amb els companys (76%, 83% i 80% respectivament). 

 

Segons el nivell d’estudis s’observa que en augmentar el nivell formatiu també augmenta la 

proporció de persones que parlen en català amb els companys de feina, passant d’un 48% 

entre els que tenen estudis primaris a un 79% entre els que tenen titul·lacions universitàries.  

 

Amb els anys de residència podem veure que a més anys de residència més augmenta el 

percentatge de persones que diuen parlar en català amb els companys de feina, sent els nats a 

Andorra els que tenen un percentatge més elevat (86%). 

 

Llengües parlades amb els companys de feina per edat, nacionalitat, llengua materna, anys 

de residència, nivell d’estudis, ocupació i sector de treball (multiresposta) 

% Horitzontals   Català Castellà Francès Portuguès Altres Ns/Nc 

Total 482 66,7 62,2 8,3 10,8 2,0 1,1 

Edat               

15 a 24 anys 26 67,0 65,2 15,1 8,0 4,6 0,0 

25 a 34 anys 111 72,7 61,3 9,1 15,4 0,0 0,0 

35 a 49 anys 203 64,1 61,8 3,8 11,6 2,8 1,0 

50 anys o més 143 65,6 62,9 12,7 6,4 2,0 2,3 

                

Nacionalitat                

Andorrana 182 86,4 48,8 6,9 0,6 1,2 1,2 

Espanyola 131 75,3 67,6 2,6 2,6 0,5 0,0 

Francesa 24 53,9 53,9 52,8 14,8 0,0 0,0 

Portuguesa 92 31,2 76,3 8,0 45,1 0,0 1,0 

Altres 53 44,7 74,0 7,4 4,5 13,1 4,1 

                

Llengua materna               

Català 175 89,8 49,5 4,7 2,4 0,7 0,3 

Castellà 213 70,2 66,1 4,8 1,8 2,1 1,8 

Francès 42 66,6 46,1 41,1 2,6 0,0 0,0 

Portuguès 100 35,2 75,4 7,4 42,0 0,0 0,9 

Anglès 18 49,0 64,6 17,0 28,8 20,2 0,0 

Altres 30 37,3 66,9 0,0 14,5 25,7 0,0 

Ns/Nc 0             
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Anys residència                

5 o menys 17 65,5 58,5 7,6 0,0 0,0 0,0 

6 a 10 80 41,5 74,1 6,9 29,8 0,0 0,0 

11 a 15 59 49,9 74,4 13,7 9,6 4,0 3,7 

16 a 20 40 70,1 54,8 5,7 14,6 5,9 2,3 

Més de 20 161 69,8 64,9 7,5 9,9 2,4 0,7 

Nascuts a Andorra 124 86,0 48,0 8,5 0,4 1,0 0,8 

                

Nivell d'estudis               

Estudis primaris o sense estudis 70 48,1 73,4 13,1 31,0 5,9 1,3 

Estudis secundaris bàsics 99 58,5 73,1 3,8 11,8 0,0 2,2 

Estudis secundaris superiors 95 64,0 65,5 11,8 12,3 0,0 1,1 

Formació Professional 63 74,3 59,1 9,1 10,6 0,0 0,9 

Estudis Universitaris 153 78,8 48,9 6,5 0,0 3,7 0,4 

Ns/Nc 1 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

                

Ocupació               

Directius, propietaris i comandaments 

intermedis 
62 70,9 64,5 11,3 7,9 0,0 0,0 

Professionals, tècnics i similars 109 83,2 33,3 10,6 0,5 2,0 1,5 

Personal administratiu i similars 81 85,4 53,4 9,2 0,0 1,5 0,0 

Treballadors del comerç, hostaleria i serveis 

personals 
131 54,0 75,5 6,7 13,1 2,6 0,4 

Treballadors de la indústria, construcció i 

sector primari 
76 54,6 82,5 6,8 29,4 0,9 0,0 

Treballadors no qualificats 23 20,9 79,4 0,0 31,1 10,3 13,5 

Ns/Nc 1 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

                

Sector del treball               

Sector primari 1 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 

Sector industrial i garatges 24 76,6 76,6 2,3 8,7 0,0 0,0 

Construcció i annexes 71 56,6 74,9 6,2 30,4 1,0 0,8 

Comerç 98 60,9 71,3 5,7 8,5 0,0 0,6 

Hoteleria i restauració 66 45,4 77,3 9,7 13,4 5,2 0,0 

Transport 8 58,9 100,0 22,3 0,0 0,0 0,0 

Organismes financers i 

assegurances 
18 82,0 48,7 16,2 0,0 0,0 5,7 

Professions liberals 16 100,0 30,5 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Administració pública 28 95,7 28,5 2,0 0,0 4,3 0,0 

Ensenyament 45 86,6 35,7 22,2 1,2 0,0 0,0 

Sanitat 17 100,0 32,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

Personal domèstic 13 21,0 85,6 0,0 37,6 0,0 7,2 

Parapúbliques 8 56,9 71,9 28,8 0,0 0,0 0,0 

Activitats immobiliàries, 

serveis empresarials 
54 70,9 54,3 7,3 3,3 4,1 0,0 

Serveis personals 8 42,0 54,7 0,0 0,0 0,0 28,7 

Oci 9 73,9 68,6 19,7 34,0 26,1 0,0 

Ns/Nc 1 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Nota: pregunta multiresposta, per tant, la suma dels percentatges pot ser superior a 100. 

Base: persones que treballen amb companys. N=482. 

 

Llengües parlades amb els companys de feina (desglossada) 

 Freqüències Percentatges 

Total 482 100 

Només català 148 30,7 

Només castellà 102 21,2 

Només francès 6 1,3 

Només portuguès 9 1,8 

Altres (només una llengua) 3 0,7 

Català i castellà 135 28,1 

Altres combinacions 73 15,1 

Ns/Nc 5 1,1 

Base: persones que treballen amb companys. N=482. 

 

Separant els individus que han contestat utilitzar en aquest context una llengua dels que han 

optat per respondre dos o més, observem que alhora de parlar amb els companys de feina, 

independentment de si aquests són superiors o bé subordinats, un 31% ha contestat fer-ho 

“només en català”, un 21% “només en castellà”, un 28% en català i castellà i un 15% altres 

combinacions. 



 127 

Llengües en què parla a la feina
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En comparació als resultats del 2009, s’aprecia un augment de l’ús del català (“només català”) 

amb els companys de feina que passa d’un 29% al 2009 a l’actual 31%; l’opció “només castellà” 

disminueix tres punts percentuals; per contra hi ha un augment de l’ús del “català i castellà” 

amb un 28% respecte el 25% que trobàvem al 2009; també disminueix la opció “només 

francès” i la d’altres combinacions que perd al voltant d’un punt percentual. 

 

Un 46% de les persones amb nacionalitat andorrana diuen parlar “només català” amb els 

companys de feina; mentre que un 33% ho fa en català i castellà. Les persones de nacionalitat 

espanyola utilitzen més aquesta última combinació en aquest context (40%) i “només català” 

amb un 31%. Entre els residents francesos i portuguesos trobem que parlen amb d’altres 

combinacions amb major proporció (37% ambdós casos), tot i que també han manifestat 

parlar “només castellà”, un 20% entre els francesos i un 30% entre els portuguesos. Finalment 

el grup d’altres nacionalitats també ha contestat en major percentatge parlar “només castellà” 

(35%). 

 

Aquestes diferències en funció de la nacionalitat estan relacionades amb la llengua materna. 

Així, les persones amb llengua materna catalana diuen majoritàriament parlar “només català” 

(47%) o en una combinació de català i castellà (36%); les persones de llengua materna o inicial 

castellana combinen el català i el castellà em major proporció (35%) en les comunicacions amb 

companys de feina, o opten per utilitzar una sola llengua (català en un 30% i castellà en un 

25%); entre aquelles persones que tenen el francès com a llengua materna, trobem major 

percentatge en l’opció “només català” (34%) i en l’opció d’altres combinacions (26%); i entre 



 128 

els que tenen com a llengua inicial el portuguès, trobem que un 35% ha afirmat utilitzar 

“altres” combinacions o “només castellà” (31%) per parlar amb els companys de feina. 

 

En la relació entra la llengua parlada amb els companys de feina i el sector d’activitat i 

l’ocupació cal tenir en compte que el lloc que ocupen les persones dins del mercat laboral 

varia en funció de la nacionalitat de l’individuo (segmentació ocupacional en funció de la 

nacionalitat). Així, la majoria de persones que treballen com a professionals liberals, a 

l’Administració pública, a la sanitat, a organismes financers i assegurances…, diuen que a la 

seva feina parlen només català. Es tracta de sectors en què hi ha més presència de persones de 

nacionalitat andorrana. En canvi, en hoteleria i restauració, construcció i annexes, personal 

domèstic…, trobem una major proporció de persones que es comuniquen només en castellà o 

amb castellà i català, amb els companys de feina (en aquests sectors hi treballen més persones 

de nacionalitat espanyola, portuguesa i del grup d’altres nacionalitats). 

També s’observa una relació segons la categoria ocupacional, de manera que els treballadors 

que ocupen llocs més qualificats diuen parlar majoritàriament “només en català” (53% entre 

els professionals, tècnics i similars i un 42% entre el personal administratiu i similar). 

Paral·lelament, entre els treballadors del comerç, hostaleria i serveis personals trobem que un 

33% diu que en aquestes relacions internes acostuma a parlar “només castellà” i un 28% opta 

per combinar el català i el castellà; entre els treballadors de la indústria, construcció i sector 

primari, un 30% afirma utilitzar per parlar amb els companys de feina, tant el català com el 

castellà i un 25% que ho fa “només en castellà”; finalment entre els treballadors no qualificats, 

un 38% ha afirmat utilitzar “només castellà” per parlar amb els companys de feina.  

 

Segons el nivell d’estudis destaca que entre les persones amb més formació augmenta el 

percentatge de les que parlen “només en català” (d’un 14% entre els que tenen estudis 

primaris o no tenen estudis a un 44% entre aquells que tenen titulació universitària) i 

disminueix el percentatge dels que només utilitzen castellà (d’un 25% a un 15%). El nivell 

d’estudis també està relacionat amb la nacionalitat i l’ocupació de les persones enquestades 

(els andorrans i els francesos tenen en major proporció estudis superiors i ocupacions més 

qualificades com directius, professionals o personal administratiu, mentre que les persones de 

nacionalitat espanyola i portuguesa tenen més sovint estudis primaris o secundaris bàsics i 

treballen amb més freqüència en el comerç, l’hoteleria, la construcció i en llocs poc 

qualificats). 

 

b) LLENGUA MÉS UTILITZADA A LA FEINA PER PARLAR AMB ELS COMPANYS (RELACIONS 

INTERNES) 

 

De nou, i per poder mesurar quina llengua és la més emprada a l’hora de parlar amb els 

companys de feina, s’ha utilitzat una escala de graus (de 1 a 5) tal i com s’ha fet en preguntes 

anteriors. En el cas que de les persones que utilitzen més d’una llengua s’ha demanat una 
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valoració de la freqüència d’ús de cada llengua i s’ha considerat com a llengua més utilitzada la 

que parlen amb més freqüència (si utilitzen dues llengües amb la mateixa freqüència s’han 

considerat les dues com les més utilitzades). Lògicament, entre aquelles persones que només 

n’utilitzen una, aquesta s’ha assenyalat com la d’ús més freqüent. 

 

Llengua més utilitzada a la feina (relacions internes) 

  Freqüències Percentatges 

Total 482 100 

Llengua més utilitzada a la feina     

Català 209 43,4 

Castellà 155 32,1 

Francès 10 2,0 

Portuguès 25 5,3 

Català=castellà 43 9,0 

Altres situacions 34 7,1 

Ns/Nc 5 1,1 

Base: persones que treballen amb companys. N=482. 

 

Llengua més utilitzada a la feina (relacions internes)
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Tenint en compte aquesta valoració, un 43% dels enquestats afirmen que el català és la 

llengua que més utilitzen a la feina, seguida pel castellà amb un 32% i del català i castellà amb 

un 9%. 

Respecte al 2009 podem apreciar clarament que ha augmentat la proporció de persones que 

utilitzen més el català en les relacions internes de la feina, passant d’un 38% al 2009 al actual 

43%; mentre que el castellà com a llengua més utilitzada ha experimentat un descens de 4 
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punts percentuals. El català i el castellà utilitzades amb la mateixa freqüència ha passat d’un 

10% al 2009 a un 9% al 2014. També disminueix la utilització del francès i augmenta 

lleugerament l’ús d’altres situacions. 

 

Seguint la mateixa tendència trobada en les preguntes anteriors, la llengua més utilitzada a la 

feina mostra una relació significativa amb la nacionalitat i la llengua materna de les persona 

enquestada. Així, un 67% dels andorrans i un 66% de les persones amb llengua materna 

catalana, afirmen que la llengua que més utilitzen a la feina és el català; un 44% dels espanyols 

i un 45% de les persones amb llengua materna castellana, utilitzen més aquesta llengua en les 

relacions internes (tot i que un 35% i un 34% respectivament utilitzen més el català). 

Paral·lelament entre les persones de nacionalitat francesa, un 31% utilitza el francès en 

aquestes comunicacions i un 35% el català; entre els residents portuguesos destaca la major 

utilització del castellà amb un 48% i un 27% l’ús del portuguès; entre les persones del grup 

d’altres nacionalitats trobem que un 39% utilitza més el castellà, un 28% el català i un 21% 

altres situacions. El català i castellà utilitzat conjuntament és més freqüent entre els 

enquestats amb nacionalitat espanyola (18%) i aquelles persones amb llengua materna 

catalana (11%) i espanyola (13%). 

 

Segons el nivell d’estudis observem de nou un augment progressiu de l’ús del català com a 

principal llengua de comunicació a la feina a mesura que augmenta el nivell de formació dels 

enquestats, passant d’un 23% entre aquells que o no tenen estudis o tenen estudis primaris, a 

un 63% entre els que tenen estudis universitaris, i una disminució de l’ús del castellà (41% 

entre els que tenen estudis secundaris bàsics i 19% entre els que tenen carrera universitària). 

 

El català és la llengua més utilitzada en les relacions internes a la feina pels professionals, 

tècnics i similars (70%) i pel personal administratiu i similar (62%). El castellà és el més utilitzat 

per persones amb una ocupació menys qualificada com ara treballadors del comerç, hostaleria 

i serveis personals (50%) i per treballadors no qualificats (49%). L’ús simultani i en igual 

freqüència del català i el castellà és més freqüent entre els directius, propietaris i 

comandaments intermedis (14%) i entre els treballadors de la indústria, construcció i sector 

primari (12%). 

De la mateixa manera, la llengua més utilitzada varia entre els diferents sectors d’activitat: les 

persones que treballen a l’Administració pública (84%), a la sanitat (82%), en professions 

liberals (70%); a organismes financers i assegurances (68%) o en l’ensenyament (67%), són 

aquelles que amb major freqüència utilitzen el català en les comunicacions internes laborals. 

Contràriament, les persones que treballen al comerç (50%), a hoteleria i restauració (50%), a 

transports (48%) o com a personal domèstic (47%), són les que han contestat utilitzar més el 

castellà. Finalment són els que treballen com a professionals liberals i en el transport els que 

en major mesura han afirmat utilitzar el català i el castellà en aquestes comunicacions, amb un 

31% i un 23% respectivament. 
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Per anys de residència observem que són aquells que porten més temps al Principat els que 

han respost utilitzar més el català, tot i que els que hi han nascut són els que més ho fan amb 

un 65%. 

 

Freqüència d'ús a la feina en relacions internes  (mitjana)
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Llengua més utilitzada a la feina (relacions internes) per edat, nacionalitat, anys de 

residència, nivell d’estudis, ocupació i sector de treball 

% Horitzontals   Català Castellà Francès Portuguès Català=castellà Altres situacions Ns/Nc 

Total 482 43,4 32,1 2,0 5,3 9,0 7,1 1,1 

Edat                 

15 a 24 anys 26 40,2 27,0 0,0 4,0 13,7 15,1 0,0 

25 a 34 anys 111 47,4 26,6 3,5 9,4 8,7 4,4 0,0 

35 a 49 anys 203 45,6 29,8 1,8 5,4 10,2 6,3 1,0 

50 anys o més 143 37,8 40,6 1,5 2,2 6,7 8,9 2,3 

                  

Nacionalitat                  

Andorrana 182 67,0 19,5 0,8 0,0 7,0 4,5 1,2 

Espanyola 131 43,7 35,0 0,0 0,5 18,3 2,4 0,0 

Francesa 24 11,1 34,9 30,5 0,0 5,6 17,9 0,0 

Portuguesa 92 13,4 48,4 1,0 26,9 1,0 8,3 1,0 

Altres 53 28,1 39,0 0,0 0,0 8,3 20,5 4,1 

                  

Llengua materna                 

Català 175 65,8 18,4 0,0 0,0 10,8 4,6 0,3 

Castellà 213 44,9 34,4 0,6 0,3 12,7 5,2 1,8 
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Francès 42 38,6 22,4 17,4 0,0 2,9 18,7 0,0 

Portuguès 100 15,1 50,5 0,9 22,8 2,1 7,7 0,9 

Anglès 18 30,4 20,6 5,2 23,6 0,0 20,2 0,0 

Altres 30 29,2 37,0 0,0 0,0 4,0 29,8 0,0 

                  

Anys residència                  

5 o menys 17 33,9 42,7 7,6 0,0 15,8 0,0 0,0 

6 a 10 80 30,2 38,1 5,6 17,6 1,1 7,3 0,0 

11 a 15 59 23,8 43,9 4,1 5,0 9,4 10,2 3,7 

16 a 20 40 45,1 27,2 0,0 2,6 11,4 11,5 2,3 

Més de 20 161 41,1 33,8 0,0 4,6 12,7 7,1 0,7 

Nascuts a Andorra 124 65,2 20,5 1,1 0,0 7,4 5,0 0,8 

                  

Nivell d'estudis                 

Estudis primaris o sense estudis 70 23,2 39,5 1,3 18,2 4,1 12,5 1,3 

Estudis secundaris bàsics 99 33,0 40,8 0,0 6,8 12,5 4,6 2,2 

Estudis secundaris superiors 95 34,8 39,1 5,1 4,4 8,2 7,3 1,1 

Formació Professional 63 47,6 29,6 0,0 2,9 10,1 8,9 0,9 

Estudis Universitaris 153 63,3 19,4 2,5 0,0 9,1 5,3 0,4 

Ns/Nc 1 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

                  

Ocupació                 

Directius, propietaris i 

comandaments intermedis 
62 40,6 33,3 2,2 4,4 14,0 5,5 0,0 

Professionals, tècnics i 

similars 
109 70,1 9,8 5,8 0,0 7,6 5,3 1,5 

Personal administratiu i 

similars 
81 62,3 20,4 1,3 0,0 8,6 7,4 0,0 

Treballadors del comerç, 

hostaleria i serveis personals 
131 29,6 49,7 0,7 6,0 7,5 6,2 0,4 

Treballadors de la indústria, 

construcció i sector primari 
76 22,6 39,7 0,0 14,7 11,7 11,3 0,0 

Treballadors no qualificats 23 7,1 47,8 0,0 16,7 4,5 10,3 13,5 

Ns/Nc 1 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

                  

Sector del treball                 

SECTOR 482 43,4 32,1 2,0 5,3 9,0 7,1 1,1 

Sector primari 1 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

Sector industrial i garatges 24 46,7 22,8 0,0 0,0 19,5 11,1 0,0 
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Construcció i annexes 71 25,5 34,9 0,0 16,5 11,2 11,1 0,8 

Comerç 98 35,5 49,5 2,3 5,5 5,3 1,4 0,6 

Hoteleria i restauració 66 24,3 49,8 0,0 5,6 7,1 13,2 0,0 

Transport 8 29,3 48,1 0,0 0,0 22,6 0,0 0,0 

Organismes financers i 

assegurances 
18 67,5 16,3 0,0 0,0 7,6 3,0 5,7 

Professions liberals 16 69,5 0,0 0,0 0,0 30,5 0,0 0,0 

Administració pública 28 83,6 12,0 0,0 0,0 0,0 4,3 0,0 

Ensenyament 45 67,0 10,4 11,6 0,0 4,3 6,7 0,0 

Sanitat 17 82,0 7,6 0,0 0,0 10,5 0,0 0,0 

Personal domèstic 13 7,2 47,0 0,0 30,4 8,2 0,0 7,2 

Parapúbliques 8 28,1 43,1 0,0 0,0 0,0 28,8 0,0 

Activitats immobiliàries, 

serveis empresarials 
54 52,2 26,7 4,0 0,0 11,0 6,1 0,0 

Serveis personals 8 26,0 29,2 0,0 0,0 16,1 0,0 28,7 

Oci 9 42,8 7,9 0,0 0,0 11,4 38,0 0,0 

Ns/Nc 1 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Base:  persones que treballen amb companys. N=482. 

 

Freqüència d’ús de cada llengua en les relacions internes de feina 

  Freqüències Percentatges 

Total 482 100 

Freqüència d'ús del català a la feina     

Gens 154 32,0 

Poc 7 1,4 

De tant en tant 20 4,2 

Bastant 63 13,1 

Molt 231 48,0 

Ns/Nc 6 1,3 

      

Mitjana 3,442   

Desviació 1,789  

      

Freqüència d'ús del castellà a la feina     

Gens 177 36,7 

Poc 6 1,2 

De tant en tant 17 3,6 

Bastant 104 21,5 

Molt 173 35,9 
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Ns/Nc 5 1,1 

      

Mitjana 3,188   

Desviació 1,771  

      

Freqüència d'ús del francès a la feina     

Gens 437 90,6 

Poc 1 0,3 

De tant en tant 11 2,3 

Bastant 12 2,5 

Molt 16 3,3 

Ns/Nc 5 1,1 

      

Mitjana 1,256   

Desviació 0,886  

      

Freqüència d'ús del portuguès a la feina     

Gens 425 88,2 

Poc 0 0,0 

De tant en tant 6 1,2 

Bastant 18 3,7 

Molt 28 5,8 

Ns/Nc 5 1,1 

      

Mitjana 1,373   

Desviació 1,093   

      

Freqüència d'ús de l'anglès a la feina     

Gens 472 98,0 

Poc 0 0,0 

De tant en tant 0 0,0 

Bastant 2 0,5 

Molt 2 0,5 

Ns/Nc 5 1,1 

      

Mitjana 1,033   

Desviació 0,344  
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Freqüència d'ús d'altres llengües a la feina     

Gens 471 97,8 

Poc 0 0,0 

De tant en tant 1 0,1 

Bastant 0 0,0 

Molt 5 0,9 

Ns/Nc 5 1,1 

      

Mitjana 1,041   

Desviació 0,396   

Base:  persones que treballen amb companys. N=482. 

 

2.4.2- ATENCIÓ AL PÚBLIC  

 

a) LLENGUA/ES UTILITZADES A L’HORA D’ATENDRE AL PÚBLIC   

 

En primer lloc, i abans de poder analitzar quina és la llengua o llengües més utilitzades a les 

empreses per atendre el públic, realitzem una pregunta filtre per saber quantes de les 

persones que treballen atenen directament al públic. 

 

A la feina, atén directament el públic? 

  Freqüències Percentatges 

Total 519 100 

Sí 320 61,7 

No 199 38,3 

Base:  persones que treballen. N=519. 

 

Llengua/es amb les que es dirigeix a les persones que atén (multiresposta) 

  Freqüències Percentatges 

Total 320  

Català 270 84,4 

Castellà 167 52,0 

Francès 65 20,4 

Portuguès 25 7,7 

Anglès 30 9,3 

Altres 4 1,1 

Nota: pregunta multiresposta, la suma dels percentatges pot ser superior a 100. 

Base:  persones que atenen directament el públic a la seva feina. N=320. 
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Entre les persones ocupades i que a la seva feina han d’atendre al públic directament, un 84% 

ho fa en català, sol o compaginat amb d’altres llengües; un 52% en castellà; un 20% en francès, 

un 8% en portuguès; un 9% en anglès i un 1% en d’altres llengües. 

 

En comparar aquests resultats amb els obtinguts en la mateixa pregunta realitzada en l’onada 

del 2009 observem que l’ús del català en aquest context s’ha mantingut estable. Així, tant al 

2009 com al 2014 de les persones que en la seva feina atenen directament al públic, al voltant 

d’un 85% ha manifestat fer-ho en català. En canvi, el percentatge de persones que en aquestes 

interaccions utilitzen el castellà ha disminuït, passant d’un 67% al 2009 a l’actual 52%. També 

disminueix el percentatge d’enquestats que han contestat parlar amb francès, mentre que l’ús 

del portuguès i l’anglès es manté força estable. 

 

Alhora d’analitzar els usos lingüístics de les persones enquestades que atenen al públic cal 

tenir present que no només depenen del seu coneixement de la llengua o de les seves 

característiques sociodemogràfiques, sinó que també depenen del coneixement de la llengua i 

característiques de les persones ateses (tant la població d’Andorra com els visitants). 

 

Llengua/es utilitzades per atendre al públic (desglossada) 

 Freqüències Percentatges 

Total 320 100 

Només català 136 42,4 

Només castellà 33 10,3 

Només francès 11 3,3 

Català i castellà 62 19,3 

Altres combinacions 79 24,7 

Base:  persones que atenen directament el públic a la seva feina. N=320. 

 

Si analitzem al detall aquesta pregunta observem que un 42% ha contestat utilitzar només el 

català per atendre el públic; mentre que un 19% ha dit que utilitzava el català i el castellà i un 

10% només el castellà. També trobem un percentatge elevat (25%) en el grup d’altres 

combinacions, que poden ser per exemple català i francès, castellà i portuguès, castellà i 

anglès...; mentre que l’opció només francès ha estat contestada per tant sols un 3% dels 

enquestats.   

 

Són els andorrans i els espanyols aquells que han contestat en major proporció atendre 

sempre en català al públic amb un 49% i 50% respectivament, seguits dels portuguesos amb un 

43%. L’opció català i castellà és utilitzada especialment pels andorrans (23%), els espanyols 

(21%) i el grup d’altres nacionalitats (23%); mentre que les “altres combinacions” són més 

utilitzades pels francesos (38%), els portuguesos (28%) i el grup d’altres nacionalitats amb un 

27%. 
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Pel que fa a la llengua materna, sorprenentment, són aquells individus que tenen el francès i el 

portuguès com a llengua materna, aquells que han contestat en major mesura utilitzar sempre 

el català quan es dirigeixen al públic amb un 46% ambdós casos, seguits dels espanyols i 

andorrans amb un 40% també ambdós casos. És possible pensar que aquest fet es deu a 

l’obligatorietat de l’ús de la llengua oficial d’Andorra en els contextos on els treballadors 

tracten directament al públic.   

 

Per ocupació observem que són el personal administratiu i similar (55%) i els directius, 

propietaris i comandaments intermedis (52%), aquells que han contestat en major proporció 

parlar sempre en català quan atenen al públic. Paral·lelament, per sectors de treball, són els 

individus que treballen a l’Administració pública (68%), parapública (76%) i al sector de l’oci 

(66%), aquells que han contestat en percentatge superior utilitzar sempre el català alhora de 

parlar amb el públic.  

 

Llengua/es utilitzades per atendre al públic per nacionalitat, llengua materna, anys de 

residencia, ocupació i sector d’activitat (desglossada) 

  Llengües en què atén al públic 

% Horitzontals   
Només 

català 

Només 

castellà 

Només 

francès 

Català i 

castellà 

Altres 

combinacions 

Total 320 42,4 10,3 3,3 19,3 24,7 

Nacionalitat              

Andorrana 126 48,9 1,6 0,0 24,8 24,7 

Espanyola 91 50,2 6,1 3,1 21,0 19,7 

Francesa 18 28,5 0,0 33,5 0,0 38,0 

Portuguesa 50 42,9 19,5 3,9 6,0 27,7 

Altres 36 6,0 43,6 0,0 23,2 27,1 

 

Llengua materna 
            

Català 123 40,5 0,0 2,3 28,1 29,2 

Castellà 154 39,9 13,5 1,8 23,5 21,2 

Francès 32 45,8 3,2 18,4 6,6 26,1 

Portuguès 55 45,6 17,6 3,5 1,7 31,6 

Anglès 14 31,3 16,3 6,3 14,4 31,7 

Altres 20 21,3 35,4 0,0 19,6 23,8 

              

Anys residència              

5 o menys 7 38,1 16,8 18,4 26,6 0,0 

6 a 10 43 29,0 12,0 19,4 12,2 27,4 

11 a 15 42 42,8 35,3 2,5 10,3 9,1 
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16 a 20 26 51,2 9,2 0,0 10,3 29,3 

Més de 20 117 44,6 7,2 0,0 18,1 30,1 

Nascuts a Andorra 86 43,4 1,2 0,0 30,8 24,6 

              

Ocupació             

Directius, propietaris i 

comandaments intermedis 
51 52,1 8,4 0,0 14,1 25,4 

Professionals, tècnics i 

similars 
75 46,8 1,2 6,5 21,1 24,3 

Personal administratiu i 

similars 
53 55,4 5,0 2,0 26,0 11,6 

Treballadors del comerç, 

hostaleria i serveis personals 
96 26,2 19,7 4,9 17,1 32,1 

Treballadors de la indústria, 

construcció i sector primari 
33 51,8 7,6 0,0 10,6 30,0 

Treballadors no qualificats 12 18,9 30,9 0,0 40,3 9,9 

              

Sector del treball             

Sector industrial i garatges 16 63,4 0,0 0,0 13,9 22,7 

Construcció i annexes 39 62,3 8,8 0,0 10,8 18,1 

Comerç 74 32,7 17,5 5,0 18,8 26,0 

Hoteleria i restauració 48 29,1 17,0 2,2 8,8 42,9 

Transport 4 52,1 23,1 0,0 12,4 12,4 

Organismes financers i 

assegurances 
9 24,8 13,1 0,0 41,5 20,6 

Professions liberals 3 60,5 0,0 0,0 0,0 39,5 

Administració pública 15 68,2 0,0 0,0 21,6 10,3 

Ensenyament 38 42,4 4,3 10,1 23,0 20,2 

Sanitat 13 45,1 0,0 0,0 25,5 29,5 

Personal domèstic 8 12,1 21,6 0,0 66,3 0,0 

Parapúbliques 4 76,1 0,0 0,0 0,0 23,9 

Activitats immobiliàries, 

serveis empresarials 
36 41,4 2,0 6,0 24,7 25,9 

Serveis personals 8 25,1 28,7 0,0 46,2 0,0 

Oci 5 65,6 0,0 0,0 0,0 34,4 

Base:  persones que atenen directament el públic a la seva feina. N=320. 

 

 

b) LLENGUA MÉS UTILITZADES A L’HORA D’ATENDRE AL PÚBLIC   
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Com en els casos anteriors, hem calculat quina és la llengua més utilitzada a la feina alhora 

d’atendre el públic a través de la freqüència d’ús de cada una de les llengües que les persones 

enquestades han dit utilitzar en aquest àmbit.  

Amb un 59% trobem que és el català la llengua més utilitzada de cara al públic, seguida a força 

distància pel castellà amb un 17%, d’altres situacions amb un 13% i català i castellà amb un 7%. 

 

El català és la llengua més utilitzada alhora d’atendre al públic pels andorrans (72%), els 

espanyols (71%) i  pels que tenen com a llengua materna o inicial el català amb un 71%, seguits 

pels que tenen el castellà com a llengua materna (57%). 

Paral·lelament són els nats a Andorra i els que porten residint-hi de 16 a 20 anys aquells que 

utilitzen més sovint el català en aquest context, amb un 70% i 77% respectivament. 

Pel que fa a l’ocupació dels individus, i segons els resultats obtinguts són aquells que treballen 

com a personal administratiu i similar (71%), els professionals, tècnics i similars (70%) i els 

directius, propietaris i comandaments intermedis (68%) els que usen amb més freqüència el 

català en aquest context en concret.  

Freqüència d'ús a la feina en l'atenció al públic  (mitjana)
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Català Castellà Francès Portuguès Anglès Altres

 

 

Llengua més utilitzada per atendre al públic 

  Freqüències Percentatges 

Total 320 100 

Català 190 59,4 

Castellà 55 17,1 

Francès 11 3,3 

Portuguès 1 0,2 

Català=castellà 23 7,1 

Altres situacions 41 12,9 

Base:  persones que atenen directament el públic a la seva feina. N=320. 
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Llengua més utilitzada per atendre al públic per nacionalitat, llengua materna, anys de 

residencia i ocupació   

  Llengua més utilitzada per atendre al públic 

% Horitzontals   Català Castellà Francès Portuguès Català=castellà Altres situacions 

Total 320 59,4 17,1 3,3 0,2 7,1 12,9 

Nacionalitat                

Andorrana 126 71,5 9,1 0,0 0,4 8,8 10,2 

Espanyola 91 70,9 11,3 3,1 0,0 6,2 8,5 

Francesa 18 34,5 14,0 33,5 0,0 0,0 18,0 

Portuguesa 50 44,7 25,6 3,9 0,0 6,0 19,8 

Altres 36 20,6 49,7 0,0 0,0 8,6 21,1 

  

Llengua materna 
              

Català 123 71,2 7,0 2,3 0,4 8,4 10,8 

Castellà 154 56,5 22,8 1,8 0,4 7,7 10,9 

Francès 32 52,4 3,2 18,4 0,0 3,2 22,8 

Portuguès 55 47,2 29,7 3,5 0,0 1,7 17,8 

Anglès 14 31,3 24,6 6,3 0,0 14,4 23,5 

Altres 20 44,5 39,0 0,0 0,0 0,0 16,5 

                

Anys residència                

5 o menys 7 38,1 26,6 18,4 0,0 16,8 0,0 

6 a 10 43 31,9 16,8 19,4 0,0 12,2 19,6 

11 a 15 42 45,6 35,3 2,5 0,0 7,4 9,1 

16 a 20 26 76,9 18,9 0,0 0,0 0,0 4,2 

Més de 20 117 63,8 13,3 0,0 0,5 5,0 17,4 

Nascuts a Andorra 86 70,3 12,1 0,0 0,0 8,6 8,9 

                

Ocupació               

Directius, propietaris i 

comandaments intermedis 
51 68,0 13,8 0,0 1,1 3,5 13,7 

Professionals, tècnics i 

similars 
75 69,8 2,2 6,5 0,0 7,4 14,1 

Personal administratiu i 

similars 
53 71,3 5,0 2,0 0,0 16,5 5,2 

Treballadors del comerç, 

hostaleria i serveis personals 
96 43,2 29,3 4,9 0,0 3,9 18,7 

Treballadors de la indústria, 33 65,2 26,2 0,0 0,0 3,1 5,4 
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construcció i sector primari 

Treballadors no qualificats 12 18,9 54,3 0,0 0,0 16,9 9,9 

Base:  persones que atenen directament el públic a la seva feina. N=320. 

 

Freqüència d’ús de cada llengua en l’atenció al públic 

 Freqüències Percentatges 

Total 320 100 

Freqüència d'ús del català amb què atén al públic     

Gens 50 15,6 

Poc 0 0,0 

De tant en tant 8 2,6 

Bastant 61 19,2 

Molt 200 62,6 

      

Mitjana 4,131   

Desviació 1,431  

      

Freqüència d'ús del castellà amb què atén al públic     

Gens 154 48,0 

Poc 3 0,9 

De tant en tant 18 5,7 

Bastant 80 25,1 

Molt 65 20,3 

      

Mitjana 2,687   

Desviació 1,704  

      

Freqüència d'ús del francès amb què atén al públic     

Gens 255 79,6 

Poc 9 2,7 

De tant en tant 27 8,3 

Bastant 18 5,6 

Molt 12 3,8 

      

Mitjana 1,511   

Desviació 1,098  

      

Freqüència d'ús del portuguès amb què atén al públic     
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Gens 296 92,3 

Poc 3 1,1 

De tant en tant 8 2,4 

Bastant 13 4,2 

Molt 0 0,0 

      

Mitjana 1,184   

Desviació 0,671  

      

Freqüència d'ús de l'anglès amb què atén al públic     

Gens 290 90,7 

Poc 5 1,7 

De tant en tant 14 4,2 

Bastant 8 2,6 

Molt 2 0,7 

Ns/Nc 1 0,2 

      

Mitjana 1,205   

Desviació 0,695  

      

Freqüència d'ús d’altres llengües amb què atén al públic     

Gens 317 98,9 

Poc 1 0,2 

De tant en tant 1 0,2 

Bastant 2 0,7 

Molt 0 0,0 

      

Mitjana 1,027   

Desviació 0,268  

Base:  persones que atenen directament el públic a la seva feina. N=320. 

 

 

2.4.3- RELACIONS EXTERNS (CLIENTS, PROVEÏDORS...)  

  

a) LLENGUA/ES UTILITZADES PER PARLAR AMB CLIENTS O PROVEÏDORS DE L’EMPRESA 

(RELACIONS EXTERNES) 
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De nou utilitzem una pregunta filtre per veure quines de les persones enquestades tracten 

directament amb proveïdors o clients al seu lloc de treball, i a aquestes els demanem que ens 

indiquin amb quina llengua o llengües hi parlen. 

Com en els casos anteriors utilitzem una pregunta de resposta múltiple de tal manera que els 

enquestats puguin especificar si hi parlen amb una o més d’una llengua. 

 

Llengua/es que parlen els enquestats amb els proveïdors o clients a la seva feina 

(multiresposta) 

  Freqüències Percentatges 

Total 291  

Català 245 84,3 

Castellà 165 56,7 

Francès 51 17,4 

Portuguès 6 2,2 

Anglès 23 7,8 

Nota: multiresposta, la suma dels percentatges pot ser superior a 100. 

Base:  persones que tracten amb clients i proveïdors a la seva feina. N=291. 

 

A partir dels resultats obtinguts en aquesta pregunta podem dir que un 84% dels enquestats 

ha contestat que amb els clients o proveïdors de l’empresa privada on treballen hi parlen en 

català, ja sigui de forma exclusiva o conjuntament amb d’altres llengües. Seguidament trobem 

un 57% que diu utilitzar el castellà, un 17% el francès, un 2% el portuguès i un 8% d’altres 

llengües. 

 

En aquest cas també cal assenyalar que els usos lingüístics en les relacions laborals externes 

(clients o proveïdors) de les persones enquestades que treballen en l’empresa privada no 

només depenen del seu coneixement de la llengua o de les seves característiques 

sociodemogràfiques, sinó que també depenen del coneixement de la llengua i característiques 

dels seus clients o proveïdors. 

 

De nou, podem comparar els resultats obtinguts en aquesta ocasió amb els que es desprenen 

de l’estudi de Coneixements i usos lingüístics de la població d’Andorra del 2009. En aquella 

ocasió l’ús del català alhora de parlar amb proveïdors i clients era d’un 72%, percentatge 

significativament inferior al 84% actual. Pel que fa al castellà el percentatge d’ús en les 

relacions laborals externes s’ha mantingut més estable (58% al 2009 i 57% al 20014); el francès 

ha disminuït i les altres llengües no presenten canvis massa destacables.   

 

Els andorrans i els espanyols amb un 95% i un 89% són els individus que han contestat amb 

major proporció utilitzar el català per parlar amb clients o proveïdors, tot i que també ho fan 

en castellà, amb un 48% i un 57% respectivament. Entre els francesos, portuguesos i el grup 
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d’altres nacionalitats també trobem percentatges elevats en l’opció de català (73%, 66% i 61%) 

i en major grau, a excepció dels francesos, en l’opció de castellà. Així entre els francesos un 

56% ha contestat que també parlar amb castellà a proveïdors i clients, un 70% entre els 

portuguesos i un 71% entre els del grup d’altres nacionalitats. 

Pel que fa a la llengua materna, són aquells que tenen llengua materna catalana i castellana els 

que han contestat en major mesura parlar català en aquest context descrit, amb un 94% i un 

89% respectivament. 

Finalment la variable estudis realitzats també presenta una relació estadísticament 

significativa amb la llengua parlada a clients i proveïdors, sent aquells que tenen estudis 

universitaris els que han respost en primer lloc fer-ho en català (88%).  

 

Freqüència d'ús a la feina amb clients o proveïdors  (mitjana)
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Llengua/es que parlen els enquestats amb els proveïdors o clients a la seva feina per 

nacionalitat, llengua materna i nivell d’estudis (multiresposta) 

  Llengües en què parla amb els clients o proveïdors  

% Horitzontals   Català Castellà Francès Portuguès Anglès 

Total 291 84,3 56,7 17,4 2,2 7,8 

Nacionalitat              

Andorrana 124 94,6 48,4 22,8 0,4 9,1 

Espanyola 77 89,3 57,0 4,3 0,0 7,6 

Francesa 17 73,2 56,2 54,7 14,4 13,9 

Portuguesa 43 66,0 70,2 11,7 7,7 2,1 

Altres 29 60,8 71,2 15,6 0,0 7,5 

  

Llengua materna 
            

Català 118 93,5 58,2 22,5 2,1 9,8 
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Castellà 129 88,8 55,6 11,5 1,1 7,6 

Francès 27 78,4 44,9 44,6 0,0 8,9 

Portuguès 49 69,7 63,2 10,4 12,0 1,9 

Anglès 10 78,1 55,5 0,0 0,0 0,0 

Altres 13 68,4 88,3 22,8 0,0 0,0 

              

Nivell d'estudis             

Estudis primaris o sense estudis 28 77,6 66,3 5,6 8,7 3,7 

Estudis secundaris bàsics 54 81,6 59,6 6,4 1,7 0,0 

Estudis secundaris superiors 64 85,4 64,1 27,9 4,7 8,5 

Formació Professional 41 82,1 62,6 22,2 0,0 6,4 

Estudis Universitaris 103 87,6 45,1 18,0 0,0 13,2 

Ns/Nc 1 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

Nota: multiresposta, la suma dels percentatges pot ser superior a 100. 

Base:  persones que tracten amb clients i proveïdors a la seva feina. N=291. 

 

Si distingim entre aquelles persones que a la feina tracten amb clients o proveïdors en una sola 

llengua o en més d’una, observem que un 39% utilitza només el català, un 28% el català i el 

castellà, un 20% altres combinacions i un 11% només castellà.  

 

Segons la nacionalitat destaca que les persones andorranes (49%) i espanyoles (39%) són les 

que més diuen parlar només en català amb proveïdors o clients. Pel que fa a la combinació 

català i castellà, el percentatge més elevat el tenim entre els espanyols amb un 42% i a altres 

combinacions destaca el 56% dels residents francesos. 

Paral·lelament són els enquestats amb carrera universitària els que han respost en major 

proporció parlar només català amb proveïdors i/o clients (47%) i els que treballen com a 

professionals, tècnics i similars amb un 59%. 

 

Llengua/es que parlen els enquestats amb els proveïdors o clients a la seva feina 

(desglossada) 

  Freqüències Percentatges 

Total 291 100 

Només català 113 38,7 

Només castellà 33 11,3 

Només francès 4 1,2 

Altres (només una llengua) 3 1,0 

Català i castellà 80 27,5 

Altres combinacions 59 20,4 

Base:  persones que tracten amb clients i proveïdors a la seva feina. N=291. 
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Llengua/es que parlen els enquestats amb els proveïdors o clients a la seva feina per 

nacionalitat, llengua materna, nivell d’estudis i ocupació (desglossada) 

% Horitzontals   
Només 

català 

Només 

castellà 

Només 

francès 

Altres (només 

una llengua) 

Català i 

castellà 

Altres 

combinacions 

Total 291 38,7 11,3 1,2 1,0 27,5 20,4 

Nacionalitat                

Andorrana 124 48,7 4,5 0,0 0,0 21,9 24,9 

Espanyola 77 39,4 7,1 0,0 3,6 42,4 7,5 

Francesa 17 15,5 0,0 20,6 0,0 7,7 56,2 

Portuguesa 43 25,0 29,2 0,0 0,0 26,3 19,4 

Altres 29 28,8 31,1 0,0 0,0 24,5 15,6 

                

Llengua materna               

Català 118 36,5 3,3 0,0 2,3 32,5 25,5 

Castellà 129 44,0 11,2 0,0 0,0 29,5 15,3 

Francès 27 35,0 4,5 13,1 0,0 11,0 36,4 

Portuguès 49 32,5 26,0 0,0 0,0 19,1 22,4 

Anglès 10 44,5 21,9 0,0 0,0 33,6 0,0 

Altres 13 11,7 14,1 0,0 0,0 51,5 22,8 

                

Nivell d'estudis               

Estudis primaris o sense 

estudis 
28 33,7 22,4 0,0 0,0 25,9 18,0 

Estudis secundaris bàsics 54 40,4 16,4 0,0 0,0 35,1 8,1 

Estudis secundaris superiors 64 29,1 6,0 1,7 0,0 31,1 32,2 

Formació Professional 41 34,7 15,4 0,0 0,0 27,7 22,2 

Estudis Universitaris 103 47,2 7,3 2,4 2,7 20,8 19,5 

Ns/Nc 1 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 

                

Ocupació               

Directius, propietaris i 

comandaments intermedis 
60 36,1 9,2 0,0 0,0 30,2 24,4 

Professionals, tècnics i 

similars 
58 58,6 3,7 6,2 0,0 14,2 17,4 

Personal administratiu i 

similars 
55 45,6 2,6 0,0 5,0 24,2 22,7 

Treballadors del comerç, 

hostaleria i serveis personals 
75 25,2 24,9 0,0 0,0 29,1 20,8 

Treballadors de la indústria, 37 31,1 13,9 0,0 0,0 37,7 17,3 
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construcció i sector primari 

Treballadors no qualificats 6 24,9 0,0 0,0 0,0 75,1 0,0 

Base:  persones que tracten amb clients i proveïdors a la seva feina. N=291. 

 

b) LLENGUA MES UTILITZADES PER PARLAR AMB CLIENTS O PROVEÏDORS DE L’EMPRESA 

(RELACIONS EXTERNES) 

 

Llengua més utilitzada en les relacions externes de la feina 

 Freqüències Percentatges 

Total 291 100 

Català 173 59,5 

Castellà 54 18,7 

Francès 7 2,4 

Català=castellà 29 10,1 

Altres situacions 27 9,3 

Base:  persones que tracten amb clients i proveïdors a la seva feina. N=291. 

 

De nou, i seguint el mateix sistema que en els casos anteriors analitzem la llengua que els 

enquestats diuen utilitzar més en les relacions externes de la feina a partir de un càlcul de la 

freqüència d’ús. 

Segons aquests, la llengua més utilitzada en aquestes comunicacions és el català amb un 60%, 

seguit del castellà amb un 19%. En percentatges inferiors trobem el català i el castellà (10%) 

quan són utilitzades en la mateixa freqüència; el francès (2%) i amb un 9% altres 

combinacions. 

 

Com en el cas anterior, són els andorrans (72%) i espanyols (68%) aquells que utilitzen més 

sovint el català alhora de comunicar-se amb clients i proveïdors. També ho fan em major 

proporció els enquestats de llengua materna catalana (63%) i els de llengua materna castellana 

(69%).  

Per ocupació dels enquestats, veiem que aquells que inutilitzen en major freqüència el català 

en aquest context són els professionals, tècnics i similars (73%) i el personal administratiu i 

similar (70%). 

 

Llengua més utilitzada en les relacions externes de la feina per nacionalitat, llengua materna 

i ocupació 

  Llengua més utilitzada a la feina 

% Horitzontals   Català Castellà Francès Català=castellà Altres situacions 

Total 291 59,5 18,7 2,4 10,1 9,3 

Nacionalitat              
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Andorrana 124 71,8 11,2 0,0 5,7 11,3 

Espanyola 77 68,1 12,3 0,0 14,5 5,1 

Francesa 17 23,2 14,4 28,3 0,0 34,1 

Portuguesa 43 34,0 39,0 4,8 14,5 7,6 

Altres 29 44,3 39,2 0,0 16,5 0,0 

 

Llengua materna 
            

Català 118 63,1 11,9 0,0 12,0 13,0 

Castellà 129 69,4 16,0 0,0 9,8 4,8 

Francès 27 49,8 4,5 18,0 2,0 25,7 

Portuguès 49 40,5 39,8 4,3 8,6 6,8 

Anglès 10 56,8 21,9 0,0 21,4 0,0 

Altres 13 31,1 36,9 0,0 32,1 0,0 

              

Ocupació             

Directius, propietaris i 

comandaments intermedis 
60 63,8 17,2 0,0 5,9 13,2 

Professionals, tècnics i 

similars 
58 73,4 10,6 6,2 6,3 3,6 

Personal administratiu i 

similars 
55 70,2 6,1 2,4 4,4 16,9 

Treballadors del comerç, 

hostaleria i serveis personals 
75 44,0 32,1 2,8 12,3 8,8 

Treballadors de la indústria, 

construcció i sector primari 
37 49,5 26,4 0,0 20,8 3,3 

Treballadors no qualificats 6 40,3 12,1 0,0 47,5 0,0 

Base:  persones que tracten amb clients i proveïdors a la seva feina. N=291. 

 

Freqüència d’ús de cada llengua amb els clients o proveïdors 

     

  Freqüències Percentatges 

Total 291 100 

Freqüència d'ús del català amb clients o proveïdors     

Gens 45 15,4 

Poc 0 0,0 

De tant en tant 8 2,7 

Bastant 52 17,9 

Molt 185 63,7 

Ns/Nc 1 0,4 
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Mitjana 4,150   

Desviació 1,428  

      

Freqüència d'ús del castellà amb clients o proveïdors     

Gens 124 42,6 

Poc 2 0,5 

De tant en tant 23 7,9 

Bastant 72 24,7 

Molt 68 23,5 

Ns/Nc 2 0,7 

      

Mitjana 2,860   

Desviació 1,705  

      

Freqüència d'ús del francès amb clients o proveïdors     

Gens 240 82,4 

Poc 7 2,3 

De tant en tant 17 6,0 

Bastant 12 4,3 

Molt 15 5,0 

      

Mitjana 1,472   

Desviació 1,110  

      

Freqüència d'ús del portuguès amb clients o proveïdors     

Gens 284 97,6 

Poc 0 0,0 

De tant en tant 2 0,7 

Bastant 5 1,7 

Molt 0 0,0 

      

Mitjana 1,065   

Desviació 0,420  

      

Freqüència d'ús de l'anglès amb clients o proveïdors     

Gens 269 92,6 

Poc 2 0,8 
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De tant en tant 12 4,2 

Bastant 1 0,2 

Molt 6 2,1 

Ns/Nc 0 0,0 

      

Mitjana 1,184   

Desviació 0,708  

      

Freqüència d'ús d’altres llengües amb clients o proveïdors     

Gens 291 100,0 

Poc 0 0,0 

De tant en tant 0 0,0 

Bastant 0 0,0 

Molt 0 0,0 

Ns/Nc 0 0,0 

      

Mitjana 1,000   

Desviació 0,000  

Base:  persones que tracten amb clients i proveïdors a la seva feina. N=291. 

 

 

2.5 USOS LINGÜÍSTICS AMB L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA 

 

A continuació analitzarem els usos lingüístics de la població andorrana en les comunicacions 

amb l’Administració pública, i concretament ens centrarem en els contextos de Govern, batllia, 

policia, immigració, comú, STA (Andorra Telecom), CASS i FEDA. 

Per fer-ho, en primer lloc, demanem a les persones enquestades si han anat en els darrers 

dotze mesos a alguna de les principals entitats públiques del país. Entre els que responen 

afirmativament els demanem que ens indiquin amb quina llengua els han atès i quina llengua 

han parlat ells. 

 

2.5.1- EN LES INSTITUCIONS PÚBLIQUES D’ANDORRA  

 

En els darrers 12 mesos ha anat a alguna institució pública? 

Absoluts i  

Percentatges 
Sí No 

Govern 
358 

49,2 

369 

50,8 

Batllia 83 645 
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11,4 88,6 

Policia 
86 

11,8 

642 

88,2 

Immigració 
89 

12,3 

638 

87,7 

Comú 
279 

38.3 

449 

61.7 

STA (Andorra Telecom) 
182 

25,0 

546 

75,0 

CASS 
270 

37,1 

457 

62,9 

FEDA 
66 

9,1 

661 

90,9 

Altres 
24 

3,3 

704 

96,7 

Base: nombre total d’enquestats. N=727 

 

a) GOVERN 

 

La gran majoria de persones que en els últims 12 mesos han anat a Govern els han atès en 

català (98%) i han parlat també en català (92%).  

Si mirem aquesta pregunta en detall, observem que un 91% afirma haver parlat només en 

català. I els que ho fan en percentatge superior són els de nacionalitat andorrana (99%) i 

espanyola (95%); aquells que tenen com a llengua materna el català (100%) i el castellà amb 

un 94%.  

Si ens fixem en la nacionalitat segons la llengua materna trobem que un 100% dels andorrans i 

espanyols de llengua materna catalana han parlat només en català al govern i entre aquells 

andorrans i espanyols amb llengua materna castellana ho han fet en un 98% i 93% 

respectivament. 
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Govern

91,0

8,2

0,3

0,5

Només català

Només castellà

Només francès

Català i castellà

 

 

Llengua en què l’atenen i llengües en què parla a Govern (multiresposta) 

 Freqüències Percentatges 

Total 358  

Llengua en què l'atenen a Govern     

Català 353 98,4 

Castellà 6 1,7 

      

Llengua en què parla      

Català 328 91,5 

Castellà 31 8,7 

Francès 1 0,3 

Nota: pregunta multiresposta, per tant els percentatges poden sumar més de 100. 

Base: persones que han anat a Govern en els darrers 12 mesos (N=358). 

 

Llengües en què parla segons llengües en què l’atenen (multiresposta) 

% Verticals   Català Castellà 

Total 358 353 6 

En quina llengua els parla vostè?       

Català 91,5 93,0 8,8 

Castellà 8,7 7,2 100,0 

Francès 0,3 0,3 0,0 

Nota: pregunta multiresposta, per tant els percentatges poden sumar més de 100. 

Base: persones que han anat a Govern en els darrers 12 mesos (N=358). 

 

Llengües què parla (desglossada) 
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 Freqüències Percentatges 

Total 358 100 

Només català 326 91,0 

Només castellà 29 8,2 

Només francès 1 0,3 

Català i castellà 2 0,5 

Base: persones que han anat a Govern en els darrers 12 mesos (N=358) 

 

Llengua en què parla a Govern per nacionalitat i llengua materna (desglossada) 

% Horitzontals   Només català Només castellà Només francès Català i castellà 

Total 358 91,0 8,2 0,3 0,5 

Nacionalitat            

Andorrana 169 98,9 0,8 0,0 0,3 

Espanyola 107 95,0 3,8 0,0 1,1 

Francesa 19 87,6 6,9 5,5 0,0 

Portuguesa 46 56,1 43,9 0,0 0,0 

Altres 17 86,0 14,0 0,0 0,0 

            

Llengua materna           

Català 161 100,0 0,0 0,0 0,0 

Castellà 159 94,3 4,9 0,0 0,8 

Francès 33 92,7 4,1 3,3 0,0 

Portuguès 51 60,7 39,3 0,0 0,0 

Anglès 18 81,9 18,1 0,0 0,0 

Altres 15 81,1 15,4 0,0 3,6 

Ns/Nc 1 100,0 0,0 0,0 0,0 

Base: persones que han anat a Govern en els darrers 12 mesos (N=358). 

 

Llengua en què parla a Govern per nacionalitat segons llengua materna (desglossada) 

% Horitzontals   Només català Només castellà Només francès Català i castellà 

Total 358 91,0 8,2 0,3 0,5 

Nacionalitat segons llengua materna           

Andorrana llengua materna catalana 109 100,0 0,0 0,0 0,0 

Andorrana llengua materna castellana 75 98,2 1,8 0,0 0,0 

Espanyola llengua materna catalana 50 100,0 0,0 0,0 0,0 

Espanyola llengua materna castellana 70 92,5 5,8 0,0 1,7 

Base: persones que han anat a Govern en els darrers 12 mesos (N=358). 
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b) BATLLIA 

 

Un 97% dels enquestats que en els últims 12 mesos han anat a la Batllia diuen que els han atès 

en català i un 92%  que també han parlat en català, ja sigui de forma exclusiva o conjuntament 

amb d’altres llengües. 

A més a més podem observar que aquestes persones que han anat a la Batllia recentment, un 

92% només l’han atès en català per un 8%  diuen que ho han fet només en castellà. 

Per nacionalitats són el grup d’altres nacionalitat (100%), els andorrans (97%) i els espanyols 

(92%) aquells que en major percentatge afirmen haver parlat només en català a la Batllia. Per 

contra aquest percentatge es situa al 64% entre els portuguesos que amb un 35% han afirmat 

també haver parlat només en castellà. 

Per llengua materna, excepte aquells individus que tenen llengua materna castellana (92%) i 

portuguesa (68%), observem que independentment de la llengua materna, en tota la resta de 

casos (català, francès, anglès i d’altres), han contestat que només han parlat en català a la 

Batllia amb un percentatge del 100%. Aquest percentatge màxim es repeteix entre els 

andorrans i espanyols de llengua materna catalana, tot i que entre els andorrans i espanyols 

de llengua materna castellana els percentatges de només català també són molt elevats amb 

un 94% i un 89% respectivament. 

 

Batllia

91,9

8,1

Només català

Només castellà

 

 

Llengües en què l’atenen i llengües en què parla a la Batllia (multiresposta) 

 Freqüències Percentatges 

Total 83  

En quina llengua l'atenen quan va a la Batllia?     

Català 80 96,6 

Castellà 3 3,4 
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En quina llengua els parla vostè?     

Català 76 91,9 

Castellà 7 8,1 

Nota: pregunta multiresposta, per tant els percentatges poden sumar més de 100. 

Base: persones que han anat a la Batllia en els darrers 12 mesos (N=83) 

 

Llengües en què parla segons llengües en què l’atenen (multiresposta) 

% Verticals   Català Castellà 

Total 83 80 3 

En quina llengua els parla vostè?       

Català 91,9 95,1 0,0 

Castellà 8,1 4,9 100,0 

Nota: pregunta multiresposta, per tant els percentatges poden sumar més de 100. 

Base: persones que han anat a la Batllia en els darrers 12 mesos (N=83). 

 

Llengües en què l’atenen a la Batllia (desglossada) 

 Freqüències Percentatges 

Total 83 100 

Només català 76 91,9 

Només castellà 7 8,1 

Base: persones que han anat a la Batllia en els darrers 12 mesos (N=83). 

 

Llengües en què parla a la Batllia segons la nacionalitat i llengua materna (desglossada) 

% Horitzontals   Només català Només castellà 

Total 83 91,9 8,1 

Nacionalitat        

Andorrana 51 97,3 2,7 

Espanyola 18 91,9 8,1 

Portuguesa 11 65,4 34,6 

Altres 3 100,0 0,0 

        

Llengua materna       

Català 43 100,0 0,0 

Castellà 37 92,4 7,6 

Francès 5 100,0 0,0 

Portuguès 12 68,3 31,7 

Anglès 8 100,0 0,0 

Altres 2 100,0 0,0 
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Base: persones que han anat a la Batllia en els darrers 12 mesos (N=83). 

 

Llengües en què parla  a la Batllia segons la nacionalitat en funció de la llengua materna 

(desglossada) 

% Horitzontals   Només català Només castellà 

Total 83 91,9 8,1 

Nacionalitat segons llengua materna       

Andorrana llengua materna catalana 36 100,0 0,0 

Andorrana llengua materna castellana 24 94,2 5,8 

Espanyola llengua materna catalana 7 100,0 0,0 

Espanyola llengua materna castellana 13 89,1 10,9 

Base: persones que han anat a la Batllia en els darrers 12 mesos (N=83). 

 

c) POLICIA 

 

Si ens fixem en la llengua en què han ates a les persones que en els últims dotze mesos han 

anat a la policia, veiem que en la majoria de casos (91%) s’ha atès en català. I un 81% ha parlat 

també en català per un 20% que ho ha fet en castellà. 

De les persones que han acudit al Servei de Policia un 80% afirma haver parlat només en català 

i un 19% només en castellà. Entre els primers podem destacar que ho fan en proporció 

superior els de nacionalitat andorrana (94%) i francesa (100), mentre que els que han parlat 

només en castellà destaquen els residents portuguesos (43%) i els del grup d’altres 

nacionalitats (59%).  

En la mateixa línia són els andorrans i espanyols amb llengua materna catalana aquells que en 

major percentatge diuen haver parlat només en català al Servei de Policia (96% i 100% 

respectivament), mentre que els andorrans i espanyols de llengua materna castellana ho han 

fet en percentatges inferiors (88% i 70% respectivament). 

Policia

80,3

18,6

1,1

Només català

Només castellà

Català i castellà
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Llengües en què l’atenen i llengües en què parla a la policia (multiresposta) 

 Freqüències Percentatges 

Total 86  

En quina llengua l'atenen quan va a la Policia?     

Català 79 91,4 

Castellà 7 8,6 

      

En quina llengua els parla vostè?     

Català 70 81,4 

Castellà 17 19,7 

Nota: pregunta multiresposta, per tant els percentatges poden sumar més de 100. 

Base: persones que han anat a la Policia en els darrers 12 mesos (N=86). 

 

 

Llengües en què parla segons llengües en què l’atenen (multiresposta) 

% Verticals   Català Castellà 

Total 86 79 7 

En quina llengua els parla vostè?       

Català 81,4 89,0 0,0 

Castellà 19,7 12,1 100,0 

Nota: pregunta multiresposta, per tant els percentatges poden sumar més de 100. 

Base: persones que han anat a la Policia en els darrers 12 mesos (N=86). 

 

Llengües en què parla a la policia (desglossada) 

 Freqüències Percentatges 

Total 86 100 

Només català 69 80,3 

Només castellà 16 18,6 

Català i castellà 1 1,1 

Base: persones que han anat a la Policia en els darrers 12 mesos (N=86). 

 

 

d) IMMIGRACIÓ 

 

Entre les persones que han acudit al Servei d’Immigració en els darrers dotze mesos, un 99% 

han estat ateses en català i un 84% també s’han expressant en aquesta llengua. 

En aquest cas observem que un 83% dels enquestats diuen que han parlat només en català; 

mentre que un 15% ho ha fet només en castellà. 
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Com en els casos anteriors, les persones que en un percentatge superior han parlant només en 

català en aquest servei són les de nacionalitat andorrana (94%) i espanyola (91%), i les que 

tenen com a llengua materna el català (100%) i el castellà (84%). 

 

Immigració

82,9

15,1

1,2

0,8

Només català

Només castellà

Només francès

Català i castellà

 

 

Llengües en què l’atenen i llengües en què parla al Servei d’Immigració (multiresposta) 

 Freqüències Percentatges 

Total 89  

En quina llengua l'atenen quan va a immigració?     

Català 88 98,6 

Castellà 1 1,4 

      

En quina llengua els parla vostè?     

Català 75 83,7 

Castellà 14 15,9 

Francès 1 1,2 

Nota: pregunta multiresposta, per tant els percentatges poden sumar més de 100. 

Base: persones que han anat a immigració en els darrers 12 mesos (N=89). 

 

Llengües en què parla segons llengües en què l’atenen (multiresposta) 

% Verticals   Català Castellà 

Total 89 88 1 

En quina llengua els parla vostè?       

Català 83,7 84,8 0,0 

Castellà 15,9 14,8 100,0 

Francès 1,2 1,2 0,0 
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Nota: pregunta multiresposta, per tant els percentatges poden sumar més de 100. 

Base: persones que han anat a immigració en els darrers 12 mesos (N=89). 

 

Llengües en què parla al Servei d’Immigració (desglossada) 

 Freqüències Percentatges 

Total 89 100 

Només català 74 82,9 

Només castellà 14 15,1 

Només francès 1 1,2 

Català i castellà 1 0,8 

Base: persones que han anat a immigració en els darrers 12 mesos (N=89). 

 

Llengües en què parla al Servei d’Immigració segons la nacionalitat i llengua materna 

(desglossada) 

% Horitzontals   Només català Només castellà Només francès Català i castellà 

Total 89 82,9 15,1 1,2 0,8 

Nacionalitat            

Andorrana 23 94,1 5,9 0,0 0,0 

Espanyola 36 90,7 7,3 0,0 2,0 

Francesa 7 68,0 16,0 16,0 0,0 

Portuguesa 13 51,5 48,5 0,0 0,0 

Altres 11 78,5 21,5 0,0 0,0 

            

Llengua materna           

Català 33 100,0 0,0 0,0 0,0 

Castellà 44 83,9 14,5 0,0 1,6 

Francès 12 82,2 8,9 8,9 0,0 

Portuguès 10 41,9 58,1 0,0 0,0 

Anglès 7 65,5 34,5 0,0 0,0 

Altres 8 71,8 28,2 0,0 0,0 

Base: persones que han anat a immigració en els darrers 12 mesos (N=89). 

 

Llengües en què parla al Servei d’Immigració segons la nacionalitat en funció de la llengua 

materna (desglossada) 

% Horitzontals   Només català Només castellà Només francès Català i castellà 

Total 89 82,9 15,1 1,2 0,8 

Nacionalitat segons llengua materna           

Andorrana llengua materna catalana 12 100,0 0,0 0,0 0,0 

Andorrana llengua materna castellana 14 90,3 9,7 0,0 0,0 
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Espanyola llengua materna catalana 21 100,0 0,0 0,0 0,0 

Espanyola llengua materna castellana 19 82,5 13,8 0,0 3,7 

Base: persones que han anat a immigració en els darrers 12 mesos (N=89). 

 

e) COMÚ 

 

El 96% de les persones que han anat a algun dels comuns del Principat d’Andorra en els darrers 

dotze mesos, han estat ateses en català i un 87% també han parlat català en aquesta entitat 

pública. 

Concretament en aquest cas tenim que un 86% dels enquestats afirmen haver parlat només 

català quan ha anat a algun Comú d’Andorra, i un 12% que afirma haver parlat només castellà. 

Entre els que han parlat només català tornen a destacar els andorrans (99%) i els espanyols 

(92%); tot i que entre els residents francesos també trobem un percentatge elevat amb un 

82%.  

Seguint les dinàmiques observades en les preguntes anteriors, són aquells que tenen llengua 

materna catalana (100%) i castellana (90%) els que ha dit en major proporció parlar només en 

català quan van a algun Comú del Principat. 

Comú

86,2

11,8

0,9

1,2

Només català

Només castellà

Català i castellà

Altres situacions

 

 

Llengües en què l’atenen i llengües en què parla al Comú (multiresposta) 

 Freqüències Percentatges 

Total 279  

En quina llengua l'atenen quan va als comuns?     

Català 268 96,0 

Castellà 10 3,4 

Francès 1 0,4 

Anglès 2 0,8 
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En quina llengua els parla vostè?     

Català 243 87,1 

Castellà 36 13,0 

Francès 1 0,4 

Anglès 2 0,8 

Nota: pregunta multiresposta, per tant els percentatges poden sumar més de 100. 

Base: persones que han anat al Comú en els darrers 12 mesos (N=279). 

 

Llengües en què parla segons llengües en què l’atenen en els Comuns (multiresposta) 

% Verticals   Català Castellà Francès Anglès 

Total 279 268 10 1 2 

En quina llengua els parla vostè?           

Català 87,1 90,0 26,0 0,0 0,0 

Castellà 13,0 10,9 74,0 100,0 0,0 

Francès 0,4 0,4 0,0 100,0 0,0 

Anglès 0,8 0,0 0,0 0,0 100,0 

Nota: pregunta multiresposta, per tant els percentatges poden sumar més de 100. 

Base: persones que han anat al Comú en els darrers 12 mesos (N=279). 

 

Llengües en què parla als Comuns (desglossada) 

 Freqüències Percentatges 

Total 279 100 

Només català 240 86,2 

Només castellà 33 11,8 

Català i castellà 2 0,9 

Altres situacions 3 1,2 

Base: persones que han anat al Comú en els darrers 12 mesos (N=279). 

 

 

f) STA (ANDORRA TELECOM) 

 

El català és la llengua amb la que han estat ateses la majoria de persones que han anat en els 

últims dotze mesos a STA (93%) i un 84% dels enquestats diuen haver utilitzat també aquesta 

llengua. 

En concret, un 83% afirma haver parlat només en català, mentre que un 16% ho ha fet en 

castellà. 

Entre els que han contestat utilitzar només el català en aquest context en concret, podem 

destacar les persones de nacionalitat andorrana (97%), espanyola (83%) i francesa (100%); i 
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aquelles que tenen com a llengua materna el català (99%), el castellà (84%), el francès (93%) i 

les del grup d’altres llengües (91%). 

Andorra Telecom

82,6

15,6

1,7

Només català

Només castellà

Català i castellà

 

Llengües en què l’atenen i llengües en què parla a la STA (multiresposta) 

  Freqüències Percentatges 

Total 182  

En quina llengua l'atenen quan va a STA?     

Català 170 93,4 

Castellà 13 6,9 

      

En quina llengua els parla vostè?     

Català 153 84,4 

Castellà 32 17,4 

Nota: pregunta multiresposta, per tant els percentatges poden sumar més de 100. 

Base: persones que han anat a l’STA en els darrers 12 mesos (N=182). 

 

Llengües en què parla segons llengües en què l’atenen (multiresposta) 

% Verticals   Català Castellà 

Total 182 170 13 

En quina llengua els parla vostè?       

Català 84,4 88,0 36,0 

Castellà 17,4 13,8 69,7 

Nota: pregunta multiresposta, per tant els percentatges poden sumar més de 100. 

Base: persones que han anat a l’STA en els darrers 12 mesos (N=182). 

 

Llengües en què l’atenen a  STA (desglossada) 

  Freqüències Percentatges 
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Total 182 100 

Només català 150 82,6 

Només castellà 28 15,6 

Català i castellà 3 1,7 

Base: persones que han anat a l’STA en els darrers 12 mesos (N=182). 

 

Llengües en què parla a STA segons la nacionalitat i llengua materna (desglossada) 

% Horitzontals   Només català Només castellà Català i castellà 

Total 182 82,6 15,6 1,7 

Nacionalitat          

Andorrana 96 97,3 2,7 0,0 

Espanyola 45 82,8 10,2 7,0 

Francesa 4 100,0 0,0 0,0 

Portuguesa 21 40,5 59,5 0,0 

Altres 16 44,0 56,0 0,0 

          

Llengua materna         

Català 83 99,1 0,0 0,9 

Castellà 90 83,7 12,8 3,5 

Francès 18 93,4 6,6 0,0 

Portuguès 23 45,7 54,3 0,0 

Anglès 10 48,0 52,0 0,0 

Altres 8 91,3 8,7 0,0 

Base: persones que han anat a l’STA en els darrers 12 mesos (N=182). 

 

Llengües en què parla a STA segons la nacionalitat en funció de la llengua materna 

(desglossada) 

% Horitzontals   Només català Només castellà Català i castellà 

Total 182 82,6 15,6 1,7 

Nacionalitat segons llengua materna         

Andorrana llengua materna catalana 64 100,0 0,0 0,0 

Andorrana llengua materna castellana 49 94,7 5,3 0,0 

Espanyola llengua materna catalana 18 96,1 0,0 3,9 

Espanyola llengua materna castellana 32 76,0 14,2 9,8 

Base: persones que han anat a l’STA en els darrers 12 mesos (N=182). 

 

g) CASS 
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El 96% de les persones que han anat a la CASS en els darrers dotze mesos diuen que han estat 

ateses en català, i un 83% afirma haver utilitzat també aquesta llengua. 

Com en la resta d’entitats públiques, la majoria de persones diuen que han parlat només 

català en un 82% i només castellà en un 17%. De nou són els individus de nacionalitat 

andorrana i espanyola (98 i 86% respectivament) els que en major proporció han dit utilitzar 

només el català. En el cas dels residents francesos aquest percentatges es situa al 73%. 

Pel que fa a la llengua materna, veiem que en les diferents opcions, els percentatges dels 

individus que diuen parlar només català en aquest context són força elevats, superant el 82% 

en tots els casos, a excepció dels que tenen com a llengua materna el portuguès que diuen 

haver utilitzat només el català un 45% i només el castellà un 52%. 

Entre els andorrans i espanyols de llengua materna catalana el percentatge d’individus que 

afirma utilitzar només el català es situa en un 99 i 98% respectivament.  

CASS

81,5

17,0

0,4

1,0

Només català

Només castellà

Només francès

Català i castellà

 

 

Llengües en què l’atenen i llengües en què parla a la CASS (multiresposta) 

 Freqüències Percentatges 

Total 270  

En quina llengua l'atenen quan va a la CASS?     

Català 260 96,4 

Castellà 10 3,8 

Francès 1 0,4 

      

En quina llengua els parla vostè?     

Català 223 82,6 

Castellà 49 18,1 

Francès 1 0,4 

Nota: pregunta multiresposta, per tant els percentatges poden sumar més de 100. 
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Base: persones que han anat a la CASS en els darrers 12 mesos (N=270). 

 

Llengües en què parla segons llengües en què l’atenen (multiresposta) 

% Verticals   Català Castellà Francès 

Total 270 260 10 1 

En quina llengua els parla vostè?         

Català 82,6 85,0 22,0 0,0 

Castellà 18,1 15,7 84,8 0,0 

Francès 0,4 0,4 0,0 100,0 

Nota: pregunta multiresposta, per tant els percentatges poden sumar més de 100. 

Base: persones que han anat a la CASS en els darrers 12 mesos (N=270). 

 

Llengües en què parla a la CASS (desglossada) 

 Freqüències Percentatges 

Total 270 100 

Parla/Només     

Només català 220 81,5 

Només castellà 46 17,0 

Només francès 1 0,4 

Català i castellà 3 1,0 

Base: persones que han anat a la CASS en els darrers 12 mesos (N=270). 

 

Llengües en què parla  a la CASS segons la nacionalitat i llengua materna (desglossada) 

% Horitzontals   Només català Només castellà Només francès Català i castellà 

Total 270 81,5 17,0 0,4 1,0 

Nacionalitat            

Andorrana 118 97,9 2,1 0,0 0,0 

Espanyola 77 85,6 13,5 0,0 0,9 

Francesa 8 73,3 13,3 13,3 0,0 

Portuguesa 50 45,5 50,3 0,0 4,2 

Altres 17 59,4 40,6 0,0 0,0 

            

Llengua materna           

Català 110 98,4 1,0 0,0 0,6 

Castellà 124 86,4 13,0 0,0 0,6 

Francès 25 82,6 9,3 4,4 3,7 

Portuguès 54 44,5 51,5 0,0 4,0 

Anglès 8 89,0 11,0 0,0 0,0 

Altres 10 86,0 14,0 0,0 0,0 
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Base: persones que han anat a la CASS en els darrers 12 mesos (N=270). 

 

Llengües en què parla  a la CASS segons la nacionalitat en funció de la llengua materna 

(desglossada) 

% Horitzontals   
Només 

català 

Només 

castellà 

Només 

francès 

Català i 

castellà 

Total 270 81,5 17,0 0,4 1,0 

Nacionalitat segons llengua materna           

Andorrana llengua materna catalana 77 98,6 1,4 0,0 0,0 

Andorrana llengua materna castellana 56 96,6 3,4 0,0 0,0 

Espanyola llengua materna catalana 33 97,9 0,0 0,0 2,1 

Espanyola llengua materna castellana 51 79,4 19,2 0,0 1,4 

Base: persones que han anat a la CASS en els darrers 12 mesos (N=270). 

 

 

h) FEDA 

 

Entre els enquestats que en els últims dotze mesos han anat a FEDA, un 92% afirma que hi ha 

parlat en català. Concretament un 90% diu haver utilitzat només el català, mentre que un 8% 

ha utilitzat només el castellà.  

Un cop més són els individus de nacionalitat andorrana (96%), espanyola (95%) i francesa 

(100%) els que han contestat en major mesura haver parlat sempre en català. De la mateixa 

manera són els andorrans i espanyols amb llengua materna catalana els que han contestat en 

percentatge superior utilitzar només el català quan van a FEDA. 

 

FEDA

90,0

8,1
1,8

Només català

Només castellà

Català i castellà

 

 

Llengües en què l’atenen i llengües en què parla a la FEDA (multiresposta) 
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 Freqüències Percentatges 

Total 66  

En quina llengua l'atenen quan va a Feda?     

Català 66 100,0 

      

En quina llengua els parla vostè?     

Català 61 91,9 

Castellà 7 10,0 

Nota: pregunta multiresposta, per tant els percentatges poden sumar més de 100. 

Base: persones que han anat a FEDA en els darrers 12 mesos (N=66). 

 

Llengües en què parla a FEDA (desglossada) 

  Freqüències Percentatges 

Total 66 100 

Només català 60 90,0 

Només castellà 5 8,1 

Català i castellà 1 1,8 

Base: persones que han anat a FEDA en els darrers 12 mesos (N=66). 

 

 

i) ALTRES ENTITATS PÚBLIQUES 

 

A continuació demanem als enquestats que ens indiquin si en els darrers dotze mesos han 

anat a alguna altre entitat pública com ara l’hospital, el Servei d’Ocupació... Entre els que 

contesten afirmativament, els demanem en quina llengua han estat atesos i quina llengua han 

parlat ells. 

En aquestes altres entitats, un 66% afirma que l’han atès en català i un 40% en castellà. 

Paral·lelament, un 68% diu que ha utilitzat el català en aquestes altres entitats públiques, 

mentre que un 34% ha utilitzat el castellà. 

 

Ha anat a altres entitats públiques? 

  Freqüències Percentatges 

Total 727 100 

Sí 24 3,3 

No 704 96,7 

 

A quines altres entitats públiques ha anat?  

 Freqüències 
Percentatges/  

Total (N=727) 
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Total 24 100 

Hospital 12 1,6 

Servei d’ocupació 6 0,8 

Ambaixada  5 0,7 

Creu Roja 1 0,1 

Base: persones que han anat a una altra entitat pública en els darrers 12 mesos (N=24). 

 

Llengües en què l’atenen i llengües en què parla en les “altres” entitats públiques 

(multiresposta) 

 Freqüències Percentatges 

Total 24  

En quina llengua l'atenen?   

Català 16 66,1 

Castellà 9 39,5 

Francès 1 5,6 

      

En quina llengua els parla?     

Català 16 68,4 

Castellà 8 34,2 

Francès 1 5,6 

Nota: pregunta multiresposta, per tant la suma dels percentatges pot ser superior a 100. 

Base: persones que han anat a una altra entitat pública en els darrers 12 mesos (N=24) 

 

 

2.5.2- EN LES L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA ANDORRANA EN GENERAL  

 

En aquest cas analitzarem els usos lingüístics de la població andorrana alhora d’anar a 

l’Administració pública però des d’una perspectiva general. És a dir a partir de les preguntes 

anteriors referides als usos quan es va a les entitats públiques sobre les que hem preguntat es 

crea una nova variable que engloba totes aquestes entitats fent-ne un anàlisis conjunt26. 

 

 

 

                                                           
26

En algunes de les enquestes de Coneixements i usos lingüístics de la població andorrana d’anys 
anteriors (1995, 1999 i 2004) es va demanar específicament la llengua en que van ser atesos i la que van 
parlar a l’Hospital Nostre Senyora de Meritxell, mentre que en l’enquesta del 2009 i l’actual no s’ha 
demanat aquesta entitat en particular. És probable que la proporció de població que ha acudit en el 
darrer any a l’Hospital estigui infrarepresentada i per tant s’ha de tenir en compte aquesta diferència a 
l’hora de fer comparacions amb els resultats d’altres anys. 
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En els darrers 12 mesos ha anat a alguna entitat de l’Administració pública d’Andorra? 

  Freqüències Percentatges 

Total 727 100 

Sí 604 83,0 

No 124 17,0 

 

En total, un 83% de les persones enquestades han anat en els darrers dotze mesos a algun dels 

organismes públics d’Andorra pels quals s’ha demanat (Govern, Batllia, comuns, STA, CASS...). 

En alguns casos només han anat a un d’aquests organismes mentre que en d’altres han anat a 

tots o gairebé tots. 

La gran majoria de persones que en els últims dotze mesos han acudit a alguna de les entitats 

públiques per les quals s’ha demanat, han estat ateses en català (96%), i un 84% dels 

enquestats ha utilitzat també aquesta llengua, mentre que un 18% ha utilitzat el castellà. 

Concretament, observem que un 92% afirma haver estat5 atès només en català i un 81% que 

ha parlat només en català (un 15% diu haver parlat només en castellà). 

 

Llengües en què l'atenen a l'Administració pública
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Llengües en què parla a l'Administració pública
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Comparativament i respecte l’enquesta del 2009, podem veure que el percentatge de 

persones que afirmen haver estat ateses només en català en les entitats públiques que ha anat 

el darrer any ha augmentat considerablement, passant d’un 82% a un 92%. En canvi ha 

disminuït el percentatge de persones que diuen haver estat ateses només en castellà (d’un 5% 

a un 4%), en català i castellà (d’un 12% a un 4%) i les que han estat ateses amb d’altres 

llengües o combinacions lingüístiques (d’un 1,4% a un 0,9%). 

Paral·lelament, i també respecte els resultats del 2009, augmenta el percentatge de persones 

que afirmen haver utilitzat només el català quan ha anat a alguna d’aquestes entitats 

públiques estudiades, passant d’un 70 a un 81%; i disminuït el percentatge dels que afirmen 

haver parlat només en castellà (d’un 20 a un 15%), dels que han dit utilitzar el català i el 

castellà (d’un 7 a un 3%) i dels que han utilitzat altres llengües (d’un 2 a un 1%). 

 

Així doncs, podem dir que es confirma la tendència observada des del 2004, d’un augment de 

l’ús del català a l’Administració pública andorrana, tant alhora d’atendre com alhora de parlar 

amb els funcionaris o treballadors. 

La proporció  de les persones que parlen només català en aquest àmbit és superior entre els 

de nacionalitat andorrana (98%) i espanyola (85%). En canvi utilitzen menys el català els 

residents francesos (73%), portuguesos (47%) i els del grup d’altres nacionalitats (56%). 

També trobem percentatges superiors d’individus que afirmen parlar només en català quan 

van a alguna entitat de l’Administració pública andorrana entre els que tenen com a llengua 

materna el català (97%) i el castellà amb un 83%), i inferiors entre els de llengua materna 

portuguesa (52%) i anglesa (54%). 
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Pel que fa als anys de residència observem que són els que porten 5 anys o menys al país 

(88%), els que porten de 16 a 20 anys residint-hi (84%) i els nats a Andorra (98%), els que en 

major proporció han afirmat parlar en català en el context descrit. 

 

Llengües en què l'atenen i parla a l'Administració pública en general (multiresposta) 

 Freqüències Percentatges 

Total 604  

Llengua en què l'atenen a l'administració pública     

Català 578 95,8 

Castellà 46 7,6 

Francès 3 0,6 

Anglès 2 0,4 

      

Llengua en què parla a l'administració pública     

Català 507 84,0 

Castellà 111 18,3 

Francès 6 0,9 

Anglès 2 0,4 

Nota: pregunta multiresposta, per tant la suma dels percentatges pot ser superior a 100. Base: persones 

que han anat a una entitat pública en els darrers 12 mesos (N=604). 

 

Llengües en què l'atenen i parla a l'Administració pública en general (desglossada) 

 Freqüències Percentatges 

Total 604 100 

En quina llengua l'atenen      

Només català 552 91,5 

Només castellà 22 3,6 

Només francès 1 0,2 

Català i castellà 24 4,0 

Altres situacions 4 0,7 

      

En quina llengua parla      

Només català 486 80,6 

Només castellà 89 14,7 

Només francès 5 0,8 

Català i castellà 21 3,4 

Altres situacions 3 0,5 

Base: persones que han anat a una entitat pública en els darrers 12 mesos (N=604) 
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Llengües en què parla a l’Administració pública segons la nacionalitat, anys de residència i 

llengua materna (desglossada) 

% Horitzontals   Només català Només castellà Només francès Català i castellà Altres situacions 

Total 604 80,6 14,7 0,8 3,4 0,5 

Nacionalitat              

Andorrana 241 97,5 0,8 0,0 1,7 0,0 

Espanyola 183 84,6 10,1 0,0 5,3 0,0 

Francesa 30 72,9 8,1 15,4 0,0 3,6 

Portuguesa 95 46,6 46,1 0,0 7,3 0,0 

Altres 56 55,9 40,2 0,0 0,0 3,9 

              

Anys residència              

5 o menys 18 87,6 6,6 0,0 0,0 5,8 

6 a 10 82 58,4 30,1 2,6 6,2 2,7 

11 a 15 60 58,0 36,2 1,8 4,1 0,0 

16 a 20 56 83,8 13,9 2,4 0,0 0,0 

Més de 20 226 81,1 14,1 0,0 4,7 0,0 

Nascuts a 

Andorra 
161 97,7 0,9 0,0 1,5 0,0 

              

Llengua materna             

Català 240 96,9 1,0 0,0 2,1 0,0 

Castellà 267 82,7 13,1 0,0 4,2 0,0 

Francès 60 74,7 11,7 7,6 4,2 1,8 

Portuguès 106 52,0 43,4 0,0 4,6 0,0 

Anglès 24 53,8 32,4 0,0 13,9 0,0 

Altres 31 71,8 19,4 0,0 1,8 7,1 

Ns/Nc 1 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Base: persones que han anat a una entitat pública en els darrers 12 mesos (N=604). 

 

 

 

 

2.6 USOS LINGÜÍSTICS AMB EL MÓN SOCIOECONÒMIC 

 

En aquest estudi també s’han analitzat els usos lingüístics de la població en diferents contextos 

de l’àmbit socioeconòmic del país (metge / dentista, grans magatzems, botigues, bancs / 

companyies d’assegurances / gestoria, restaurants...).  
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En cada una d’aquestes situacions s’ha demanat a les persones enquestades en quina llengua 

les han atès i en quina llengua parlen ells, així com la freqüència d’ús de les llengües que 

utilitzen dins l’àmbit socioeconòmic des d’una perspectiva general. 

Primerament, hem realitzat una pregunta filtre per saber quina és la població base sobre la 

qual realitzar aquestes preguntes. D’aquesta manera, en la següent taula, podem veure el 

nombre i percentatge de persones que han respost sobre els usos lingüístics en cadascun dels 

àmbits de relació analitzats. És a dir, les persones que van al metge i / o dentista a Andorra 

(96%); als grans magatzems (99%); a restaurants (94%); a botigues (98%); a bars, pubs o 

discoteques (86%); a bancs, companyia d’assegurances i / o gestoria (97%); a la perruqueria o 

barber (91%) o bé que agafen taxis i / o autobusos (56%). 

 

Població base en l’anàlisi dels usos lingüístics en les relacions amb el món socioeconòmic 

 Freqüències Percentatges 

Total 727  

Metge / dentista 724 99,5 

Grans magatzems 720 99,0 

Restaurant 683 93,9 

Taxi / autobús 424 58,5 

Botigues 713 98,1 

Bar / pub / discoteca 626 86,1 

Banc / companyia d'assegurances / gestoria 705 96,9 

Perruqueria / barber 663 91,1 

 

 

a) METGE I / O DENTITSTA  

 

 Llengües en què l’atenen i llengües en què parla al metge / dentista  

 Freqüències Percentatges 

Total 724  

En quina llengua l'atenen quan va al dentista?     

Català 543 75,0 

Castellà 219 30,3 

Francès 23 3,2 

Anglès 4 0,6 

Portuguès 1 0,1 

      

En quina llengua els parla vostè?     



 174 

Català 522 72,1 

Castellà 229 31,6 

Francès 22 3,0 

Anglès 4 0,6 

Nota: pregunta multiresposta, els percentatges poden sumar més de 100 

Base: persones que han anat al metge o dentista (N=724). 

 

Les persones enquestades diuen majoritàriament (75%) que quan van al metge o al dentista a 

Andorra, són ateses en català i parlen també en català (72%). En segon lloc trobem que un 30% 

afirmen ser ateses en castellà i parlar aquesta llengua en un 32%. 

Com es pot observar en la següent taula, en la majoria de casos coincideix la llengua en què 

l’atenen amb la llengua en què parlen. 

 

Llengües en què parla segons llengües en què l’atenen  

% Verticals   Català Castellà Francès Portuguès Anglès 

Total 724 543 219 23 1 4 

En quina llengua els parla vostè?             

Català 72,1 95,0 22,8 26,0 0,0 0,0 

Castellà 31,6 12,8 95,2 22,4 100,0 50,0 

Francès 3,0 1,0 1,9 86,6 0,0 0,0 

Anglès 0,6 0,0 1,0 0,0 0,0 100,0 

Nota: pregunta multiresposta, els percentatges poden sumar més de 100. 

Base: persones que han anat al metge o dentista (N=724). 

 

Si considerem ara les respostes diferenciant els casos que només han contestat una sola 

llengua, dels que han dit dues o més, observem que un 68% dels enquestats afirma que ha 

estat atès només en català en aquest context analitzat; un 21% només en castellà; i en 

percentatges molt més inferiors, un 2% només en francès, un 7% en català i castellà i un altre 

2% en una altre llengua o combinació lingüística.  

 

Comparativament, podem parlar d’un augment de l’ús del català en aquest tipus de 

comunicacions respecte les dades del 2009, on un 54% afirmava que era atès només en 

aquesta llengua al dentista i/o metge. Contràriament, aquells que diuen haver estat atesos 

només en castellà, català i el castellà o en d’altres combinacions, presenten uns percentatges 

clarament inferiors respecte el 2009. 

 

Llengua en què l’atenen al metge / dentista (desglossada) 

  Freqüències Percentatges 

Total 724 100 

Només català 484 66,9 
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Només castellà 158 21,8 

Només francès 14 2,0 

Català i castellà 54 7,4 

Altres situacions 14 2,0 

Base: persones que han anat al metge o dentista. (N=724) 

 

Llengua en què l'atenen al metge/dentista
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Pel que fa a la llengua parlada per l’enquestat amb el metge o dentista observem que un 66% 

afirma fer-ho només en català, per un 25% que ho fa només en castellà. Respecte les dades 

d’estudis anteriors (2009), podem dir que ha augmentat el percentatge de persones que 

afirmen utilitzar només el català, passant d’un 51% al 66% actual; i de nou ha disminuït el 

percentatge dels que contesten emprar només el castellà, el català i el castellà i d’altres 

combinacions. 

 

Llengua en què parla al metge / dentista (desglossada) 

 Freqüències Percentatges 

Total 724 100 

Només català 475 65,7 

Només castellà 182 25,1 

Només francès 15 2,1 

Català i castellà 41 5,7 

Altres situacions 11 1,5 

Base: persones que han anat al metge o dentista. (N=724). 
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Llengua en què parla al metge/dentista
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Entre les persones que han dit parlar només en català quan van al metge i/o al dentista 

destaquen les de nacionalitat andorrana (88%) i espanyola (67%); mentre que són els residents 

portuguesos els que en major percentatge han contestat parlar només en castellà en aquest 

context amb un percentatge del 64%.  

Paral·lelament són les persones amb llengua materna catalana aquelles que afirmen 

comunicar-se només en català amb el metge o dentista amb un 93%, per un 66% entre els que 

tenen el castellà com a llengua inicial. 

També observem una relació estadísticament significativa pel que fa als anys de residència. A 

excepció del primer tram27, podem dir que a més anys vivint al Principat, més augmenta la 

utilització exclusiva del català en aquest àmbit, passant d’un 39% entre els que porten de 6 a 

10 anys al país a un 63% dels que porten més de 20 anys a Andorra i un 90% pels que hi han 

nascut. 

Finalment podem dir que existeix una relació significativa entre la llengua parlada i la llengua 

en què l’atenen. Així,  entre aquelles persones que parlen només català, un 64% són ateses 

també només en català, mentre que les persones que parlen en castellà són ateses també amb 

aquesta llengua (21%).  

 

Llengua en què parla al metge / dentista per nacionalitat, llengua materna i anys de 

residència (desglossada) 

% Horitzontals   Només català Només castellà Només francès Català i castellà Altres situacions 

Total 724 65,7 25,1 2,1 5,7 1,5 

Nacionalitat              

Andorrana 285 88,2 5,8 0,0 5,2 0,8 

Espanyola 217 67,4 25,2 0,3 6,4 0,7 

                                                           
27

Producte de les característiques d’aquest grup com hem explicat anteriorment. 



 177 

Francesa 37 51,1 8,6 24,6 2,9 12,9 

Portuguesa 115 27,4 64,1 2,9 5,6 0,0 

Altres 70 39,0 47,9 3,1 6,8 3,1 

              

Llengua materna             

Català 284 92,9 3,3 0,3 2,5 1,0 

Castellà 318 65,7 25,4 0,6 7,9 0,4 

Francès 70 61,1 16,5 13,0 1,5 7,8 

Portuguès 135 34,1 57,8 2,4 5,7 0,0 

Anglès 26 57,4 34,1 0,0 0,0 8,5 

Altres 40 38,3 42,7 5,5 13,5 0,0 

Ns/Nc 1 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

              

Anys residència              

5 o menys 20 81,7 6,2 12,2 0,0 0,0 

6 a 10 94 38,8 47,5 6,1 7,6 0,0 

11 a 15 75 41,5 49,5 1,4 5,8 1,8 

16 a 20 63 65,8 27,5 0,0 6,7 0,0 

Més de 20 274 62,7 25,5 2,2 6,5 3,0 

Nascuts a Andorra 199 89,9 5,8 0,0 3,7 0,6 

Base: persones que han anat al metge o dentista. (N=724) 

 

Interrelació llengua en què l’atenen i llengua en què parla al metge o dentista (desglossada) 

% Totals   
Només 

català 

Només 

castellà 

Només 

francès 

Català i 

castellà 

Altres 

situacions 

Total 724 66,9 21,8 2,0 7,4 2,0 

Llengua en què parla              

Només català 65,7 63,9 0,7 0,1 0,7 0,1 

Només castellà 25,1 2,4 21,1 0,0 1,4 0,2 

Només francès 2,1 0,0 0,0 1,8 0,0 0,3 

Català i castellà 5,7 0,4 0,0 0,0 5,3 0,0 

Altres situacions 1,5 0,2 0,0 0,0 0,0 1,3 

Base: persones que han anat al metge o dentista (N=724). 

 

Interrelació llengua en què l’atenen i llengua en què parla (desglossada) 

 Freqüències Percentatges 

Total 724 100 

Només català 463 63,9 

Només castellà 152 21,1 
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Només francès 13 1,8 

Català i castellà 38 5,3 

Altres situacions 57 7,9 

Base: persones que han anat al metge o dentista (N=724). 

 

 

b) GRANS MAGATZEMS 

 

En aquesta cas demanem als enquestats que ens indiquin en quina llengua o llengües parlen i 

els atenen quan van a comprar a grans magatzem d’Andorra (Pyrénees, Escale, Monsa, Punt 

de Trobada, River, Hiper Andorra...). 

 

Llengües en què l’atenen i llengües en què parla als grans magatzems (multiresposta) 

 Freqüències Percentatges 

Total 720  

En quina llengua l'atenen quan va als grans magatzems?     

Català 349 48,5 

Castellà 598 83,1 

Francès 5 0,6 

Portuguès 96 13,4 

      

En quina llengua els parla vostè?     

Català 356 49,5 

Castellà 589 81,8 

Francès 5 0,7 

Portuguès 62 8,6 

Nota: pregunta multiresposta. La suma dels percentatges pot ser superior a 100. 

Base: persones que han anat a grans magatzems (N=720). 

 

En el cas de les persones que van a comprar als grans magatzems del país destaca que el 

castellà és la llengua majoritària: un 83% diuen que són atesos en castellà (de forma exclusiva 

o combinada) i un 82% diuen que parlen en castellà en aquest entorn en concret (també ja 

sigui de forma exclusiva o combinada). La utilització del català es situa en un 49% en l’atenció i 

un 50% entre els que van a comprar. 

 

La llengua en que l’atenen coincideix amb la llengua en què parlen principalment entre les 

persones quan van a comprar als grans magatzems d’Andorra en el cas dels enquestats que 

parlen català i castellà.  

 

Llengües en què parla segons llengües en què l’atenen (multiresposta) 
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% Verticals   Català Castellà Francès Portuguès 

Total 720 349 598 5 96 

En quina llengua els parla vostè?           

Català 49,5 83,5 46,4 61,8 45,4 

Castellà 81,8 73,8 89,5 77,0 85,1 

Francès 0,7 1,1 0,3 57,7 0,0 

Portuguès 8,6 9,4 8,5 0,0 33,6 

Nota: pregunta multiresposta. La suma dels percentatges pot ser superior a 100. 

Base: persones que han anat a grans magatzems (N=720). 

        

Quan analitzem al detall la llengua en què són ateses les persones enquestades diferenciant 

aquells casos en que s’ha contestat una sola llengua dels que han contestat dos o més, 

observem que tant sols un 15% afirmen ser atesos sempre en català. La majoria, un 43%, diuen 

ser atesos només en castellà; un 28% en català i castellà i un 13% en d’altres llengües o 

combinacions lingüístiques. 

 

Tot i que el percentatge de persones que són ateses només en català en aquest entorn és baix, 

ha augmentat notablement respecte el 2009, passant d’un 6% a l’actual 15%. Contràriament 

disminueix la proporció dels que diuen ser atesos només en castellà (d’un 52% a un 43%) i en 

d’altres llengües o combinacions lingüístiques (d’un 25% a un 14%). També es produeix un 

increment en l’opció de català i castellà, que passa d’un 19% a un 28% al 2014. 

Globalment podem dir que fins el 2009 l’atenció només en català als gran magatzems 

andorrans havia caigut per sota de la meitat, convertint-se en una llengua merament 

testimonial en aquest entorn i en l’atenció al públic. Aquesta dinàmica es trenca en l’últim 

període, recuperant-se l’ús del català que arriba al seu percentatge més elevat des del 1995. 

 

Llengua en què l’atenen als grans magatzems (desglossada) 

 Freqüències Percentatges 

Total 720 100 

Només català 109 15,1 

Només castellà 310 43,0 

Només portuguès 9 1,2 

Català i castellà 202 28,0 

Altres situacions 91 12,6 

Base: persones que han anat a grans magatzems (N=720). 
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Llengua en què l'atenen als grans magatzems
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Llengua en què parla als grans magatzems (desglossada) 

  Freqüències Percentatges 

Total 720 100 

Només català 125 17,3 

Només castellà 322 44,7 

Només francès 1 0,1 

Només portuguès 2 0,3 

Català i castellà 207 28,7 

Altres situacions 63 8,8 

Base: persones que han anat a grans magatzems (N=720). 

 

Llengua en què parla als grans magatzems
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Pel que fa a la llengua en què parlen les persones enquestades quan van a comprar als grans 

magatzems del país observem que un 45% ha afirmat fer-ho només en castellà; mentre que un 
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17% ho fa només en català, un 29% en català i castellà i un 9% en d’altres llengües o 

combinacions lingüístiques. 

 

Respecte anys anteriors, observem que les persones que en aquest entorn parlen només en 

català ha disminuït un punt percentual, passant d’un 18% al 2009 a l’actual 17%. Disminueix 

també el percentatge d’enquestats que afirmen parlar només en castellà, passant d’un 56% 

(2009) a un 45%, i en canvi augmenta la proporció dels que parlen en català i castellà (d’un 

17% a un 29%).  

 

Llengua en què parla als grans magatzems per nacionalitat i llengua materna (desglossada) 

% Horitzontals   
Només 

català 

Només 

castellà 

Només 

francès 

Només 

portuguès 

Català i 

castellà 

Altres 

situacions 

Total 720 17,3 44,7 0,1 0,3 28,7 8,8 

Nacionalitat                

Andorrana 284 23,1 37,7 0,0 0,6 34,9 3,8 

Espanyola 217 15,5 45,0 0,0 0,0 32,4 7,2 

Francesa 35 31,4 25,8 3,0 0,0 20,5 19,2 

Portuguesa 114 4,6 57,4 0,0 0,8 14,9 22,3 

Altres 70 13,5 61,6 0,0 0,0 18,6 6,3 

                

Llengua materna               

Català 284 23,7 33,1 0,0 0,6 36,3 6,3 

Castellà 318 12,5 50,6 0,0 0,3 31,5 5,1 

Francès 68 26,9 24,2 1,6 0,0 37,5 9,8 

Portuguès 134 9,5 49,9 0,0 0,7 19,1 20,8 

Anglès 26 0,0 65,4 0,0 0,0 18,0 16,7 

Altres 40 22,4 40,8 0,0 0,0 24,3 12,6 

Ns/Nc 1 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Base: persones que han anat a grans magatzems (N=720). 

 

En totes les nacionalitats, la llengua més utilitzada per parlar en aquest entorn que analitzem 

és “només el castellà”, si bé les persones de nacionalitat francesa i andorrana (38% i 26% 

respectivament), són  les que utilitzen només el castellà en percentatges inferiors. Alhora són 

les que més parlen només en català (31% pels francesos i un 23% pels andorrans). L’ús del 

català i el castellà conjuntament, és més extens entre els andorrans i els residents espanyols 

amb un 35% i un 32% respectivament. 

 

Per llengua materna observem que són els individus amb llengua materna castellana (51%), 

anglesa (65%) i portuguesa (50%), aquells que en major percentatge han contestat utilitzar 

només el castellà quan van als grans magatzems d’Andorra. Contràriament, són els de llengua 
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materna catalana i francesa (24% i 27% respectivament), aquells que diuen en major mesura 

utilitzar només el català per parlar en aquest context. 

 

Interrelació llengua en què l’atenen i llengua en què parla als grans magatzems (desglossada) 

% Totals   
Només 

català 

Només 

castellà 

Només 

portuguès 

Català i 

castellà 

Altres 

situacions 

Total 720 15,1 43,0 1,2 28,0 12,6 

Llengua en què parla              

Només català 17,3 8,4 4,0 0,3 3,0 1,6 

Només castellà 44,7 3,8 35,1 0,7 2,0 3,1 

Només francès 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Només portuguès 0,3 0,2 0,0 0,1 0,0 0,0 

Català i castellà 28,7 1,2 2,8 0,1 21,4 3,2 

Altres situacions 8,8 1,3 1,1 0,0 1,6 4,7 

Base: persones que han anat a grans magatzems (N=720). 

 

Interrelació llengua en què l’atenen i llengua en què parla (desglossada) 

  Freqüències Percentatges 

Total 720 100 

Només català 60 8,4 

Només castellà 253 35,1 

Català i castellà 154 21,4 

Altres situacions 253 35,1 

Base: persones que han anat a grans magatzems (N=720). 

 

En creuar la llengua en què les persones enquestades són ateses quan van als grans 

magatzems i la llengua en què parlen en aquesta situació s’aprecia que tant sols en un 8% dels 

casos les persones parlen i són ateses només en català; un 35% de les interaccions es 

produeixen només en castellà i en un 21% es combina el català i el castellà (ja sigui perquè són 

ateses i parlen les dues llengües o perquè són ateses en una i parlen en l’altra). 

 

c) RESTAURANTS 

 

Si ens centrem en la llengua en la què les persones parlen i són ateses quan van a un 

restaurant a Andorra, observem que un 66% afirma que l’atenen en català i un 68% que utilitza 

aquesta llengua, ja sigui de forma exclusiva o combinada amb una altre llengua. En 

percentatges similars trobem que un 63% són atesos en castellà i un 62% utilitzen aquesta 

llengua en els restaurants.  

 

Llengües en què l’atenen i llengües en què parla al restaurant  
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  Freqüències Percentatges 

Total 683  

En quina llengua l'atenen quan va al restaurant?     

Català 451 66,1 

Castellà 430 62,9 

Francès 17 2,5 

Portuguès 31 4,5 

      

En quina llengua els parla vostè?     

Català 464 67,9 

Castellà 424 62,1 

Francès 17 2,4 

Portuguès 35 5,1 

Nota: pregunta multiresposta. La suma dels percentatges pot ser superior a 100. 

Base: persones que han anat a un restaurant(N=683). 

 

Llengües en què parla segons llengües en què l’atenen (multiresposta) 

% Verticals   Català Castellà Francès Portuguès 

Total 683 451 430 17 31 

En quina llengua els parla vostè?           

Català 67,9 95,3 53,7 87,6 20,9 

Castellà 62,1 48,8 91,0 78,4 82,1 

Francès 2,4 3,2 2,3 87,6 0,0 

Portuguès 5,1 1,4 6,7 0,0 92,0 

Nota: pregunta multiresposta. La suma dels percentatges pot ser superior a 100. 

Base: persones que han anat a un restaurant (N=683). 

 

Llengua en què l’atenen al restaurant (desglossada) 

  Freqüències Percentatges 

Total 683 100 

Només català 242 35,5 

Només castellà 202 29,5 

Només francès 1 0,2 

Només portuguès 5 0,7 

Català i castellà 191 28,0 

Altres situacions 42 6,2 

Base: persones que han anat a un restaurant (N=683). 
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Llengua en què l'atenen al restaurant

10,5 10,3 10,7 10,3 7,1

24,4 28,3 31,0
26,8

28,0

30,3
31,4

37,1
37,9

29,5

34,8
30,0

21,2 25,0

35,5

1995 1999 2004 2009 2014

Només català

Només castellà

Català i castellà

Altres situacions

 

Si ens fixem ara en les llengües en què són ateses les persones enquestades distingint els casos 

en què han respost una sola llengua dels que n’han respost dos o més, observem que un 36% 

afirmen que són ateses només en català; un 30% només en castellà i un 28% tant en català 

com en castellà. 

 

Les proporcions en quant a la utilització exclusiva del català en aquest àmbit han augmentat 

considerablement respecte la mateixa pregunta realitzada l’any 2009, on trobàvem un 25% de 

persones que deien ser ateses només en aquesta llengua als restaurants per un 36% actual. 

També augmenta, però molt lleugerament, el percentatge de enquestats que han contestat 

que són atesos en català i en castellà en aquest àmbit, passant d’un 27% (2009) a l’actual 28%. 

Una disminució molt més notable la trobem en l’ús exclusiu del castellà. Així si al 2009 hi havia 

un 38% de persones que afirmaven que quan anaven als restaurants d’Andorra eren ateses 

només en castellà, ara aquest percentatges es situa al 30%.  

 

Llengua en què parla al restaurant (desglossada) 

  Freqüències Percentatges 

Total 683 100 

Només català 247 36,2 

Només castellà 188 27,5 

Només francès 2 0,3 

Només portuguès 7 1,0 

Català i castellà 196 28,8 

Altres situacions 43 6,3 

Base: persones que han anat a un restaurant( N=683). 
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Llengua en què parla al restaurant
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Si ens fixem ara en la llengua utilitzada pels enquestats a l’hora d’anar als restaurants, de nou 

distingint els casos en que s’ha contestat una sola llengua dels que han contestat dos o més, 

partir de la variable categòrica, podem veure que un 36% afirma parlar només en català. L’ús 

exclusiu del castellà es situa en un 28%, mentre que l’ús del català i el castellà combinat és del 

29%. 

Com en el cas de la llengua en què són ateses les persones, i respecte l’any 2009, observem 

que l’ús exclusiu del català ha augmentat, passant d’un 30 a un 36%. També augmenta l’ús del 

català i el castellà combinat, passant d’un 22% (2009) a un 29%. En canvi l’ús exclusiu del 

castellà, com hem vist anteriorment, també disminueix situant-se 12 punt percentuals per sota 

del percentatge del 2009.  

 

Llengua en què parla al restaurant per nacionalitat, llengua materna i anys de residència  

% Horitzontals   
Només 

català 

Només 

castellà 

Només 

francès 

Només 

portuguès 

Català i 

castellà 

Altres 

situacions 

Total 683 36,2 27,5 0,3 1,0 28,8 6,3 

Nacionalitat                

Andorrana 280 43,2 20,1 0,0 0,2 33,4 3,1 

Espanyola 197 42,1 24,6 0,0 0,6 31,1 1,6 

Francesa 36 29,5 19,9 5,9 0,0 22,3 22,3 

Portuguesa 106 13,5 47,0 0,0 4,5 13,2 21,7 

Altres 63 28,6 40,9 0,0 0,0 30,6 0,0 

                

Anys residència                

5 o menys 20 49,9 26,3 0,0 0,0 23,8 0,0 

6 a 10 88 25,6 35,2 2,4 5,8 17,7 13,3 

11 a 15 69 28,3 30,4 0,0 1,3 31,4 8,5 
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16 a 20 61 40,7 30,9 0,0 0,0 25,0 3,5 

Més de 20 247 33,8 27,6 0,0 0,2 30,1 8,3 

Nascuts a Andorra 198 44,0 21,9 0,0 0,0 32,8 1,4 

                

Llengua materna               

Català 276 45,9 15,7 0,0 0,4 34,6 3,4 

Castellà 294 35,8 29,3 0,0 0,2 32,1 2,6 

Francès 65 36,0 20,2 3,3 0,0 25,9 14,6 

Portuguès 126 18,1 44,2 0,0 3,8 15,6 18,3 

Anglès 23 29,4 24,0 0,0 3,9 33,8 8,9 

Altres 34 34,2 35,7 0,0 0,0 23,3 6,8 

Ns/Nc 1 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Base: persones que han anat a un restaurant (N=683). 

 

En relació a les variables sociodemogràfiques significatives estadísticament s’observa que són 

les persones de nacionalitat andorrana i espanyola les que en major proporció afirmen que 

parlen només català quan van als restaurants (43 i 42% respectivament). L’ús exclusiu del 

castellà és més present entre els residents portuguesos (47%) i entre els del grup d’altres 

nacionalitats (41%). Pel que fa a l’ús combinat del català i el castellà, és més freqüent entre 

andorrans (33%), espanyols (31%) i persones del grup d’altres nacionalitats (31%). 

Pel que fa a la llengua materna, són els de llengua materna catalana (46%), espanyola i 

francesa (36% ambdós casos), els que utilitzen en major percentatge només català quan van 

als restaurants, i els que menys en fan ús són les persones amb llengua materna portuguesa 

amb un 18%. 

Finalment observem que l’ús exclusiu del català quan es va a restaurants d’Andorra, és més alt 

entre els nats a Andorra (44%) i entre els que fa que hi resideixen 5 o menys anys. 

 

Interrelació llengua en què l’atenen i llengua en què parla al restaurant 

% Totals   
Només 

català 

Només 

castellà 

Només 

francès 

Només 

portuguès 

Català i 

castellà 

Altres 

situacions 

Total 683 35,5 29,5 0,2 0,7 28,0 6,2 

Llengua en què parla               

Només català 36,2 30,8 2,8 0,0 0,0 2,4 0,3 

Només castellà 27,5 1,9 24,6 0,0 0,0 1,0 0,0 

Només francès 0,3 0,2 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 

Només portuguès 1,0 0,1 0,2 0,0 0,7 0,0 0,0 

Català i castellà 28,8 2,4 1,7 0,0 0,0 24,3 0,4 

Altres situacions 6,3 0,2 0,3 0,0 0,0 0,3 5,5 

Base: persones que han anat a un restaurant (N=683). 
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Interrelació llengua en què l’atenen i llengua en què parla (desglossada) 

 Freqüències Percentatges 

Total 683 100 

Només català 210 30,8 

Només castellà 168 24,6 

Català i castellà 166 24,3 

Altres situacions 139 20,3 

Base: persones que han anat a un restaurant (N=683). 

 

A partir de l’encreuament entre la llengua en què l’atenen i la llengua en què parlen les 

persones quan van a un restaurant, s’observa que en un 31% dels casos són ateses i parlen 

només en català; mentre que en un 25% ho fan de forma exclusiva en castellà i un 24% 

combinen ambdues llengües (ja sigui perquè són ateses i parlen les dues llengües o perquè són 

ateses en una i parlen en l’altra). 

 

d) TAXI / AUTOBÚS 

 

En aquest cas analitzarem la llengua o llengües utilitzades per la població andorrana alhora 

d’utilitzar el transport públic.  

Com podem veure a continuació un 78% dels enquestats han afirmat que quan agafen 

l’autobús o el taxi els atenen en castellà, ja sigui de forma exclusiva o combinada amb una 

altre llengua, i un 70% hi parlen també amb castellà. En segon lloc trobem que un 44% afirmen 

ser atesos en català i un 50% utilitzar també aquesta llengua per comunicar-se. 

 

Llengües en què l’atenen i llengües en què parla al taxi / autobús (multiresposta) 

      

  Freqüències Percentatges 

Total 424  

En quina llengua l'atenen quan va a taxi?     

Català 187 44,3 

Castellà 330 78,0 

Francès 2 0,5 

Portuguès 38 9,0 

      

En quina llengua els parla vostè?     

Català 212 50,1 

Castellà 294 69,5 

Francès 3 0,8 

Portuguès 16 3,7 
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Nota: pregunta multiresposta, la suma dels percentatges pot ser superior a 100. 

Base: persones que han agafat el taxi o l’autobús (N=424). 

 

Llengües en què parla segons llengües en què l’atenen (multiresposta) 

% Verticals   Català Castellà Francès Portuguès 

Total 424 187 330 2 38 

En quina llengua els parla vostè?           

Català 50,1 94,4 38,5 50,0 52,3 

Castellà 69,5 46,3 86,9 0,0 73,8 

Francès 0,8 1,7 0,0 100,0 0,0 

Portuguès 3,7 2,9 4,5 0,0 41,2 

Nota: pregunta multiresposta, la suma dels percentatges pot ser superior a 100. 

Base: persones que han agafat el taxi o l’autobús (N=424). 

 

Si distingim aquells casos en que s’ha contestat una sola llengua dels que han contestat dos o 

més, observem que en l’atenció del transport públic d’Andorra, l’ús exclusiu del català és força 

reduït (20%), respecte de l’ús exclusiu del castellà que és d’un 50%. Amb un 20% trobem 

aquelles persones que han contestat que les atenen en català i castellà. 

 

Respecte les dades obtingudes en la mateixa pregunta a l’enquesta del 2009, podem veure 

que l’ús “només del català” ha disminuït entre la població passant d’un 26% a l’actual 20%. 

Paral·lelament també hi ha un decents en la proporció de persones que han afirmat ser ateses 

només en castellà en aquest entorn en concret, amb un 50% respecte el 56% que trobàvem al 

2009. En canvi, augmenta l’ús combinat del català i el castellà amb més de 8 punts percentuals 

i l’ús d’altres llengües o combinacions lingüístiques en 2 punts. 

 

Llengua en què l’atenen al taxi / autobús  

 Freqüències Percentatges 

Total 424 100 

Només català 86 20,4 

Només castellà 210 49,7 

Només portuguès 3 0,7 

Català i castellà 86 20,4 

Altres situacions 37 8,8 

Base: persones que han agafat el taxi o l’autobús (N=424). 
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Llengua en què l'atenen al taxi/autobús
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L’ús exclusiu del català entre les persones quan agafen un taxi o autobús a Andorra és superior 

(30%) al percentatge que obteníem en el cas de la llengua d’atenció. En canvi hi ha menys 

proporció de persones que afirmen utilitzar només el castellà en aquest àmbit amb un 

percentatge del 47%. Amb un 19% trobem aquelles persones que han afirmat utilitzar de 

manera combinada el català i el castellà. 

 

Comparant de nou les dades obtingudes en el present estudi amb les que s’obtingueren al 

2009, podem observar que disminueix tant l’ús exclusiu del català (d’un 34% al 2009 a un 30% 

actual) com del castellà (d’un 57% a un 47%), i en canvi, augmenta considerablement l’ús 

simultani del català i el castellà. Aquest era al 2009 d’un 7% i actualment es situa al 19%. 

 

Llengua en què parla al taxi / autobús (desglossada) 

 Freqüències Percentatges 

Total 424 100 

Només català 125 29,5 

Només castellà 198 46,7 

Només francès 2 0,5 

Català i castellà 82 19,3 

Altres situacions 17 4,0 

Base: persones que han agafat el taxi o l’autobús (N=424). 
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Llengua en què parla al taxi/autobús

2,2 2,1
7,4

2,2 4,5

13,2

27,1 15,5

6,9

19,3

49,7

44,6 57,2

56,6

46,7

34,9
26,2

19,9

34,3
29,5

1995 1999 2004 2009 2014

Només català

Només castellà

Català i castellà

Altres situacions

 

 

Entre les persones que han afirmat parlar només en castellà en aquest àmbit socioeconòmic 

en concret, ho fan en major percentatge els residents d’origen portuguès (60%) i els del grup 

d’altres nacionalitats (62%), i ho fan en menor proporció els de nacionalitat andorrana (38%), 

que són els que més han dit parlar només en català en aquestes situacions (41%). 

 

Una situació similar trobem pel que fa a la llengua materna, sent els que tenen el castellà, el 

portuguès i d’altres llengües entre els que trobem un percentatges superiors d’ús exclusiu del 

castellà. Paral·lelament aquells individus amb llengua materna catalana, seguida dels que la 

tenen francesa, són els que en major mesura han contestat parlar només en català, amb un 47 

i 42% respectivament. 

 

Llengua en què parla quan agafa un taxi/autobús per nacionalitat, llengua materna i anys de 

residència (desglossada) 

% Horitzontals   Només català Només castellà Només francès Català i castellà Altres situacions 

Total 424 29,5 46,7 0,5 19,3 4,0 

Nacionalitat              

Andorrana 165 41,1 38,0 0,0 20,9 0,0 

Espanyola 133 28,2 47,2 0,0 24,0 0,5 

Francesa 20 24,2 41,7 10,8 17,9 5,4 

Portuguesa 65 12,0 60,1 0,0 8,3 19,5 

Altres 41 17,5 61,5 0,0 15,2 5,8 

              

Anys residència              

5 o menys 8 53,4 31,1 0,0 15,5 0,0 

6 a 10 46 12,9 49,6 4,6 19,3 13,5 

11 a 15 47 33,6 48,7 0,0 13,8 3,9 
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16 a 20 35 24,3 51,1 0,0 15,9 8,7 

Més de 20 169 28,5 49,3 0,0 18,8 3,4 

Nascuts a Andorra 119 35,8 41,0 0,0 23,2 0,0 

              

Llengua materna             

Català 162 47,2 30,5 0,0 22,3 0,0 

Castellà 197 23,9 52,8 0,0 22,4 0,8 

Francès 36 42,4 29,8 5,9 18,9 2,9 

Portuguès 79 14,9 54,2 0,0 11,8 19,1 

Anglès 13 28,9 36,8 0,0 34,3 0,0 

Altres 29 28,3 56,2 0,0 13,0 2,5 

Ns/Nc 1 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Nota: pregunta multiresposta, la suma dels percentatges pot ser superior a 100. 

Base: persones que han agafat el taxi o l’autobús (N=424). 

 

Relacionant la llengua en què són ateses les persones que van en transport públic a Andorra 

amb la llengua en què parlen en aquest situació, s’observa que un 43% dels casos són atesos i 

parlen exclusivament en castellà; mentre que un 19% són atesos i parlen en català, i un 17% ho 

fan en català i castellà (o són atesos en una i parlen en l’altra). 

 

Interrelació llengua en què l’atenen i llengua en què parla en el taxi/autobús (desglossada) 

% Totals   
Només 

català 

Només 

castellà 

Només 

portuguès 

Català i 

castellà 

Altres 

situacions 

Total 424 20,4 49,7 0,7 20,4 8,8 

Llengua en què parla              

Només català 29,5 18,6 5,4 0,6 3,5 1,6 

Només castellà 46,7 1,3 43,3 0,2 0,5 1,5 

Només francès 0,5 0,3 0,0 0,0 0,0 0,3 

Català i castellà 19,3 0,3 1,0 0,0 16,5 1,5 

Altres situacions 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 

Base: persones que han agafat el taxi o l’autobús (N=424). 

 

Interrelació llengua en què l’atenen i llengua en què parla en el taxi / autobús (desglossada) 

      

  Freqüències Percentatges 

Total 424 100 

Només català 79 18,6 

Només castellà 183 43,3 

Català i castellà 70 16,5 
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Altres situacions 92 21,7 

Base: persones que han agafat el taxi o l’autobús (N=424). 

 

e) BOTIGUES 

 

En aquest cas analitzarem les llengües utilitzades en les interaccions realitzades quan es va a 

les botigues d’Andorra (petit comerç d’alimentació, farmàcia, perfumeria...). 

Entre les persones que van a comprar als petits establiments comercials d’Andorra, la majoria 

diuen ser atesos en català (74%), tot i que un 47% també manifesta ser atès en castellà (amb 

independència de si aquestes llengües són utilitzades soles o combinades amb d’altres). 

Igualment, la llengua que més parlen quan van a comprar a aquests establiments és el català 

en un 70% i seguida del castellà en un 46%. 

 

Llengües en què l’atenen i llengües en què parla a les botigues (multiresposta) 

  Freqüències Percentatges 

Total 713  

En quina llengua l'atenen quan va a botiga?     

Català 529 74,2 

Castellà 337 47,2 

Francès 7 0,9 

Portuguès 12 1,7 

      

En quina llengua els parla vostè?     

Català 498 69,8 

Castellà 325 45,5 

Francès 6 0,9 

Portuguès 7 1,0 

Nota: pregunta multiresposta. La suma dels percentatges pot ser superior a 100. 

Base: persones que han anat a comprar a un botiga a Andorra (N=713) 

 

Llengües en què parla segons llengües en què l’atenen (multiresposta) 

% Verticals   Català Castellà Francès Portuguès 

Total 713 529 337 7 12 

En quina llengua els parla vostè?           

Català 69,8 90,9 45,1 8,3 33,9 

Castellà 45,5 30,0 88,6 26,7 77,5 

Francès 0,9 0,8 0,2 81,6 0,0 

Portuguès 1,0 0,4 1,4 18,4 57,6 

Nota: pregunta multiresposta. La suma dels percentatges pot ser superior a 100. 
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Base: persones que han anat a comprar a un botiga a Andorra (N=713). 

 

Si analitzem al detall les respostes obtingudes en aquesta pregunta (separant els casos en què 

s’ha contestat una sola llengua dels que han contestat dos o més) podem dir que més de la 

meitat de les persones que van a comprar a les botigues d’Andorra, afirmen que les atenen 

només en català (52%), un 24% diuen que ho fan només en castellà i un 21% són ateses tant 

en català com en castellà. 

 

Els resultats obtinguts en aquesta pregunta reafirmen la tendència ja observada al 2009. Una 

tendència que consisteix en l’augment de l’ús exclusiu del català en aquest entorn en concret 

(del 50% al 2009 al 52% actual); una disminució de l’ús exclusiu del castellà (d’un 27% al 2009 a 

l’actual 24%); un increment de l’ús combinat del català i el castellà, que actualment es situa en 

un 21%; i finalment un descens del percentatge de persones que diuen ser ateses en d’altres 

llengües o combinacions lingüístiques (del 4% del 2009 a l’actual 2%). 

 

Llengua en què l’atenen a les botigues (desglossada) 

 Freqüències Percentatges 

Total 713 100 

Només català 370 51,8 

Només castellà 174 24,4 

Només francès 2 0,3 

Només portuguès 1 0,1 

Català i castellà 152 21,4 

Altres situacions 14 2,0 

Base: persones que han anat a comprar a un botiga a Andorra (N=713). 

 

Llengua en què l'atenen a les botigues
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En els petits establiments comercials una mica més de la meitat (54%) de les persones 

enquestades afirmen que parlen només en català; un 28% només en castellà i un 16% utilitza 

tant el català com el castellà. 

 

Des del 2004 observem que l’ús exclusiu del català en aquest àmbit ha experimentat un gran 

augment, passant d’un 26% al 2004 al 54% actual. En canvi observem que l’ús exclusiu del 

castellà que fins el moment tenia una tendència a l’alça, respecte al 2009, es produeix un 

descens de 5 punt percentuals. Augmenta també l’ús combinat del català i el castellà tal i com 

es venia produint des del 1999, situant-se ara en un 16%. 

 

Llengua en què parla a les botigues (desglossada) 

 Freqüències Percentatges 

Total 713 100 

Només català 382 53,5 

Només castellà 202 28,4 

Només francès 6 0,8 

Només portuguès 1 0,1 

Català i castellà 116 16,3 

Altres situacions 7 0,9 

Base: persones que han anat a comprar a un botiga a Andorra (N=713). 

 

 

Llengua en què parla a les botigues
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Les persones que diuen en major proporció que parlen només català a les botigues del país són 

les de nacionalitat andorrana (70%) i les que tenen com a llengua materna el català amb un 

72%; seguides de les persones de nacionalitat espanyola i francesa amb un 57% i 56% 

respectivament i també de les persones amb llengua materna francesa (59%) i castellana 
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(49%). Contràriament, les persones amb nacionalitat portuguesa i les del grup d’altres 

nacionalitats, utilitzen majoritàriament només el castellà a les botigues amb un 59% i un 49% 

respectivament. 

També observem que en augmentar els anys de residència al país, augmenta el percentatge de 

persones que utilitzen de forma exclusiva el català en els petits establiments d’Andorra, 

passant d’un 32% entre els que porten de 6 a 10 anys al país a un 52% dels que porten més de 

20 anys i un 71% entre els nats a Andorra. Paral·lelament es produeix una disminució de la 

proporció de persones que utilitzen només el castellà en aquest context en concret. 

 

Llengua en què parla a les botigues per nacionalitat, llengua materna i anys de residència 

(desglossada) 

% Horitzontals   
Només 

català 

Només 

castellà 

Només 

francès 

Només 

portuguès 

Català i 

castellà 

Altres 

situacions 

Total 713 53,5 28,4 0,8 0,1 16,3 0,9 

Nacionalitat                

Andorrana 281 69,7 15,2 0,2 0,0 14,3 0,6 

Espanyola 211 56,5 25,1 0,0 0,0 18,4 0,0 

Francesa 36 56,2 12,5 14,8 0,0 16,4 0,0 

Portuguesa 115 21,9 59,2 0,0 0,8 13,9 4,2 

Altres 70 30,0 48,6 0,0 0,0 21,3 0,0 

                

Llengua materna               

Català 279 72,3 9,5 0,0 0,0 18,2 0,0 

Castellà 312 48,5 32,2 0,2 0,0 18,9 0,2 

Francès 69 59,2 18,5 7,7 0,0 14,5 0,0 

Portuguès 135 25,8 52,4 0,0 0,7 16,7 4,5 

Anglès 26 34,8 39,0 0,0 3,5 22,6 0,0 

Altres 38 43,0 35,3 0,0 0,0 21,6 0,0 

Ns/Nc 1 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

                

Anys residència                

5 o menys 20 53,2 23,8 5,4 0,0 17,6 0,0 

6 a 10 94 32,1 37,3 2,3 1,0 25,4 1,9 

11 a 15 75 43,3 40,8 1,4 0,0 12,0 2,4 

16 a 20 63 50,9 36,6 0,0 0,0 12,5 0,0 

Més de 20 268 51,8 28,4 0,6 0,0 18,5 0,7 

Nascuts a Andorra 194 71,2 16,9 0,0 0,0 11,3 0,6 

Base: persones que han anat a comprar a un botiga a Andorra (N=713). 
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A partir de l’anàlisi de les dades podem dir que en els petits establiments comercials 

d’Andorra, el català és la llengua majoritària: un 48% de les persones que hi van a comprar 

afirmen que són ateses i parlen només en aquesta llengua; davant d’un 22% que són ateses i 

parlen en castellà. Finalment un 15% utilitzen el català i el castellà conjuntament, ja sigui 

perquè són ateses o perquè parlen en les dues llengües o perquè són ateses en una i parlen en 

l’altra. 

 

Interrelació llengua en què l’atenen i llengua en què parla a les botigues (desglossada) 

% Totals   
Només 

català 

Només 

castellà 

Només 

francès 

Només 

portuguès 

Català i 

castellà 

Altres 

situacions 

Total 713 51,8 24,4 0,3 0,1 21,4 2,0 

Llengua en què parla               

Només català 53,5 48,1 1,9 0,0 0,0 3,2 0,3 

Només castellà 28,4 3,1 22,3 0,0 0,0 2,8 0,1 

Només francès 0,8 0,2 0,0 0,3 0,0 0,0 0,4 

Només portuguès 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 

Català i castellà 16,3 0,4 0,2 0,0 0,0 15,3 0,3 

Altres situacions 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 

Base: persones que han anat a comprar a un botiga a Andorra (N=713). 

 

Interrelació llengua en què l’atenen i llengua en què parla (desglossada) 

 Freqüències Percentatges 

Total 713 100 

Només català 343 48,1 

Només castellà 159 22,3 

Només francès 2 0,3 

Només portuguès 1 0,1 

Català i castellà 109 15,3 

Altres situacions 98 13,8 

Base: persones que han anat a comprar a un botiga a Andorra (N=713). 

 

f) BARS, PUBS O DISCOTEQUES 

 

En els locals d’oci com bars, pubs i discoteques, la llengua més utilitzada amb diferència és el 

castellà (ja sigui de forma exclusiva o combinada amb d’altres llengües). Un 81% dels 

enquestats afirma que són atesos en aquesta llengua i un 72% també és la que utilitza en 

aquest context. El català és utilitzada per atendre en aquests locals per un percentatge del 

49% dels enquestats i un 55% afirma utilitzar-la per parlar. 

 

Llengües en què l’atenen i llengües en què parla al bar / pub / discoteca (multiresposta)   
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  Freqüències Percentatges 

Total 626  

En quina llengua l'atenen quan va a un bar?     

Català 306 48,9 

Castellà 505 80,7 

Francès 10 1,6 

Portuguès 43 6,9 

Anglès 3 0,4 

      

En quina llengua els parla vostè?     

Català 346 55,2 

Castellà 453 72,4 

Francès 11 1,8 

Portuguès 30 4,8 

Anglès 3 0,4 

Nota: pregunta multiresposta, els percentatges poden sumar més de 100. 

Base: persones que han anat a prendre alguna cosa a un bar, pub o discoteca a Andorra (N=626). 

 

Llengües en què parla segons llengües en què l’atenen (multiresposta) 

% Verticals   Català Castellà Francès Portuguès Anglès 

Total 626 306 505 10 43 3 

En quina llengua els parla vostè?             

Català 55,2 95,8 48,3 86,9 40,1 52,7 

Castellà 72,4 58,5 87,5 76,4 78,5 100,0 

Francès 1,8 3,2 1,5 100,0 1,7 0,0 

Portuguès 4,8 3,6 4,5 7,0 70,3 0,0 

Anglès 0,4 0,4 0,5 0,0 0,0 100,0 

Nota: pregunta multiresposta, els percentatges poden sumar més de 100. 

Base: persones que han anat a prendre alguna cosa a un bar, pub o discoteca a Andorra (N=626). 

 

Quan separem les casos en què els enquestats han respost una sola llengua dels que n’han 

respost dues o més, observem que un 58% afirma ser atès de forma exclusiva en castellà; 

mentre que un 14% diu ser-ho exclusivament en català; i un 17% ha afirmat ser atesos en 

català i castellà. 

 

Respecte les dades obtingudes en aquesta mateixa pregunta l’any 2009 podem dir que s’ha 

produït un augment de tres punts percentuals en l’ús exclusiu del català; mentre que l’ús 

exclusiu del castellà experimenta un retrocés important, passant d’un 58% al 2009 al 46% 

actual. Pel que fa a l’ús de ambdues llengües també podem parlar d’un important augment de 
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més de 10 punts percentuals. Finalment el percentatge d’altres llengües o combinacions 

lingüístiques passa d’un 12% a un 9%. 

 

Llengua en què l’atenen al bar, pub o discoteca (desglossada) 

  Freqüències Percentatges 

Total 626 100 

Només català 108 17,2 

Només castellà 290 46,3 

Només francès 1 0,2 

Només portuguès 9 1,5 

Català i castellà 173 27,6 

Altres situacions 44 7,1 

Base: persones que han anat a prendre alguna cosa a un bar, pub o discoteca a Andorra (N=626). 

 

Llengua en què l'atenen al bar, pub, discoteca
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Separant de nou els casos segons si responen una o més llengües, obtenim que un 41% de les 

persones que van a aquests establiments d’oci han afirmat utilitzar només el castellà, mentre 

que un 26% ha contestat utilitzar exclusivament el català. L’ús combinat d’aquestes dos 

llengües en aquest context concret presenta un percentatge del 26%. 

 

En l’evolució d’aquests resultats observem un augment destacable de l’ús exclusiu del català 

que passa d’un 20% al 2009 a l’actual 26%, reafirmant la tendència ascendent de la presència 

del català en aquest entorn. L’ús exclusiu del castellà que al 2009 havia incrementat 

notablement, disminueix ara situant-se en un 41%, més de 17 punts percentuals per sota del 

percentatge del 2009.  

L’ús de ambdues llengües també experimenta un considerava augment passant d’un 13% al 

2009 a l’actual 26%, i situant-se als nivells del 1999-2004. 
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Llengua en què parla al bar, pub o discoteca (desglossada) 

 Freqüències Percentatges 

Total 626 100 

Només català 163 26,0 

Només castellà 256 40,8 

Només francès 2 0,4 

Només portuguès 7 1,1 

Català i castellà 164 26,2 

Altres situacions 34 5,5 

Base: persones que han anat a prendre alguna cosa a un bar, pub o discoteca a Andorra (N=626). 

 

Llengua en què parla al bar, pub, discoteca
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Com hem comentat, en aquest entorn en concret el castellà és la llengua més utilitzada, i en 

concret és emprada de forma exclusiva (només castellà) per un 41% dels enquestats. 

D’aquests, presenten percentatges superiors els residents de nacionalitat portuguesa (64%) i 

del grup d’altres nacionalitats (57%); aquells que tenen com a llengua materna el castellà 

(50%) i el portuguès (59%). En canvi, són els que tenen llengua materna catalana i de 

nacionalitat andorrana, aquells que en major mesura utilitzen només el català en aquests 

establiments d’oci amb un 42% i un 36% respectivament. 

Pel que fa a la relació de la llengua utilitzada en aquest context i els anys de residència, el més 

destacable és la tendència observada d’un increment de l’ús del català de forma exclusiva a 

mesura que augmenten els anys que es porten vivint al Principat. Contràriament, a més anys 

vint a Andorra, menys ús exclusiu del castellà en aquests establiments d’oci. 

 

Llengua en què parla al bar, pub o discoteca per nacionalitat, llengua materna i anys de 

residència (desglossada) 
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% Horitzontals   
Només 

català 

Només 

castellà 

Només 

francès 

Només 

portuguès 

Català i 

castellà 

Altres 

situacions 

Total 626 26,0 40,8 0,4 1,1 26,2 5,5 

Nacionalitat                

Andorrana 262 35,5 34,0 0,0 0,0 29,6 0,9 

Espanyola 180 30,4 35,6 0,0 0,0 31,1 2,9 

Francesa 29 20,6 25,3 8,4 0,0 12,2 33,4 

Portuguesa 102 3,6 63,6 0,0 6,5 9,4 16,8 

Altres 53 9,9 57,2 0,0 0,0 32,9 0,0 

                

Llengua materna               

Català 256 42,2 22,6 0,0 0,0 32,3 2,9 

Castellà 279 21,7 49,7 0,0 0,0 26,4 2,2 

Francès 58 27,8 27,5 4,2 0,0 26,2 14,3 

Portuguès 118 4,0 59,2 0,0 5,6 14,5 16,6 

Anglès 19 19,5 46,2 0,0 4,7 29,5 0,0 

Altres 30 26,5 29,9 0,0 0,0 34,7 8,9 

                

Anys residència                

5 o menys 16 12,1 42,4 8,4 0,0 37,1 0,0 

6 a 10 82 6,2 48,1 1,3 5,9 23,7 14,8 

11 a 15 66 20,0 48,3 0,0 1,4 24,5 5,8 

16 a 20 55 23,6 38,1 0,0 0,0 26,3 12,0 

Més de 20 222 31,8 39,3 0,0 0,4 24,0 4,5 

Nascuts a Andorra 186 31,7 37,5 0,0 0,0 29,7 1,0 

Base: persones que han anat a prendre alguna cosa a un bar, pub o discoteca a Andorra (N=626) 

 

En els bars, pubs o discoteques d’Andorra, un 39% afirmen que són ateses i parlen només en 

castellà; mentre que un 16% ha contestat ser atès i parlar en català i un 23% utilitza ambdues 

llengües (incloent els casos que són atesos i parlen les dues llengües i els casos que són ateses 

en una i parlen en l’altre). 

 

Interrelació llengua en què l’atenen i llengua en què parla al bar, pub o discoteca 

(desglossada) 

% Totals   
Només 

català 

Només 

castellà 

Només 

francès 

Només 

portuguès 

Català i 

castellà 

Altres 

situacions 

Total 626 17,2 46,3 0,2 1,5 27,6 7,1 

Llengua en què parla                

Només català 26,0 15,8 5,6 0,0 0,1 4,1 0,3 
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Només castellà 40,8 1,1 38,6 0,0 0,3 0,4 0,4 

Només francès 0,4 0,2 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 

Només portuguès 1,1 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 

Català i castellà 26,2 0,2 2,1 0,0 0,0 23,1 0,9 

Altres situacions 5,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,5 

Base: persones que han anat a prendre alguna cosa a un bar, pub o discoteca a Andorra (N=626). 

 

Interrelació llengua en què l’atenen i llengua en què parla (desglossada) 

      

  Freqüències Percentatges 

Total 626 100 

Només català 99 15,8 

Només castellà 242 38,6 

Només francès 1 0,2 

Només portuguès 7 1,1 

Català i castellà 144 23,1 

Altres situacions 133 21,3 

Base: persones que han anat a prendre alguna cosa a un bar, pub o discoteca a Andorra (N=626). 

 

g) BANC / COMPANYIA D’ASSEGURANCES / GESTORIA 

 

En aquest cas ens centrem en la llengua parlada en els bancs, companyies d’assegurances i 

gestories. 

El català és la llengua majoritària entre les persones que van a un banc, companyia 

d’assegurances o gestoria d’Andorra: un 90% són atesos en aquesta llengua i un 81% és la que 

utilitzen per parlar. Amb un percentatge molt més inferior trobem que un 15% dels enquestats 

afirmen ser atesos en castellà i un 22% que és aquesta la llengua que utilitzen en aquesta 

situació (amb independència de si aquestes llengües són emprades de forma exclusiva o 

conjuntament amb d’altres).  

A més a més podem constatar que hi ha una coincidència majoritària entre la llengua en què 

són ateses i la llengua en què parlen les persones en aquest context. 

 

Llengües en què l’atenen i llengües en què parla al banc / companyia d’assegurances / 

gestoria (multiresposta) 

 Freqüències Percentatges 

Total 705  

En quina llengua l'atenen quan va al banc?     

Català 634 89,9 

Castellà 103 14,6 
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Francès 5 0,6 

Anglès 2 0,3 

      

En quina llengua els parla vostè?     

Català 571 81,0 

Castellà 156 22,2 

Francès 7 0,9 

Anglès 4 0,6 

Nota: pregunta multiresposta, la suma dels percentatges pot ser superior a 100. 

Base: persones que han anat al banc, companyia d’assegurances o gestoria a Andorra (N=705). 

 

Llengües en què parla segons llengües en què l’atenen (multiresposta) 

 

Nota: pregunta multiresposta, la suma dels percentatges pot ser superior a 100. 

Base: persones que han anat al banc, companyia d’assegurances o gestoria a Andorra (N=705). 

 

Si ens fixem en la utilització exclusiva del català en aquest àmbit analitzat, observem que una 

gran majoria dels enquestats, un 85%, ha contestat que en aquests establiments és atès 

només en català. A molta distància trobaríem aquells que han contestat ser atesos només en 

castellà (9%). 

 

Comparativament, podem afirmar que continua la tendència a l’alça de l’ús exclusiu del català 

en aquest context iniciada al 2004. Ara bé, és respecte el 2009 que es realitza un augment més 

notable passant d’un 78% a un 85%. Paral·lelament l’ús exclusiu del castellà continua 

disminuint tal i com ve produint-se des del 1995. 

 

Llengua en què l’atenen al banc / companyia d’assegurances / gestoria (desglossada) 

 Freqüències Percentatges 

Total 705 100 

Només català 596 84,5 

Només castellà 66 9,3 

Només francès 3 0,5 

Català i castellà 37 5,2 

% Verticals   Català Castellà Francès Anglès 

Total 705 634 103 5 2 

En quina llengua els parla vostè?           

Català 81,0 89,6 24,5 0,0 0,0 

Castellà 22,2 14,6 98,0 0,0 0,0 

Francès 0,9 0,5 0,0 100,0 0,0 

Anglès 0,6 0,0 2,1 0,0 100,0 
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Altres situacions 3 0,5 

Base: persones que han anat al banc, companyia d’assegurances o gestoria a Andorra (N=705). 

 

Llengua en què l'atenen al banc /companyia d’assegurances 

/ gestoria
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Només castellà

Català i castellà

Altres situacions

 

 

Un 77% de les persones que van als bancs, companyies d’assegurances i/o gestories d’Andorra, 

utilitzen en exclusiva el català per parlar, mentre que un 18% afirma utilitzar només el castellà.  

 

Respecte les dades obtingudes en aquesta mateixa pregunta en els estudis de Coneixements i 

usos lingüístics de la població d’Andorra d’anys anteriors observem una continuació de la 

tendència ascendent de l’ús del català en exclusiu en aquest àmbit, que al 1995 era del 67% i 

actualment es situa al 77%. 

L’ús del castellà en exclusiva, que al 2009 havia augmentat, torna ara a disminuir situant-se al 

nivell del 1999 amb un 18%. 

 

Llengua en què parla al banc /companyia d’assegurances / gestoria (desglossada) 

 Freqüències Percentatges 

Total 705 100 

Només català 541 76,7 

Només castellà 123 17,5 

Només francès 6 0,8 

Català i castellà 30 4,2 

Altres situacions 5 0,8 

Base: persones que han anat al banc, companyia d’assegurances o gestoria a Andorra (N=705). 
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Llengua en què parla al banc /companyia d’assegurances / 

gestoria

6,9 5,2 3,6 2,3 1,6

2,7 9,2 11,2
4,6 4,2
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Entre les persones que han dit parlar català en aquest context en particular, ho fan en 

percentatge superior els de nacionalitat andorrana (94%), els que tenen com a llengua 

materna el català (97%)  i els nats a Andorra (95%). 

 

Relacionant la llengua en què són ateses i la llengua què parlen les persones que van als bancs, 

gestories o companyies d’assegurances a Andorra, es confirma que el català és la llengua més 

utilitzada (un 76% són ateses i parlen només en català, per un 9% que ho fan en castellà). 

 

Llengua en què parla al banc / companyies d’assegurances / gestoria per nacionalitat, 

llengua materna i anys de residència 

% Horitzontals   Només català Només castellà Només francès Català i castellà Altres situacions 

Total 705 76,7 17,5 0,8 4,2 0,8 

Nacionalitat              

Andorrana 278 94,4 1,8 0,0 3,8 0,0 

Espanyola 213 79,6 15,3 0,0 5,1 0,0 

Francesa 34 70,2 10,2 16,5 0,0 3,1 

Portuguesa 112 43,7 48,8 0,0 7,5 0,0 

Altres 68 53,4 40,2 0,0 0,0 6,4 

              

Anys residència              

5 o menys 20 81,7 6,2 6,8 0,0 5,4 

6 a 10 93 51,3 37,2 2,3 6,8 2,4 

11 a 15 74 61,1 32,8 1,5 1,7 3,0 

16 a 20 63 80,1 18,8 0,0 1,1 0,0 

Més de 20 266 76,0 18,1 0,4 5,5 0,0 
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Nascuts a Andorra 190 94,6 1,8 0,0 3,6 0,0 

              

Llengua materna             

Català 276 97,3 1,1 0,0 1,6 0,0 

Castellà 310 77,1 16,6 0,0 5,6 0,7 

Francès 66 81,2 5,3 8,5 0,0 4,9 

Portuguès 130 49,6 43,7 0,0 6,7 0,0 

Anglès 26 57,4 26,0 0,0 8,1 8,5 

Altres 40 61,0 28,6 0,0 4,9 5,5 

Ns/Nc 1 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Base: persones que han anat al banc, companyia d’assegurances o gestoria a Andorra (N=705). 

 

Interrelació llengua en què l’atenen i llengua en què parla al banc/companyia 

d’assegurances/gestoria (desglossada) 

% Totals   
Només 

català 

Només 

castellà 

Només 

francès 

Català i 

castellà 

Altres 

situacions 

Total 705 84,5 9,3 0,5 5,2 0,5 

Llengua en què parla             

Només català 76,7 76,4 0,3 0,0 0,0 0,0 

Només castellà 17,5 6,8 8,6 0,0 2,1 0,0 

Només francès 0,8 0,2 0,0 0,5 0,0 0,2 

Català i castellà 4,2 0,9 0,1 0,0 3,1 0,0 

Altres situacions 0,8 0,2 0,3 0,0 0,0 0,3 

Base: persones que han anat al banc, companyia d’assegurances o gestoria a Andorra (N=705). 

 

Interrelació llengua en què l’atenen i llengua en què parla (desglossada) 

 Freqüències Percentatges 

Total 705 100 

Només català 539 76,4 

Només castellà 61 8,6 

Només francès 3 0,5 

Català i castellà 22 3,1 

Altres situacions 80 11,3 

Base: persones que han anat al banc, companyia d’assegurances o gestoria a Andorra (N=705). 

 

 

h) PERRUQUERIA / BARBER 
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Més de la meitat de les persones que van al barber o a la perruqueria a Andorra són ateses 

(53%) i parlen (52%) en castellà, ja sigui de forma exclusiva o combinada amb d’altres llengües. 

Paral·lelament un 50% afirma ser atès en català i un 49% parlar també aquesta llengua. 

 

Llengües en què l’atenen i llengües en què parla a la perruqueria / barber 

 Freqüències Percentatges 

Total 663  

En quina llengua l'atenen quan va al barber?     

Català 331 49,9 

Castellà 349 52,7 

Francès 11 1,7 

Portuguès 33 4,9 

      

En quina llengua els parla vostè?     

Català 323 48,8 

Castellà 347 52,4 

Francès 12 1,8 

Portuguès 30 4,5 

Anglès 2 0,3 

Nota: pregunta multiresposta, la suma dels percentatges pot ser superior a 100. 

Base: persones que han anat a la perruqueria o al barber a Andorra (N=663). 

 

Llengües en què parla segons llengües en què l’atenen (multiresposta) 

% Verticals   Català Castellà Francès Portuguès 

Total 663 331 349 11 33 

En quina llengua els parla vostè?           

Català 48,8 95,2 14,9 32,3 2,8 

Castellà 52,4 16,8 97,0 11,8 22,9 

Francès 1,8 1,2 0,4 93,7 0,0 

Portuguès 4,5 0,3 1,4 0,0 92,3 

Anglès 0,3 0,0 0,6 0,0 0,0 

Nota: pregunta multiresposta, la suma dels percentatges pot ser superior a 100. 

Base: persones que han anat a la perruqueria o al barber a Andorra (N=663). 

 

Com hem anat fent amb les preguntes anteriors, analitzarem ara aquesta pregunta distingint 

els caos en què els enquestats han contestat una sola llengua dels que n’han contestat dos o 

més. D’aquesta manera observem que un 44% dels enquestats afirmen que quan van a 

aquests establiments són atesos de forma exclusiva en castellà; mentre que un 42% ha 

contestat ser atès només en català.  
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Si ens fixem en l’evolució dels percentatges obtinguts en aquesta mateixa pregunta al llarg de 

les diferents onades realitzades, observem que al 2014 continua produint-se un ascens de l’ús 

exclusiu del català en aquest tipus d’establiments, passant d’un 31% al 2004 a l’actual 42%.  

L’ús exclusiu del castellà, tot i continuar sent la opció amb més percentatge, disminueix 

respecte el 2009 on trobàvem un percentatge del 54% (8 punts percentuals mes que en el 

present estudi). 

 

Llengua en què l’atenen a la perruqueria / barber (desglossada) 

  Freqüències Percentatges 

Total 663 100 

Només català 279 42,0 

Només castellà 292 44,0 

Només francès 8 1,2 

Només portuguès 26 3,9 

Català i castellà 49 7,3 

Altres situacions 10 1,6 

Base: persones que han anat a la perruqueria o al barber a Andorra (N=663). 

Llengua en què l'atenen a la perruqueria / barber
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Pel que fa a la llengua parlada per les persones enquestades quan van a la perruqueria o al 

barber a Andorra, i distingint entre les que parlen una o més llengües, destaca que el 45% 

utilitza només el castellà i un 42% només el català. 

Aquests percentatges suposen un augment de l’ús exclusiu del català en aquest àmbit, passant 

d’un 34% al 2009 a l’actual 42%, i una disminució de l’ús exclusiu del castellà de 9 punts 

percentuals respecte al 2009. 

 

Llengua en què parla a la perruqueria / barber (desglossada) 

  Freqüències Percentatges 
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Total 663 100 

Només català 280 42,2 

Només castellà 299 45,2 

Només francès 9 1,3 

Només portuguès 25 3,8 

Català i castellà 39 5,9 

Altres situacions 10 1,5 

Base: persones que han anat a la perruqueria o al barber a Andorra (N=663). 

 

Llengua en què parla a la perruqueria / barber
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Són les persones de nacionalitat andorrana i les de llengua materna catalana les que en major 

percentatge (57% i 68%) afirmen utilitzar només el català en aquests establiments; mentre que 

els residents portuguesos (61%) i els del grup d’altres nacionalitats (68%), conjuntament amb 

les persones de llengua materna castellana (58%) i llengua materna portuguesa (59%), els que 

en major mesura afirmen usar només el castellà quan van a aquests llocs.  

Pel que fa als anys de residència i exceptuant de nou el tram de 5 o menys anys28, observem 

una relació estadísticament proporcional entre els anys de residència i l’ús del català. Així 

doncs aquest augmenta la seva presència en aquest context, a mesura que augmenten els 

anys que els enquestats porten a Andorra. I contràriament, disminueix el percentatge d’ús 

exclusiu del castellà al barber i a la perruqueria d’Andorra a mesura que augmenta els anys de 

residència. Entre els nats a Andorra el percentatge d’ús exclusiu del català en aquest tipus 

d’establiment es situa al 52% i el de l’ús exclusiu del castellà en un 41%. 

 

Llengua en què parla a la perruqueria / barber per nacionalitat, llengua materna i anys de 

residència (desglossada) 

                                                           
28

 Per la composició sociodemogràfica que trobem en aquest tram i explicada amb anterioritat. 
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% Horitzontals   
Només 

català 

Només 

castellà 

Només 

francès 

Només 

portuguès 

Català i 

castellà 

Altres 

situacions 

Total 663 42,2 45,2 1,3 3,8 5,9 1,5 

Nacionalitat                

Andorrana 266 56,8 34,8 0,7 0,0 7,1 0,6 

Espanyola 201 47,2 47,1 0,0 0,0 5,7 0,0 

Francesa 35 40,5 29,6 16,0 0,0 7,1 6,8 

Portuguesa 99 7,7 61,2 1,2 22,9 3,0 4,0 

Altres 60 19,1 67,7 0,0 3,9 5,6 3,6 

                

Llengua materna               

Català 265 67,7 25,5 0,2 0,0 6,2 0,4 

Castellà 296 36,1 57,6 0,0 0,3 6,0 0,0 

Francès 62 45,5 32,7 11,3 0,0 5,8 4,8 

Portuguès 119 11,4 59,1 1,0 21,0 4,2 3,3 

Anglès 20 39,4 50,2 0,0 0,0 10,4 0,0 

Altres 30 35,9 53,1 0,0 0,0 0,0 11,0 

Ns/Nc 1 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

                

Anys residència                

5 o menys 16 62,1 29,5 8,4 0,0 0,0 0,0 

6 a 10 82 14,4 52,2 4,3 12,7 9,9 6,5 

11 a 15 65 31,0 53,7 1,6 7,4 6,3 0,0 

16 a 20 57 44,3 44,0 1,9 6,6 3,1 0,0 

Més de 20 253 45,2 45,4 0,5 2,4 5,3 1,3 

Nascuts a Andorra 189 51,9 40,6 0,3 0,0 6,3 0,8 

Base: persones que han anat a la perruqueria o al barber a Andorra (N=663). 

 

Considerant la interrelació entre la llengua en què són ateses les persones que van a la 

perruqueria o barber a Andorra i la llengua en què parlen en aquest context, s’observa que un 

43% diuen ser atesos i parlar només en castellà, mentre que un 41% són atesos i parlen català. 

Amb un 6% trobem aquelles persones que les atenen i parlen en català i castellà (en alguns 

casos les atenen i parlen les dues llengües i en altres les atenen en una i parlen en l’altre). 

 

Interrelació llengua en què l’atenen i llengua en què parla a la perruqueria / barber 

(desglossada) 

% Totals   
Només 

català 

Només 

castellà 

Només 

francès 

Només 

portuguès 

Català i 

castellà 

Altres 

situacions 

Total 663 42,0 44,0 1,2 3,9 7,3 1,6 
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Llengua en què parla               

Només català 42,2 40,7 1,0 0,0 0,0 0,4 0,1 

Només castellà 45,2 1,2 42,6 0,0 0,1 1,0 0,3 

Només francès 1,3 0,2 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 

Només portuguès 3,8 0,0 0,0 0,0 3,8 0,0 0,0 

Català i castellà 5,9 0,0 0,1 0,0 0,0 5,9 0,0 

Altres situacions 1,5 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 1,2 

Base: persones que han anat a la perruqueria o al barber a Andorra (N=663). 

 

Interrelació llengua en què l’atenen i llengua en què parla (desglossada) 

  Freqüències Percentatges 

Total 663 100 

Només català 270 40,7 

Només castellà 282 42,6 

Només francès 8 1,2 

Només portuguès 25 3,8 

Català i castellà 39 5,9 

Altres situacions 39 5,9 

Base: persones que han anat a la perruqueria o al barber a Andorra (N=663). 

 

i) FREQÜÈNCIA DE PARLA DE LES DIFERENTS LLENGÜES EN ELS ÀMBITS SOCIOECONÒMICS 

ANALITZATS 

 

A partir d’un anàlisi conjunt de les llengües parlades en els àmbits socioeconòmics destacats 

anteriorment, podem dir que un 93% utilitza el castellà per parlar amb les persones que els 

atenen, ja sigui de forma exclusiva o combinada amb una o més d’una llengua. A relativament 

poca distància trobem que un 88% dels enquestats afirmen utilitzar el català en aquests àmbits 

(sol o combinat). Amb percentatges molt més inferiors trobem un 15% que parlen en 

portuguès, un 5% en francès i un 1% en anglès. 

 

Llengües en què parlen en l’àmbit socioeconòmic (multiresposta)   

 Freqüències Percentatges 

Total 727  

Llengües que parla en àmbits socioeconòmics     

Català 640 87,9 

Castellà 674 92,7 

Francès 37 5,1 

Portuguès 110 15,1 

Anglès 9 1,3 
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Nota: pregunta multiresposta, els percentatges poden sumar més de 100. 

 

Entre els enquestats que afirmen utilitzar el català en aquests contexts, ja sigui amb 

exclusivitat o bé conjuntament amb d’altres llengües, ho fan en major percentatge els més 

joves (100% entre els que tenen de 15 a 24 anys i 90% pels que tenen de 25 a 34 anys); les 

persones de nacionalitat andorrana (100%) i francesa (94%); les que tenen com a llengua 

materna el català (100%) i el francès (92%); els nats a Andorra (100%) i els que porten 5 anys o 

menys residint al Principat29. 

 

Pel que fa al castellà observem que el seu ús, exclusiu o combinat, presenta percentatges 

superiors entre les persones de nacionalitat portuguesa (100%) i espanyola (94%); entre les 

que tenen el castellà, el portuguès o l’anglès com a llengua materna (amb percentatges que 

oscil·len entre el 97 i el 100%); entre la població més jove (97% entre els que tenen de 15 a 24 

anys) i finalment entre les persones que porten residint al Principat entre 11 i 15 anys amb un 

96%. 

 

Llengües en què parlen en l’àmbit socioeconòmic per edat, nacionalitat, llengua materna i 

anys de residència (multiresposta) 

% Horitzontals   Català Castellà Francès Portuguès Anglès 

Total 727 87,9 92,7 5,1 15,1 1,3 

Edat             

15 a 24 anys 84 100,0 97,2 1,2 7,8 1,5 

25 a 34 anys 121 89,7 92,9 4,9 14,6 1,1 

35 a 49 anys 243 85,4 94,2 2,6 20,5 0,0 

50 anys o més 280 85,8 90,0 8,5 12,8 2,3 

              

Nacionalitat              

Andorrana 287 99,6 91,8 3,5 5,8 0,5 

Espanyola 218 89,4 93,8 1,3 9,8 0,6 

Francesa 37 94,3 77,8 49,6 9,5 0,0 

Portuguesa 115 64,4 100,0 4,8 53,4 0,0 

Altres 70 70,7 89,0 0,0 9,7 9,4 

              

Anys residència              

5 o menys 20 93,8 93,2 12,2 0,0 0,0 

6 a 10 94 70,4 95,2 8,9 28,3 2,3 

11 a 15 75 80,8 95,7 3,2 20,7 2,9 

16 a 20 63 83,1 88,0 1,7 17,1 2,0 

                                                           
29

 Possiblement a causa de les característiques específiques d’aquest subgrup de la mostra. 
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Més de 20 277 87,8 93,1 6,5 16,7 0,8 

Nascuts a Andorra 199 100,0 91,2 2,4 5,5 0,7 

              

Llengua materna             

Català 288 99,8 88,6 3,0 8,4 0,9 

Castellà 319 89,9 96,6 2,3 7,8 1,1 

Francès 70 92,1 83,9 30,8 5,0 4,8 

Portuguès 135 68,0 99,2 4,1 49,9 0,0 

Anglès 26 65,5 100,0 0,0 24,8 17,0 

Altres 40 77,3 80,8 2,7 15,7 5,5 

Ns/Nc 1 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Nota: pregunta multiresposta, els percentatges poden sumar més de 100. 

 

Si separem els casos de les persones que han contestat una sola llengua de les persones que 

n’han contestat més d’una, l’ús exclusiu del català és força baix (6%). També és baix l’ús en 

exclusivitat del castellà. En canvi veiem que l’ús del català i el castellà combinat obté un 

percentatge del 66%, sent el que té més representació. Aquesta combinació de ambdues 

llengües es pot donar o bé perquè tant els que atenen com els que van als contextos 

socioeconòmics analitzats (grans magatzems, bars, restaurants, bancs...) utilitzen 

simultàniament les dos llengües, o bé perquè uns utilitzen una i els altres l’altre.  

Un percentatge del 21% dels enquestats ha manifestat que en aquests contextos utilitza altres 

llengües o combinacions lingüístiques com ara el català i el francès, el portuguès i el castellà, 

l’anglès... 

 

Així doncs i com hem vist, en l’àmbit socioeconòmic i en concret en els contextos analitzats 

(grans magatzems, botigues, bancs, restaurants, transport públic...) hi ha un predomini de la 

utilització d’un registre bilingüe a partir del català i del castellà.  

 

Llengües en què parlen en l’àmbit socioeconòmic (desglossada) 

 

Són les persones de nacionalitat andorrana i espanyola, 82% i 72% respectivament, les que en 

major percentatge han afirmat emprar ambdues llengües. També trobem major proporció de 

persones que han contestat utilitzar ambdues llengües, com és lògic, entre els que tenen com 

  Freqüències Percentatges 

Total 727 100 

Només català 44 6,1 

Només castellà 54 7,5 

Només francès 1 0,1 

Català i castellà 478 65,8 

Altres combinacions 149 20,5 
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a llengua materna el català i el castellà (76% en els dos casos). Finalment són els més joves 

(88% entre els que tenen de 15 a 24 anys), i els que porten més temps residint al país (63% 20 

anys o mes) i els nats a Andorra (83%) els que presenten percentatges superior en l’opció 

català i castellà. De fet, a excepció del que porten 5 anys o menys al Principat30, observem que 

augmenta la proporció de gent que afirma utilitzar el català i el castellà (bilingüisme) en els 

contextos analitzats a mesura que augmenta el temps de residència al país. 

 

Llengües en què parlen en l’àmbit socioeconòmic per nacionalitat, edat, llengua materna i 

anys de residència  

% Horitzontals   
Només 

català 

Només 

castellà 

Només 

francès 

Català i 

castellà 

Altres 

combinacions 

Total 727 6,1 7,5 0,1 65,8 20,5 

Edat             

15 a 24 anys 84 2,8 0,0 0,0 87,9 9,3 

25 a 34 anys 121 7,1 6,9 0,0 67,0 19,0 

35 a 49 anys 243 4,7 8,0 0,0 64,1 23,1 

50 anys o més 280 7,9 9,5 0,4 60,1 22,2 

              

Nacionalitat              

Andorrana 287 7,6 0,4 0,0 82,2 9,8 

Espanyola 218 6,2 10,3 0,0 72,1 11,3 

Francesa 37 3,6 2,9 2,9 34,4 56,3 

Portuguesa 115 0,0 15,9 0,0 28,6 55,5 

Altres 70 11,0 16,5 0,0 56,6 16,0 

              

Anys residència              

5 o menys 20 0,0 6,2 0,0 81,7 12,2 

6 a 10 94 2,5 15,2 0,0 43,8 38,5 

11 a 15 75 2,6 11,4 0,0 59,2 26,8 

16 a 20 63 10,3 10,6 0,0 58,4 20,8 

Més de 20 277 6,1 8,6 0,4 63,2 21,7 

Nascuts a Andorra 199 8,5 0,0 0,0 82,9 8,7 

              

Llengua materna             

Català 288 11,2 0,2 0,0 76,3 12,3 

Castellà 319 3,2 9,5 0,0 76,4 10,9 

Francès 70 5,5 1,5 1,5 52,4 39,1 

                                                           
30

 Pels motius comentats anteriorment. 
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Portuguès 135 0,8 13,5 0,0 34,0 51,7 

Anglès 26 0,0 13,9 0,0 52,8 33,3 

Altres 40 19,2 15,4 0,0 41,6 23,8 

Ns/Nc 1 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Per tal de saber quina o quines llengües són les més utilitzades en aquests àmbits 

socioeconòmics, demanem als enquestats que indiquin quina és per ells aquesta llengua.  Per 

fer-ho, establim que entre les persones que només parlen una llengua, és aquesta la més 

utilitzada. Mentre que per determinar la llengua més utilitzada entre aquells individus que en 

parlen més d’una, s’ha optat per demanar la freqüència d’ús de cadascuna. En aquest sentit 

s’ha utilitzat una escala amb cinc ítems: gens, poc, de tant en tant, bastant o molt, i es 

considera com a llengua més emprada la llengua amb una freqüència d’ús més alta. En el cas 

que trobem que la freqüència d’ús és igual entre dos llengües, aquestes dos s’han considerat 

com les més utilitzades. 

 

Un cop analitzats els resultats i a partir de les respostes obtingudes podem dir que la llengua 

més utilitzada és el català amb un 42% amb independència de si es tracta d’un ús exclusiu o 

no. En segon lloc trobem el castellà, també sense especificar si l’ús és monolingüe o bilingüe, 

amb un 31%; seguit del català i castellà utilitzades de forma conjunta (20%). 

 

Llengua més utilitzada en l’àmbit socioeconòmic  

 Freqüències Percentatges 

Total 727 100 

Llengua més utilitzada en àmbits socioeconòmics     

Català 307 42,1 

Castellà 226 31,1 

Francès 8 1,1 

Portuguès 8 1,1 

Català=castellà 142 19,5 

Altres situacions 32 4,4 

Ns/Nc 5 0,7 

 

Són les persones de nacionalitat andorrana (57%) i espanyola (50%); i les que tenen la llengua 

materna catalana  (67%), les que en major percentatge afirmen que en els àmbits estudiats del 

món socioeconòmic la llengua que més utilitzen és el català. 

En canvi, aquelles que en major percentatges contesten que la llengua que més utilitzen és el 

castellà, són de nacionalitat portuguesa (60%) i els del grup d’altres nacionalitats (46%); i 

aquelles amb llengua materna portuguesa, anglesa o castellana. 
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En funció de l’edat observem que són els més grans de 33 anys els que en major proporció han 

contestat que la llengua que més parlen en aquests àmbits és el català (46% tant pels de 35 a 

49 anys com pels de 50 o més). 

Per anys de residència al país també observem una relació estadísticament significativa. Així 

les persones que diuen que la llengua que més utilitzen és el català són les que porten més 

temps residint al país, de nou amb l’excepció dels que porten vivint 5 o menys anys, o bé les 

que hi han nascut. I a la inversa, són les persones que fa menys que viuen a Andorra, les que 

en major percentatge afirmen que és el castellà la llengua que més utilitzen als bars, grans 

magatzems, botigues, bancs... 

 

Llengua més utilitzada en l’àmbit socioeconòmic 

% Horitzontals   Català Castellà Francès Portuguès Català=castellà Altres situacions Ns/Nc 

Total 727 42,1 31,1 1,1 1,1 19,5 4,4 0,7 

Edat                 

15 a 24 anys 84 37,1 36,6 0,0 1,4 22,2 2,7 0,0 

25 a 34 anys 121 27,1 32,9 2,1 1,7 31,4 3,8 1,1 

35 a 49 anys 243 46,4 27,5 0,0 1,9 18,5 5,6 0,0 

50 anys o més 280 46,4 31,6 1,9 0,0 14,4 4,1 1,4 

                  

Nacionalitat                  

Andorrana 287 57,2 16,6 0,0 0,4 22,8 2,1 0,9 

Espanyola 218 49,6 30,6 0,0 0,0 16,9 2,5 0,3 

Francesa 37 32,2 27,2 21,0 0,0 3,6 16,0 0,0 

Portuguesa 115 8,4 60,4 0,0 5,8 12,8 12,7 0,0 

Altres 70 17,5 45,6 0,0 0,0 33,7 0,0 3,1 

                  

Anys residència                  

5 o menys 20 50,1 25,6 0,0 0,0 17,6 6,8 0,0 

6 a 10 94 18,7 48,5 4,9 5,1 18,4 4,3 0,0 

11 a 15 75 30,8 34,4 1,4 1,2 22,9 6,4 2,9 

16 a 20 63 36,6 37,2 0,0 0,0 20,7 5,4 0,0 

Més de 20 277 48,1 30,4 0,8 0,3 14,2 5,5 0,7 

Nascuts a Andorra 199 50,1 21,0 0,0 0,6 25,9 1,7 0,7 

                  

Llengua materna                 

Català 288 66,8 12,6 0,0 0,0 16,8 3,0 0,9 

Castellà 319 38,6 34,2 0,0 0,0 24,0 2,3 0,9 

Francès 70 42,9 28,9 11,1 1,3 10,9 4,9 0,0 

Portuguès 135 9,7 57,5 0,0 5,8 14,4 12,7 0,0 
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Anglès 26 27,4 39,0 0,0 3,5 17,3 12,7 0,0 

Altres 40 36,5 31,9 2,7 0,0 19,8 3,6 5,5 

Ns/Nc 1 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Freqüència d’ús de cada llengua al món socioeconòmic 

 Freqüències Percentatges 

Total 727 100 

Freqüència d'ús del català en l’àmbit socioeconòmic     

Gens 142 19,5 

Poc 17 2,3 

De tant en tant 47 6,5 

Bastant 207 28,5 

Molt 315 43,3 

      

Freqüència d'ús del castellà en l’àmbit socioeconòmic     

Gens 120 16,5 

Poc 18 2,5 

De tant en tant 118 16,2 

Bastant 254 35,0 

Molt 217 29,8 

      

Freqüència d'ús del francès en l’àmbit socioeconòmic     

Gens 693 95,3 

Poc 7 1,0 

De tant en tant 13 1,8 

Bastant 8 1,0 

Molt 7 0,9 

      

Freqüència d'ús del portuguès en l’àmbit socioeconòmic     

Gens 654 89,9 

Poc 14 1,9 

De tant en tant 24 3,3 

Bastant 26 3,5 

Molt 10 1,3 

      

Freqüència d'ús de l’anglès en l’àmbit socioeconòmic     

Gens 721 99,0 

Poc 5 0,7 
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De tant en tant 2 0,3 

      

 

 

 

3. L’INDICADOR D’ÚS  

 

 

A continuació calcularem l’indicador d’ús del català, el castellà, el francès i el portuguès a 

partir de la mitjana de la freqüència d’ús de cada llengua a casa, amb els amics i a la feina 

(relacions internes). Aquest indicador pren valors entre 1 (gens) i 5 (molt), i ens permetrà 

comparar-lo amb els indicadors d’ús dels estudis d’anys anteriors sobre coneixements i usos 

lingüístics a Andorra (onades del 1995, 1999, 2004 i 2009).  

 

En aquells casos de persones que no tenen puntuació en la freqüència d’ús a casa (perquè 

viuen soles) o en les freqüències d’ús a la feina (perquè no treballen o perquè treballen soles), 

s’ha calculat la mitjana dels àmbits en què sí tenen puntuació (si són dos àmbits s’han sumat 

les freqüències d’ús i s’ha dividit entre dos, i si només té una puntuació en un àmbit s’ha 

considerat aquesta com la mitjana d’ús). 

 

INDICADOR D’ÚS = (freqüència d’ús a casa + freqüència d’ús amb els amics + freqüència d’ús 

a la feina) /3 

 

3.1 INDICADORS D’ÚS DE CADA UNA DE LES LLENGÜES (MITJANA) 

 

 Freqüències 

Indicador d’ús català   

Casos vàlids 727 

Mitjana 3,229 

Desviació 1,645 

    

Indicador d’ús castellà   

Casos vàlids 727 

Mitjana 2,998 

Desviació 1,499 

    

Indicador d’ús francès   

Casos vàlids 727 
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Mitjana 1,258 

Desviació 0,797 

    

Indicador d’ús portuguès   

Casos vàlids 727 

Mitjana 1,459 

Desviació 1,079 

 

Segons els càlculs realitzats, l’indicador d’ús del català és d’un 3,2, el del castellà d’un 3, el del 

francès d’un 1,3 i el del portuguès d’un 1,5. Aquests resultats suposen un canvi considerable 

respecte alguns dels indicadors d’estudis anteriors. Així, l’indicador d’ús del català que des del 

2004 es mantenia en un 2,9, augmenta fins a situar-se en un 3,2. Paral·lelament l’indicador del 

castellà disminueix per primera vegada des del 1999, situant-se en un 3. Tant en el cas del 

portuguès com del francès, observem una estabilitat en els seus respectius indicadors (el 

francès passa d’un 1,4 al 2009 al 1,3 actual i el portuguès es queda amb el 1,5 del 2009). 

 

Indicador d'ús de cada llengua
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3.2 INDICADORS D’ÚS DEL CATALÀ 

 

 Freqüències Percentatges 

Total 727 100 

1 185 25,4 

1,3 5 0,7 

1,5 1 0,1 

1,7 12 1,7 

2 37 5,1 
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2,3 38 5,3 

2,5 20 2,8 

2,7 2 0,3 

3 46 6,3 

3,3 16 2,3 

3,5 2 0,2 

3,7 34 4,7 

4 24 3,3 

4,3 7 1,0 

4,5 25 3,4 

4,7 26 3,5 

5 246 33,8 

      

Mitjana 3,229   

Desviació 1,645  

 

L’indicador d’ús del català és força més alt entre les persones de nacionalitat andorrana (4,1), 

que entre les de nacionalitat espanyola (3,4), francesa (2,6), portuguesa (1,6) o les del grup 

d’altres nacionalitats (2,2). Aquestes diferències estan directament relacionades amb la 

llengua materna de la persona ja que l’indicador d’ús del català és molt més alt entre les 

persones que tenen aquesta llengua com a llengua materna (4,5), que no pas entre la resta de 

casos. Aquests oscil·len entre el 3,1 dels que tenen el castellà com a llengua inicial i el 1,7 entre 

els que tenen el portuguès com a llengua inicial.  

A més a més podem veure que l’indicador d’ús del català és més alt entre els andorrans de 

llengua materna catalana (4,5) i els espanyols de llengua materna també catalana (4,4), 

respecte el 3,6 i el 2,9 que presenten els andorrans i espanyols amb llengua materna castellana 

respectivament. 

 

Observem també que l’indicador d’ús del català augmenta a mesura que augmenta el nivell de 

formació dels enquestats, passant d’un 2,8 entre els que no tenen estudis o bé tenen estudis 

primaris, a un 3,7 entre els que tenen carrera universitària.  

El diferent nivell formatiu dels col·lectius nacionals que formen la població d’Andorra es pot 

relacionar amb la posició dins del mercat laboral i es tradueix en un ús diferent del català 

segons l’ocupació. Així els directius, propietaris i comandaments intermedis (3,6), els 

professionals, tècnics i similars (3,9) i el personal administratiu (3,9), on els andorrans hi tenen 

major presència, tenen un indicador d’ús del català més alt que els treballadors no qualificats 

(1,6) o els treballadors de la indústria, construcció i sector primari (2,4). 
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Finalment podem dir que, exceptuant els que fa 5 o menys anys que viuen a Andorra, la 

tendència és que a més anys de residència al país més augmenta l’indicador d’ús del català 

entre els enquestats, passant d’un 2,3 a un 3,3 pels que porten més de 20 anys al país i un 4 

pels nats a Andorra. 

 

Indicador d’ús del català per nacionalitat, llengua materna, nacionalitat segons llengua 

materna, anys de residència i ocupació. 

Freqüències   Mitjana 

Total 727 3,229 

Nacionalitat      

Andorrana 287 4,064 

Espanyola 218 3,416 

Francesa 37 2,646 

Portuguesa 115 1,633 

Altres 70 2,151 

      

Anys residència      

5 o menys 20 3,623 

6 a 10 94 2,317 

11 a 15 75 2,434 

16 a 20 63 2,857 

Més de 20 277 3,280 

Nascuts a Andorra 199 3,966 

      

Nivell d'estudis     

Estudis primaris o sense estudis 152 2,774 

Estudis secundaris bàsics 153 2,871 

Estudis secundaris superiors 133 3,210 

Formació Professional 88 3,663 

Estudis Universitaris 199 3,670 

      

Ocupació     

Directius, propietaris i 

comandaments intermedis 
67 3,648 

Professionals, tècnics i similars 115 3,878 

Personal administratiu i similars 82 3,926 

Treballadors del comerç, hostaleria i serveis personals 134 2,610 

Treballadors de la indústria, construcció i sector primari 77 2,391 

Treballadors no qualificats 43 1,592 
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Jubilats 98 3,853 

Mestresses de casa 12 3,851 

Estudiants 51 3,583 

Aturat 31 2,839 

Altres 16 2,297 

      

Llengua materna     

Català 288 4,470 

Castellà 319 3,098 

Francès 70 3,097 

Portuguès 135 1,703 

Anglès 26 2,407 

Altres 40 2,041 

   

Nacionalitat segons llengua materna     

Andorrana llengua materna catalana 188 4,472 

Andorrana llengua materna castellana 126 3,600 

Espanyola llengua materna catalana 93 4,445 

Espanyola llengua materna castellana 143 2,900 

 

 

3.3 INDICADORS D’ÚS DEL CASTELLÀ 

 

 Freqüències Percentatges 

Total 727 100 

1 175 24,0 

1,3 6 0,8 

1,5 1 0,1 

1,7 16 2,2 

2 56 7,7 

2,3 32 4,5 

2,5 33 4,5 

2,7 11 1,6 

3 66 9,1 

3,3 39 5,3 

3,5 1 0,1 

3,7 44 6,1 

4 24 3,3 
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4,3 19 2,6 

4,5 27 3,7 

4,7 40 5,5 

5 139 19,1 

      

Mitjana 2,998   

Desviació 1,499   

 

L’indicador d’ús del castellà és més alt entre persones de nacionalitat espanyola (3,3), 

portuguesa (3,3) i del grup d’altres nacionalitats (3,5), que no entre els andorrans o francesos 

(2,6 en ambdós casos). També és més alt entre els que tenen el castellà com a llengua materna 

o inicial amb un 3,6; els que tenen el portuguès (3,3) i aquells que tenen “altres” llengües com 

a inicials amb un 3,2, respecte els que tenen el català (2,2), el francès (2,5) o l’anglès (2,8) com 

a llengües maternes. 

Aquest indicador es manté molt estable en funció dels anys de residència a excepció dels que 

porten 5 anys o menys vivint al Principat que presenten un indicador més baix (2,8) i dels nats 

a Andorra (2,7). 

A mesura que augmenta el nivell de formació dels enquestats, podem veure que disminueix 

l’indicador d’ús del castellà (un 3,1 entre aquells que o bé no tenen estudis o tenen estudis 

primaris, per un 2,7 pels que tenen estudis universitaris). 

Pel que fa a l’ocupació, l’ús del castellà és més alt entre les enquestats que treballen al 

comerç, hostaleria i serveis personals (3,6); els treballadors de la indústria, construcció i sector 

primari (3,7), treballadors no qualificats (3,4) i aturats (3,4), que són, en línies generals, les 

persones amb menys nivell formatiu i de nacionalitat espanyola o portuguesa entre d’altres. 

 

Indicador d’ús del castellà per nacionalitat, llengua materna, nacionalitat segons llengua 

materna, anys de residència, nivell d’estudis i ocupació. 

Freqüències   Mitjana 

Total 727 2,998 

Nacionalitat      

Andorrana 287 2,553 

Espanyola 218 3,336 

Francesa 37 2,632 

Portuguesa 115 3,263 

Altres 70 3,540 

      

Anys residència      

5 o menys 20 2,793 

6 a 10 94 3,187 
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11 a 15 75 3,439 

16 a 20 63 3,152 

Més de 20 277 3,029 

Nascuts a Andorra 199 2,673 

      

Nivell d'estudis     

Estudis primaris o sense estudis 152 3,120 

Estudis secundaris bàsics 153 3,306 

Estudis secundaris superiors 133 3,095 

Formació Professional 88 2,815 

Estudis Universitaris 199 2,672 

      

Ocupació     

Directius, propietaris i comandaments intermedis 67 2,963 

Professionals, tècnics i similars 115 2,452 

Personal administratiu i similars 82 2,702 

Treballadors del comerç, hostaleria i serveis personals 134 3,579 

Treballadors de la indústria, construcció i sector primari 77 3,735 

Treballadors no qualificats 43 3,441 

Jubilats 98 2,264 

Mestresses de casa 12 2,361 

Estudiants 51 2,828 

Aturat 31 3,397 

Altres 16 3,732 

      

Llengua materna     

Català 288 2,231 

Castellà 319 3,636 

Francès 70 2,484 

Portuguès 135 3,269 

Anglès 26 2,770 

Altres 40 3,195 

   

Nacionalitat segons llengua materna     

Andorrana llengua materna catalana 188 2,193 

Andorrana llengua materna castellana 126 3,226 

Espanyola llengua materna catalana 93 2,289 

Espanyola llengua materna castellana 143 3,924 
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3.4 INDICADOR D’ÚS DEL FRANCÈS 

 

 Freqüències Percentatges 

Total 727 100 

1 632 86,9 

1,3 5 0,7 

1,5 1 0,1 

1,7 12 1,6 

2 18 2,4 

2,3 10 1,3 

2,5 4 0,5 

3 14 2,0 

3,3 2 0,3 

3,5 1 0,1 

3,7 3 0,4 

4 4 0,6 

4,3 1 0,1 

4,5 4 0,5 

4,7 2 0,3 

5 15 2,1 

      

Mitjana 1,258   

Desviació 0,797   

 

En el cas de l’indicador d’ús del francès podem destacar la gran diferència entre l’alt indicador 

que presenten els individus de nacionalitat francesa (3,5) i llengua materna francesa (2,8), 

respecte la resta de nacionalitats (no sobrepassa el 1,1) i individus amb diferent llengua 

materna (el màxim el trobem entre els que tenen llengua materna anglesa amb un 1,4). 

 

Indicador d’ús del francès per nacionalitat, llengua materna, nacionalitat segons llengua 

materna i nivell d’estudis. 

Freqüències   Mitjana 

Total 727 1,258 

Nacionalitat      

Andorrana 287 1,233 

Espanyola 218 1,040 

Francesa 37 3,488 

Portuguesa 115 1,075 
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Altres 70 1,148 

      

Nivell d'estudis     

Estudis primaris o sense estudis 152 1,132 

Estudis secundaris bàsics 153 1,117 

Estudis secundaris superiors 133 1,422 

Formació Professional 88 1,222 

Estudis Universitaris 199 1,369 

      

Llengua materna     

Català 288 1,159 

Castellà 319 1,106 

Francès 70 2,806 

Portuguès 135 1,077 

Anglès 26 1,403 

Altres 40 1,185 

   

Nacionalitat segons llengua materna     

Andorrana llengua materna catalana 188 1,215 

Andorrana llengua materna castellana 126 1,161 

Espanyola llengua materna catalana 93 1,058 

Espanyola llengua materna castellana 143 1,044 

 

 

3.5 INDICADOR D’ÚS DEL PORTUGUÈS 

 

 Freqüències Percentatges 

Total 727 100 

1 598 82,3 

1,7 5 0,6 

2 9 1,2 

2,3 10 1,3 

2,5 8 1,1 

2,7 1 0,1 

3 16 2,2 

3,3 12 1,7 

3,5 1 0,1 

3,7 18 2,5 
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4 3 0,4 

4,3 8 1,1 

4,5 7 1,0 

4,7 12 1,6 

5 21 2,8 

      

Mitjana 1,459   

Desviació 1,079   

 

Com hem comentat l’indicador d’ús del portuguès és força baix (1,2), i podem diferenciar  

clarament que són els enquestats de nacionalitat portuguesa (3,4) i els que tenen com a 

llengua materna el portuguès (3,3), aquells que presenten un indicador més alt.  

Per altra banda i en funció de l’ocupació, observem que aquest indicador és superior entre els 

treballadors de la indústria, construcció i sector primari (2,3) i els treballadors no qualificats 

(2,4), ocupacions que en funció de l’estructura sociolaboral andorrana, tradicionalment han 

estat ocupades per immigrants, i entre ells, els d’origen portuguès. 

 

Indicador d’ús del portuguès per nacionalitat, llengua materna, nacionalitat segons llengua 

materna, anys de residència, nivell d’estudis i ocupació. 

Freqüències   Mitjana 

Total 727 1,459 

Nacionalitat      

Andorrana 287 1,112 

Espanyola 218 1,046 

Francesa 37 1,241 

Portuguesa 115 3,376 

Altres 70 1,128 

      

Anys residència      

5 o menys 20 1,000 

6 a 10 94 2,208 

11 a 15 75 1,605 

16 a 20 63 1,742 

Més de 20 277 1,344 

Nascuts a Andorra 199 1,167 

      

Nivell d'estudis     

Estudis primaris o sense estudis 152 1,902 

Estudis secundaris bàsics 153 1,690 
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Estudis secundaris superiors 133 1,512 

Formació Professional 88 1,230 

Estudis Universitaris 199 1,013 

      

Ocupació     

Directius, propietaris i comandaments intermedis 67 1,213 

Professionals, tècnics i similars 115 1,054 

Personal administratiu i similars 82 1,049 

Treballadors del comerç, hostaleria i serveis personals 134 1,714 

Treballadors de la indústria, construcció i sector primari 77 2,262 

Treballadors no qualificats 43 2,407 

Jubilats 98 1,044 

Mestresses de casa 12 1,000 

Estudiants 51 1,534 

Aturat 31 1,479 

Altres 16 1,431 

      

Llengua materna     

Català 288 1,068 

Castellà 319 1,074 

Francès 70 1,068 

Portuguès 135 3,308 

Anglès 26 1,643 

Altres 40 1,239 

   

Nacionalitat segons llengua materna     

Andorrana llengua materna catalana 188 1,051 

Andorrana llengua materna castellana 126 1,069 

Espanyola llengua materna catalana 93 1,018 

Espanyola llengua materna castellana 143 1,041 

 

 

 

4. L’INDICADOR LINGÜÍSTIC       

 

 

Indicador lingüístic = indicador de coneixement * indicador d’us * 2 
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A partir de l’indicador de coneixement i de l’indicador d’ús de cada llengua i seguint la 

metodologia utilitzada en les anteriors onades d’aquest estudi s’ha calculat un indicador 

lingüístic que oscil·la en una escala entre 0 i 100. 

 

4.1 L’INDICADOR LINGÜÍSTIC DE CADA LLENGUA (MITJANA)  

 

L’indicador lingüístic del català d’aquest any es situa en una mitjana del 58, el que representa 

un considerable augment respecte el 2009 on aquesta mitjana es situava 10 punt per sota (48).  

Paral·lelament l’indicador del castellà presenta un lleuger descens, passant d’una mitjana del 

59 a l’actual 56. També observem que disminueixen les mitjanes dels indicadors lingüístics del 

francès i el portuguès, situant-se en un 15 i un 14 respectivament31. 

 

L’indicador lingüístic de cada llengua (mitjana) 

 Freqüències 

Indicador lingüístic del català   

Casos vàlids 727 

Mitjana 57,699 

Desviació 35,858 

    

Indicador lingüístic del castellà   

Casos vàlids 727 

Mitjana 56,360 

Desviació 30,298 

    

Indicador lingüístic del francès   

Casos vàlids 727 

Mitjana 14,534 

Desviació 19,775 

    

Indicador lingüístic del portuguès   

Casos vàlids 727 

Mitjana 13,850 

Desviació 27,688 

                                                           
31

 Un indicador lingüístic molt baix pren valors entre el 0 i el 19; el baix entre el 20 i el 39; el mig entre 40 
i 59; l’alt entre el 60 i el 79 i el molt alt entre el 80 i el 100. 
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4.2 L’INDICADOR LINGÜÍTIC DEL CATALÀ 

 

 Freqüències Percentatges 

Total 727 100 

Molt baix (0-19) 177 24,4 

Baix (20-39) 81 11,2 

Mig (40-59) 80 11,0 
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Alt (60-79) 100 13,8 

Molt alt (80-100) 287 39,4 

Ns/Nc 1 0,2 

 

Un 24% de la població té un indicador lingüístic del català molt baix (entre 0 i 19 punts) i un 

39% molt alt (entre 80 i 100). Aquest percentatges suposen respecte les dades del 2009 una 

disminució en el percentatge de persones amb un indicador del català molt baix (al 2009 era 

del 34%) i un augment de les que el tenen molt alt (d’un 28% al 2009 a l’actual 39%).   

 

Com hem comentat la mitjana d’aquest indicador pel català es situa en un 58 (mig). Entre les 

persones de nacionalitat andorrana és d’un 78 i entre els espanyols d’un 61 (85 entre els 

espanyols amb llengua materna catalana i 49 entre els espanyols amb llengua materna 

castellana). Lògicament trobem més puntuació entre aquells individus amb llengua materna 

catalana (86) que en la resta de persones amb altres llengües maternes (castellà 55, francès 52 

i portuguès 23). 

 

Entre els que han nascut a Andorra també trobem un indicador més elevat que es situa al 

voltant d’un 77. També s’observa, a excepció del primer tram, que a mesura que augmenten 

els anys de residència al Principat augmenta l’indicador lingüístic del català (de 36 entre els 

que porten de 6 a 10 anys a 57 entre els que porten 20 anys o més al país). 

També augmenta entre les persones que tenen un nivell d’estudis més alt (44 entre els que 

tenen estudis primaris o inferiors a 69 entre els que tenen formació universitària).  

De la mateixa manera que en l’indicador d’ús, aquest indicador també és més alt entre les 

persones amb ocupacions més qualificades com ara els professionals, tècnics i similars que 

presenten un índex del 73 enfront del treballadors no qualificats on l’índex es situa en un 19. 

 

Indicador lingüístic del català per edat, nacionalitat, anys de residència llengua materna, ocupació i 

nivell d’estudis.  

Freqüències   Casos vàlids Ns/Nc Mitjana Desviació 

Total 727 726 1 57,699 35,858 

Edat           

15 a 24 anys 84 84 0 58,735 32,589 

25 a 34 anys 121 121 0 62,813 33,167 

35 a 49 anys 243 243 0 56,335 36,362 

50 anys o més 280 278 1 56,357 37,414 

            

Nacionalitat            

Andorrana 287 287 0 78,351 26,892 

Espanyola 218 217 1 61,066 33,757 
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Francesa 37 37 0 40,931 32,503 

Portuguesa 115 115 0 20,468 18,914 

Altres 70 70 0 32,541 29,840 

            

Anys residència            

5 o menys 20 20 0 69,885 36,753 

6 a 10 94 94 0 36,487 33,277 

11 a 15 75 75 0 38,694 34,302 

16 a 20 63 63 0 48,957 33,143 

Més de 20 277 275 1 57,205 35,237 

Nascuts a Andorra 199 199 0 77,084 28,086 

            

Nivell d'estudis           

Estudis primaris o sense estudis 152 151 1 44,121 36,352 

Estudis secundaris bàsics 153 153 0 50,857 33,810 

Estudis secundaris superiors 133 133 0 57,899 35,128 

Formació Professional 88 88 1 67,527 32,271 

Estudis Universitaris 199 199 0 68,829 34,585 

Ns/Nc 2 2 0 57,106 42,201 

            

Ocupació           

Directius, propietaris i comandaments intermedis 67 67 0 67,043 32,861 

Professionals, tècnics i similars 115 115 0 73,196 31,767 

Personal administratiu i similars 82 82 0 72,847 28,597 

Treballadors del comerç, hostaleria i serveis personals 134 134 0 44,274 32,131 

Treballadors de la indústria, construcció i sector 

primari 
77 77 0 39,526 31,152 

Treballadors no qualificats 43 43 0 18,604 23,718 

Jubilats 98 96 1 68,064 35,385 

Mestresses de casa 12 12 0 69,097 34,998 

Estudiants 51 51 0 68,989 34,515 

Aturat 31 31 0 53,312 34,881 

Altres 16 16 0 38,256 36,875 

Ns/nc 1 1 0 13,000 0,000 

            

Llengua materna           

Català 288 287 1 86,206 20,660 

Castellà 319 319 0 55,426 32,951 
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Francès 70 70 0 52,233 33,656 

Portuguès 135 135 0 23,376 21,672 

Anglès 26 26 0 38,455 28,443 

Altres 40 40 0 32,881 29,499 

Ns/Nc 1 0 1    

 

 

Indicador lingüístic del català per nacionalitat (mitjana)
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4.3 L’INDICADOR LINGÜÍSTIC DEL CASTELLÀ 

 

 Freqüències Percentatges 

Total 727 100 

Molt baix (0-19) 79 10,8 

Baix (20-39) 151 20,8 

Mig (40-59) 152 20,9 

Alt (60-79) 120 16,5 

Molt alt (80-100) 224 30,7 

Ns/Nc 1 0,2 

 

L’indicador lingüístic del castellà és molt baix per un 11% dels enquestats, mentre que un 31% 

obtenen una puntuació molt alta (de 80 a 100). Al 2009 un 14% de les persones tenien aquest 

indicador baix i un 35% molt alt. 

 

En el conjunt de la població aquest indicador obté una mitjana de 56, sent més alt entre les 

persones amb nacionalitat espanyola (65) i les del grup d’altres nacionalitats (65), i mig entre 
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els portuguesos (56), andorrans (49) i francesos (42). Aquesta relació també s’observa segons 

la llengua materna, de manera que l’indicador és alt entre les persones de llengua materna 

castellana (71) i les del grup d’altres llengües maternes (59), mig entre les persones de llengua 

materna portuguesa (57) i més baix entre les que tenen com a llengua materna el català i el 

francès (43 ambdós casos). 

 

Segons els anys de residència l’indicador és mig en tots els casos exceptuant aquells que 

porten de 11 a 15 anys al Principat que és alt (64). Pel que fa als nascuts a Andorra aquest 

indicador es situa al voltant del 52 (mig). 

En funció del nivell d’estudis s’observa que és més alt entre aquelles persones amb estudis 

secundaris bàsics (62) i baixa entre els que tenen titulacions universitàries (51). I pel que fa a la 

ocupació s’observa una situació inversa al català, és a dir, els treballadors del comerç, 

l’hoteleria o els serveis personals (68), els treballadors de la indústria i la construcció (68) i els 

treballadors no qualificats (60) tenen una mitjana més alta que els professionals o tècnics (47) i 

que el personal administratiu (52). 

 

Indicador lingüístic del castellà per edat, nacionalitat, anys de residència llengua materna, 

ocupació i nivell d’estudis.  

Freqüències   Casos vàlids Ns/Nc Mitjana Desviació 

Total 727 726 1 56,360 30,298 

Edat           

15 a 24 anys 84 84 0 61,374 29,065 

25 a 34 anys 121 121 0 57,070 27,498 

35 a 49 anys 243 242 1 57,144 28,585 

50 anys o més 280 279 1 53,870 33,048 

            

Nacionalitat            

Andorrana 287 287 1 49,494 28,249 

Espanyola 218 218 0 64,777 30,750 

Francesa 37 37 0 42,646 33,747 

Portuguesa 115 114 1 55,848 23,618 

Altres 70 70 0 66,477 35,116 

            

Anys residència            

5 o menys 20 20 0 54,537 27,339 

6 a 10 94 94 0 57,170 28,729 

11 a 15 75 75 0 64,070 30,900 

16 a 20 63 63 0 58,530 31,929 

Més de 20 277 275 1 56,651 31,482 
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Nascuts a Andorra 199 199 0 52,163 28,488 

            

Nivell d'estudis           

Estudis primaris o sense estudis 152 152 0 56,632 32,015 

Estudis secundaris bàsics 153 152 1 61,967 28,207 

Estudis secundaris superiors 133 133 1 58,356 30,578 

Formació Professional 88 88 0 52,610 27,669 

Estudis Universitaris 199 199 0 51,899 30,811 

Ns/Nc 2 2 0 90,000 0,000 

            

Ocupació           

Directius, propietaris i comandaments intermedis 67 66 1 56,152 26,829 

Professionals, tècnics i similars 115 115 0 46,926 29,341 

Personal administratiu i similars 82 82 0 51,817 27,862 

Treballadors del comerç, hostaleria i serveis personals 134 134 0 67,581 25,893 

Treballadors de la indústria, construcció i sector primari 77 77 0 68,119 24,830 

Treballadors no qualificats 43 43 0 60,546 32,478 

Jubilats 98 98 0 41,800 31,755 

Mestresses de casa 12 12 0 43,072 34,432 

Estudiants 51 51 0 54,050 28,848 

Aturat 31 31 1 66,790 33,656 

Altres 16 16 0 73,210 36,384 

Ns/Nc 1 1 0 64,750 0,000 

            

Llengua materna           

Català 288 287 1 43,233 26,566 

Castellà 319 319 0 70,957 28,543 

Francès 70 70 0 42,839 30,628 

Portuguès 135 134 1 56,559 23,290 

Anglès 26 26 0 52,031 33,884 

Altres 40 40 0 58,608 35,228 

Ns/Nc 1 1 0 0,000  
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4.4 L’INDICADOR LINGÜÍSTIC DEL FRANCÈS 

 

 Freqüències Percentatges 

Total 727 100 

Molt baix (0-19) 576 79,2 

Baix (20-39) 87 12,0 

Mig (40-59) 23 3,2 

Alt (60-79) 18 2,5 

Molt alt (80-100) 23 3,1 

 

El 79% dels enquestats presenten un indicador lingüístic del francès molt baix i un 3% molt alt. 

En la onada anterior d’aquest mateix estudi (2009) trobàvem un 80% d’individus amb un 

indicador molt baix i un 6% molt alt. 

La mitjana global d’aquest indicador es situa en el tram considerat molt baix amb un 15, i 

només és alt entre les persones de nacionalitat francesa (69) o de llengua materna francesa 

(55). 

S’observa que entre les persones amb estudis secundaris superiors (20), formació professional 

(18) o titulacions universitàries (16), aquest indicador és superior que entre les persones amb 

estudis primaris (8). També és més alt entre els directius, propietaris o personal intermedi (19) 

i el personal administratiu (18) que no entre els treballadors no qualificats (4) o els 

treballadors de la indústria i construcció (9) 

 

Indicador lingüístic del francès per edat, nacionalitat, anys de residència llengua materna, 

ocupació i nivell d’estudis.  
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Freqüències   Casos vàlids Ns/Nc Mitjana Desviació 

Total 727 727 0 14,534 19,775 

Edat           

15 a 24 anys 84 84 0 15,250 13,345 

25 a 34 anys 121 121 0 14,213 18,020 

35 a 49 anys 243 243 0 13,046 18,160 

50 anys o més 280 280 0 15,749 23,163 

            

Nacionalitat            

Andorrana 287 287 0 17,372 15,791 

Espanyola 218 218 0 7,113 8,986 

Francesa 37 37 0 69,103 32,542 

Portuguesa 115 115 0 7,481 9,306 

Altres 70 70 0 8,459 13,746 

            

Anys residència            

5 o menys 20 20 0 17,950 30,384 

6 a 10 94 94 0 12,775 23,199 

11 a 15 75 75 0 11,157 19,648 

16 a 20 63 63 0 12,705 20,603 

Més de 20 277 277 0 13,997 20,108 

Nascuts a Andorra 199 199 0 17,620 15,386 

            

Nivell d'estudis           

Estudis primaris o sense estudis 152 152 0 8,014 13,045 

Estudis secundaris bàsics 153 153 0 10,820 12,966 

Estudis secundaris superiors 133 133 0 19,982 24,543 

Formació Professional 88 88 0 15,515 17,398 

Estudis Universitaris 199 199 0 18,332 23,687 

Ns/Nc 2 2 0 9,459 12,058 

            

Ocupació           

Directius, propietaris i comandaments intermedis 67 67 0 19,597 19,656 

Professionals, tècnics i similars 115 115 0 17,734 23,727 

Personal administratiu i similars 82 82 0 19,139 20,599 

Treballadors del comerç, hostaleria i serveis personals 134 134 0 10,617 13,908 

Treballadors de la indústria, construcció i sector primari 77 77 0 8,993 12,827 

Treballadors no qualificats 43 43 0 3,595 5,365 
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Jubilats 98 98 0 17,048 26,270 

Mestresses de casa 12 12 0 17,521 30,661 

Estudiants 51 51 0 17,723 15,359 

Aturat 31 31 0 15,182 21,713 

Altres 16 16 0 7,408 5,837 

NC 1 1 0 0,000 0,000 

            

Llengua materna           

Català 288 288 0 14,930 13,624 

Castellà 319 319 0 9,717 11,707 

Francès 70 70 0 54,585 33,862 

Portuguès 135 135 0 8,494 9,737 

Anglès 26 26 0 15,953 24,206 

Altres 40 40 0 9,939 19,594 

Ns/Nc 1 1 0 0,000  

 

Indicador lingüístic del francès per nacionalitat (mitjana)
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4.5 L’INDICADOR LINGÜÍTIC DEL PORTUGUÈS 

 

 Freqüències Percentatges 

Total 727 100 

Molt baix (0-19) 589 81,0 

Baix (20-39) 19 2,7 

Mig (40-59) 28 3,9 

Alt (60-79) 39 5,4 
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Molt alt (80-100) 47 6,5 

Molt alt (80-100) 47 6,5 

Ns/Nc 4 0,5 

 

En el cas del portuguès observem que un 81% dels enquestats té un indicador molt baix i un 

7% molt alt. Aquests percentatges són iguals als que trobàvem l’any 2009. 

En conjunt la mitjana d’aquest indicador és molt baixa (14), a excepció de les persones de 

nacionalitat i llengua materna portuguesa que presenten una mitjana alta de 65 ambdós casos. 

 

Segons el nivell d’estudis s’observa que aquest indicador és més alt entre les persones amb 

una formació més baixa. De la mateixa manera, és més alt entre els enquestats amb 

ocupacions no qualificades (40) i entre els treballadors de la indústria i construcció (35). 

Aquesta tendència es relaciona amb el fet que hi ha una major presència de persones d’origen 

portuguès en aquests categories laborals que entre les ocupacions més qualificades. 

 

Indicador lingüístic del portuguès per edat, nacionalitat, anys de residència llengua materna, 

ocupació i nivell d’estudis.  

Freqüències   Casos vàlids Ns/Nc Mitjana Desviació 

Total 727 724 4 13,850 27,688 

Edat           

15 a 24 anys 84 84 0 19,160 29,069 

25 a 34 anys 121 121 0 18,681 32,003 

35 a 49 anys 243 240 3 17,166 31,406 

50 anys o més 280 279 1 7,319 19,524 

            

Nacionalitat            

Andorrana 287 287 0 4,894 14,539 

Espanyola 218 217 1 2,584 7,718 

Francesa 37 37 0 6,826 21,619 

Portuguesa 115 114 1 66,043 27,168 

Altres 70 67 2 3,750 11,850 

            

Anys residència            

5 o menys 20 20 0 1,746 2,746 

6 a 10 94 94 0 33,217 39,604 

11 a 15 75 75 0 18,221 30,506 

16 a 20 63 60 2 20,966 35,328 

Més de 20 277 275 2 10,655 23,378 

Nascuts a Andorra 199 199 0 6,545 17,291 
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Nivell d'estudis           

Estudis primaris o sense estudis 152 149 3 24,586 36,922 

Estudis secundaris bàsics 153 152 1 20,958 31,648 

Estudis secundaris superiors 133 133 0 15,806 28,856 

Formació Professional 88 88 0 7,831 17,569 

Estudis Universitaris 199 199 0 1,865 5,603 

Ns/Nc 2 2 0 0,000 0,000 

            

Ocupació           

Directius, propietaris i comandaments intermedis 67 66 1 6,861 15,988 

Professionals, tècnics i similars 115 115 0 3,310 9,799 

Personal administratiu i similars 82 82 0 2,827 9,551 

Treballadors del comerç, hostaleria i serveis personals 134 134 0 21,711 32,309 

Treballadors de la indústria, construcció i sector primari 77 77 0 34,994 39,884 

Treballadors no qualificats 43 40 3 39,567 40,035 

Jubilats 98 98 0 1,763 10,011 

Mestresses de casa 12 12 0 0,447 1,103 

Estudiants 51 51 0 15,834 27,954 

Aturat 31 31 0 15,953 26,394 

Altres 16 16 0 13,343 28,262 

Ns/nc 1 1 0 66,000 0,000 

            

Llengua materna           

Català 288 288 0 3,198 11,327 

Castellà 319 318 1 3,643 10,860 

Francès 70 70 0 3,344 10,462 

Portuguès 135 134 1 64,509 27,345 

Anglès 26 26 0 17,525 34,866 

Altres 40 38 2 7,152 15,650 

Ns/Nc 1 1 0 0,000   
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Indicador lingüístic del portuguès per nacionalitat (mitjana)
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5. ENTORN SOCIOLINGÜÍSTIC 

 

 

A continuació analitzarem tres preguntes de l’enquesta de Coneixements i usos lingüístics de la 

població d’Andorra que fan referència a la percepció i a les característiques de l’entorn 

sociolingüístic en el que viu la població del Principat. 

 

a) Em podria indicar quin és el seu grau d’acord amb la frase següent:  “La parla de les Illes 

Balears, de la Comunitat Valenciana, d’Andorra i de Catalunya són maneres diferents de 

parlar la mateixa llengua”? Vostè hi està... 

 

  Freqüències Percentatges 

Total 727 100 

Totalment d'acord 405 55,6 

Més aviat d'acord 156 21,5 

Més aviat en desacord 39 5,3 

Totalment en desacord 16 2,2 

Indiferent, no té opinió sobre això 57 7,9 

No ho sap 47 6,5 

Ns/Nc 7 1,0 
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Un 56% de la població andorrana manifesta que està totalment d’acord amb l’afirmació “La 

parla de les Illes Balears, de la Comunitat Valenciana, d’Andorra i de Catalunya són maneres 

diferents de parlar la mateixa llengua”. Paral·lelament trobem que un 22% afirma estar “més 

aviat d’acord”, un 5% que més aviat en desacord i un 8% afirma no tenir opinió al respecte.  

 

Podem parlar d’una relació estadísticament significativa entre el fet d’estar d’acord amb 

l’afirmació plantejada en aquesta pregunta i la nacionalitat de l’enquestat. Així un 70% dels 

andorrans i un 63% dels espanyols han optat per aquesta opció. De la mateixa manera trobem 

un percentatge més elevat d’individus que han manifestat aquesta opinió entre els nascuts a 

Andorra (68%).  Alhora s’observa32 que a més anys de residència més augmenta el percentatge 

d’individus amb aquesta opinió. 

Pel que fa a la llengua materna, i també amb una relació estadísticament significativa, obtenim 

que són aquells enquestats amb llengua materna catalana (74%) els que en major mesura han 

contestat estar totalment d’acord amb la frase plantejada.  

 

Grau d’acord o desacord amb l’afirmació en funció de l’edat, la nacionalitat, els anys de 

residència a Andorra i la llengua materna. 

% Horitzontals   
Totalment 

d'acord 

Més aviat 

d'acord 

Més aviat en 

desacord 

Totalment en 

desacord 

Indiferent, no té 

opinió sobre això 
Ns/Nc 

Total 727 55,6 21,5 5,3 2,2 7,9 7,5 

Edat               

15 a 24 anys 84 52,3 30,8 7,1 0,0 5,5 4,3 

25 a 34 anys 121 65,6 16,3 2,9 1,7 4,3 9,3 

35 a 49 anys 243 51,6 21,6 5,4 2,7 11,1 7,5 

50 anys o més 280 55,7 20,9 5,8 2,7 7,3 7,6 

                                                           
32

 A excepció del tram de 5 anys o menys. 
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Nacionalitat                

Andorrana 287 69,7 17,5 5,6 1,5 3,4 2,3 

Espanyola 218 62,7 22,4 5,6 1,9 4,4 3,1 

Francesa 37 37,3 15,1 0,0 0,0 20,0 27,7 

Portuguesa 115 26,5 29,1 5,2 4,7 15,9 18,6 

Altres 70 33,2 26,3 6,8 3,4 17,3 13,1 

                

Anys residència                

5 o menys 20 93,8 6,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

6 a 10 94 37,5 29,4 6,3 2,5 12,5 11,8 

11 a 15 75 46,5 20,0 1,2 4,4 14,0 13,8 

16 a 20 63 54,3 23,9 3,3 1,1 2,1 15,2 

Més de 20 277 52,7 21,2 7,9 2,4 9,4 6,4 

Nascuts a Andorra 199 68,2 19,5 4,1 1,6 3,8 2,8 

                

Llengua materna               

Català 288 74,2 16,0 4,7 0,4 2,2 2,4 

Castellà 319 54,3 24,3 5,8 3,0 6,8 5,7 

Francès 70 54,8 17,4 1,0 0,0 14,8 11,9 

Portuguès 135 28,6 26,6 5,3 4,0 17,0 18,5 

Anglès 26 51,0 17,8 0,0 8,1 4,8 18,4 

Altres 40 22,9 28,3 16,4 0,0 24,7 7,7 

Ns/Nc 1 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

b) Amb quina freqüència inicia les converses en català? 

 

 Freqüències Percentatges 

Total 727 100 

Sempre 307 42,1 

Molt sovint 197 27,1 

Poques vegades 124 17,0 

Mai 97 13,4 

No ho sap 3 0,4 
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Alhora d’iniciar una conversa, un 42% dels enquestats afirma fer-ho sempre en català, un 27% 

ho fa molt sovint, un 12% es decanta pel “poques vegades” i un 13% ha afirmat no fer-ho mai. 

Si relacionem les respostes obtingudes en aquesta pregunta amb les principals variables 

sociodemogràfiques dels enquestats, observem que aquells que en major mesura han afirmat 

començar sempre les converses en català són aquells que tenen de 25 a 34 anys (49%); els de 

nacionalitat andorrana (61%); els nascuts a Andorra (57%)33 i els que tenen el català com a 

llengua materna (73%).  

 

Llengua d’inici d’una conversa per edat, nacionalitat, anys de residència i llengua materna. 

% Horitzontals   Sempre Molt sovint Poques vegades Mai No ho sap 

Total 727 42,1 27,1 17,0 13,4 0,4 

Edat             

15 a 24 anys 84 34,1 32,3 32,2 1,4 0,0 

25 a 34 anys 121 48,8 33,1 9,5 6,9 1,7 

35 a 49 anys 243 35,7 31,5 17,2 15,2 0,4 

50 anys o més 280 47,2 19,1 15,5 18,1 0,0 

              

Nacionalitat              

Andorrana 287 60,9 28,1 10,1 0,6 0,4 

Espanyola 218 47,8 27,1 13,4 11,7 0,0 

Francesa 37 12,2 38,9 39,6 9,3 0,0 

Portuguesa 115 9,8 22,3 27,9 38,3 1,8 

                                                           
33

 Exceptuant el primer tram, observem que a més anys de residència més augmenta el percentatge 
d’individus que afirma començar les converses sempre en català. 
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Altres 70 16,6 24,9 26,4 32,2 0,0 

              

Anys residència              

5 o menys 20 64,1 17,6 12,2 6,2 0,0 

6 a 10 94 17,2 27,4 26,6 26,5 2,2 

11 a 15 75 20,7 32,0 15,4 31,9 0,0 

16 a 20 63 36,6 23,2 27,8 12,4 0,0 

Més de 20 277 45,1 25,7 15,4 13,8 0,0 

Nascuts a Andorra 199 57,4 29,1 12,3 0,6 0,5 

              

Llengua materna             

Català 288 72,8 21,9 4,4 0,6 0,4 

Castellà 319 34,5 34,1 17,8 13,3 0,3 

Francès 70 27,6 35,1 30,6 6,7 0,0 

Portuguès 135 12,0 24,0 28,1 34,3 1,5 

Anglès 26 16,8 44,1 17,9 21,2 0,0 

Altres 40 16,4 24,2 40,8 18,6 0,0 

Ns/Nc 1 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

c) Si s’adreça a algú en català i aquesta persona li respon en castellà, vostè generalment què 

fa?  

 

 Freqüències Percentatges 

Total 727  

Segueix parlant en català 127 17,5 

Continua la conversa en castellà 479 65,8 

Interromp la conversa 1 0,1 

Demana si li poden parlar en català 5 0,7 

Mai s’adreça a ningú en català 99 13,6 

Ns/Nc 16 2,2 
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El 66% dels enquestats canvien de llengua passant al castellà quan en adreçar-se a algú en 

català aquest els contesta en castellà, sent els que tenen 50 anys o més (25%); els nascuts a 

Andorra (23%); els de nacionalitat andorrana (23%) i aquells amb llengua materna catalana 

(31%), els que realitzen aquest canvi en percentatge superior. 

 

Canvi de llengua en funció de l’edat, la nacionalitat, els anys de residència a Andorra i la 

llengua materna. 

% Horitzontals   

Segueix 

parlant en 

català 

Continua la 

conversa en 

castellà 

Interromp la 

conversa 

Demana si li 

poden parlar 

en català 

Mai s'adreça 

a ningú en 

català 

No 

contesta 

Total 727 17,5 65,8 0,1 0,7 13,6 2,6 

Edat               

15 a 24 anys 84 12,8 84,3 0,0 0,0 1,4 1,4 

25 a 34 anys 121 17,4 69,7 0,0 1,1 8,6 3,2 

35 a 49 anys 243 11,1 71,3 0,0 0,4 15,5 1,6 

50 anys o més 280 24,5 53,9 0,4 1,1 17,9 3,5 

                

Nacionalitat                

Andorrana 287 23,4 74,1 0,0 1,0 0,6 1,3 

Espanyola 218 18,7 68,1 0,0 0,7 11,9 0,6 

Francesa 37 18,6 44,6 2,9 2,9 18,6 12,4 

Portuguesa 115 2,1 57,0 0,0 0,0 38,5 2,4 

Altres 70 14,2 50,5 0,0 0,0 29,0 9,4 
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Anys residència                

5 o menys 20 37,7 43,9 0,0 0,0 18,3 0,0 

6 a 10 94 3,8 57,7 1,1 1,5 30,2 5,7 

11 a 15 75 11,1 57,0 0,0 0,0 24,9 7,0 

16 a 20 63 17,3 61,4 0,0 0,0 15,8 5,4 

Més de 20 277 16,9 68,9 0,0 1,5 13,6 0,4 

Nascuts a Andorra 199 25,2 72,3 0,0 0,0 0,6 1,8 

                

Llengua materna               

Català 288 31,2 67,0 0,0 0,8 0,2 0,8 

Castellà 319 11,1 74,5 0,0 0,4 12,4 2,5 

Francès 70 19,5 54,3 1,5 3,5 11,6 9,7 

Portuguès 135 1,8 59,9 0,0 0,0 35,4 2,9 

Anglès 26 26,6 43,7 0,0 0,0 21,2 8,5 

Altres 40 13,2 66,4 0,0 0,0 20,4 0,0 

Ns/Nc 1 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

 

6. AUTOVALORACIÓ D’ÚS 

 

 

En aquest apartat analitzarem l’autovaloració que fan els propis enquestats de l’ús de les 

diferents llengües en el seu dia a dia (parla), així com la freqüència d’ús d’aquestes alhora 

d’escriure i llegir. 

Els càlculs s’han realitzat a partir dels percentatges34 que cada individuo ha dit que parla, 

escriu o llegeix cada una de les llengües. A partir d’aquestes dades s’ha calculat la mitjana d’ús 

en cada un dels registres. 

 

6.1 PERCENTATGE DE TEMPS QUE PARLA EN CADA LLENGUA 

 

En El conjunt d’un dia qualsevol, en quin tant per cent parla una de les llengües següents? 

(les respostes han de sumar 100) 

 Percentatge de temps que parla en cada llengua 

Total Català Castellà Francès Portuguès Anglès Altres 

                                                           
34

 Per cada pregunta els individus indicaven els percentatges d’ús de les diferents llengües, havent de 
ser 100 la suma total de cada un d’ells. 
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Casos vàlids 727 727 727 727 727 727 

Mitjana 49,434 36,622 4,546 6,764 1,503 1,132 

Desviació 34,173 29,300 13,406 16,635 8,123 7,321 

 

Percentatge de temps que parla en cada llengua
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La població d’Andorra utilitza el català per parlar en un percentatge de temps mig del 49%, el 

castellà en un 37%, el francès en un 5%, el portuguès en un 7%, l’anglès en un 2% i altres 

llengües en un 1%.  

Trobem una relació estadísticament significativa entre el percentatge de parla de cada llengua 

en un dia qualsevol i la llengua materna de l’individuo. Així, entre aquells que han manifestat 

parlar el català una mitjana del 49% de temps al dia, ho fan en major mesura els individus amb 

llengua materna catalana (75%); seguits dels que tenen com a llengua materna o inicial el 

castellà (46%), el francès (44%), el portuguès (18%) i d’altres llengües (25%). 

Pel que fa al castellà, que com hem vist és parlat una mitjana del 37% del dia, trobem 

percentatges superiors entre els que tenen també aquesta llengua com a materna (48%), entre 

els que tenen el portuguès (44%) i els del grup d’altres llengües maternes amb un 46%.  

Seguint la mateixa lògica, aquells que parlen en major percentatge el francès al llarg d’un dia 

són els individus amb llengua materna francesa i els que parlen una mitjana més elevada de 

portuguès són els que tenen aquesta llengua com a inicial o materna. 

 

Percentatge de temps que parla en cada llengua segons la llengua materna 

 Total Català Castellà Francès Portuguès Anglès Altres 

Freqüències   Mitjana Mitjana Mitjana Mitjana Mitjana Mitjana 

Total 727 49,4 36,6 4,5 6,8 1,5 1,1 

Llengua materna               

Català 288 74,6 20,1 3,0 1,0 0,9 0,4 

Castellà 319 46,0 47,9 2,3 1,3 1,9 0,7 
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Francès 70 43,6 24,6 26,5 1,8 3,4 0,1 

Portuguès 135 18,4 44,1 3,5 33,7 0,2 0,0 

Anglès 26 28,8 34,2 8,0 8,8 19,2 0,9 

Altres 40 24,7 45,8 3,3 2,4 3,8 19,9 

 

Percentatge de temps que parla en cada llengua segons la llengua materna
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Nota: en el gràfic no apareixen aquells percentatges inferiors al 3%. 

 

A continuació presentem els percentatges de parla de cada una de les llengües per separat.  

 

a) Percentatge de temps que parla el català 

 Freqüències Percentatges 

Total 727 100 

0% 94 13,0 

1-25% 147 20,2 

26-50% 155 21,3 

51-75% 100 13,7 

76-99% 188 25,9 

100% 43 6,0 

 

Casos vàlids 727 

Mitjana 49,434 

Desviació 34,173 
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Com hem comentat, la mitjana de temps en què les persones enquestades parlen català és de 

49%. Aquesta mitjana està molt relacionada amb la nacionalitat de l’individu i els anys que 

porta vivint al Principat. Així, observem que són les persones amb nacionalitat andorrana 

(68%) i espanyola (54%) i aquelles que han nascut al Principat (64%) o porten residint-hi més 

de 20 anys35 (54%), les que presenten mitjanes de temps més elevades alhora de parlar català.  

Per altre banda, són els individus de 50 o menys anys els que també presenten en major 

mesura aquests percentatges elevats.  

 

Percentatge de temps que es parla català (mitjana)  per edat, nacionalitat, llengua materna i 

anys de residència. 

 Total     

Freqüències   Mitjana Desviació 

Total 727 49,434 34,173 

Edat       

15 a 24 anys 84 46,118 28,197 

25 a 34 anys 121 49,382 29,858 

35 a 49 anys 243 47,612 34,006 

50 anys o més 280 52,029 37,507 

        

Nacionalitat        

Andorrana 287 67,937 26,434 

Espanyola 218 54,137 33,051 

Francesa 37 33,551 27,334 

Portuguesa 115 16,521 21,644 

Altres 70 21,262 23,535 

        

Llengua materna       

Català 288 74,644 23,545 

Castellà 319 45,973 31,239 

Francès 70 43,577 30,454 

Portuguès 135 18,437 22,040 

Anglès 26 28,868 28,194 

Altres 40 24,702 24,280 

        

Anys residència        

5 o menys 20 59,182 31,971 

6 a 10 94 26,448 28,134 

                                                           
35

 A excepció del primer tram (5 anys o menys), pels canvis comentats anteriorment. 
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11 a 15 75 34,085 35,153 

16 a 20 63 39,745 30,066 

Més de 20 anys 277 52,111 35,080 

Nascuts a Andorra 199 64,410 27,248 

 

 

b) Percentatge de temps que parla el castellà 

 Freqüències Percentatges 

Total 727 100 

0% 63 8,6 

1-25% 281 38,6 

26-50% 206 28,3 

51-75% 74 10,1 

76-99% 68 9,3 

100% 37 5,0 

 

Casos vàlids 727 

Mitjana 36,622 

Desviació 29,300 

 

En un dia qualsevol la mitjana de temps en que un individuo d’Andorra parla castellà és del 

37%.  

En funció de la nacionalitat observem que són els espanyols, els portuguesos i el grup d’altres 

nacionalitats, els que presenten mitjanes més elevades en el percentatges de temps en que es 

parla el castellà (42%, 46%, i 60% respectivament).   

Pel que fa a la llengua materna són els individus amb llengua materna castellana (48%), 

portuguesa (44%) i els del grup d’altres llengües maternes (46%) els que presenten també 

mitjanes més elevades.   

Finalment també podem destacar que són les persones que porten de 6 a 15 anys residint al 

país i aquelles amb estudis primaris o sense estudis (42%) i els que tenen estudis secundaris 

bàsics (43%), les que han manifestat parlar castellà una mitjana percentual de temps més alta 

en un dia quotidià.  

 

Percentatge de temps que es parla castellà (mitjana)  per edat, nacionalitat, llengua 

materna, anys de residència i nivell d’estudis. 

  Total     

Freqüències   Mitjana Desviació 

Total 727 36,622 29,300 

Edat       
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15 a 24 anys 84 36,463 24,728 

25 a 34 anys 121 32,618 20,375 

35 a 49 anys 243 37,893 27,449 

50 anys o més 280 37,295 34,840 

        

Nacionalitat        

Andorrana 287 25,098 22,982 

Espanyola 218 41,796 31,925 

Francesa 37 24,569 25,509 

Portuguesa 115 45,530 22,500 

Altres 70 59,725 32,866 

        

Llengua materna       

Català 288 20,085 19,502 

Castellà 319 47,865 31,180 

Francès 70 24,572 23,514 

Portuguès 135 44,125 22,844 

Anglès 26 34,249 32,648 

Altres 40 45,806 30,667 

        

Anys residència        

5 o menys 20 31,361 25,594 

6 a 10 94 45,434 25,993 

11 a 15 75 46,407 32,035 

16 a 20 63 39,744 25,328 

Més de 20 277 37,338 32,239 

Nascuts a Andorra 199 27,323 23,903 

        

Nivell d'estudis       

Estudis primaris o sense estudis 152 41,899 33,245 

Estudis secundaris bàsics 153 42,985 28,196 

Estudis secundaris superiors 133 37,731 28,701 

Formació Professional 88 32,410 22,900 

Estudis Universitaris 199 28,508 27,817 

Ns/Nc 2 72,264 22,608 
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c) Percentatge de temps que parla el francès 

 Freqüències Percentatges 

Total 727 100 

0% 576 79,2 

1-25% 106 14,5 

26-50% 30 4,2 

51-75% 8 1,1 

76-99% 7 1,0 

 

Casos vàlids 727 

Mitjana 4,546 

Desviació 13,406 

 

En un dia qualsevol, la mitjana de temps en què una persona d’Andorra parla en francès és de 

4,5%. 

En aquest cas només podem parlar de relacions estadísticament significatives en funció de la 

nacionalitat i la llengua materna de l’individuo, sent els francesos i aquells que tenen com a 

llengua materna el francès, les que presenten clarament mitjanes de temps de parla d’aquesta 

llengua més elevades. 

 

Percentatge de temps que es parla francès (mitjana)  per edat, nacionalitat, llengua materna, 

anys de residència i nivell d’estudis. 

Freqüències   Mitjana Desviació 

Total 727 4,546 13,406 

Edat       

15 a 24 anys 84 5,230 11,501 

25 a 34 anys 121 6,063 16,066 

35 a 49 anys 243 3,385 11,012 

50 anys o més 280 4,693 14,504 

        

Nacionalitat        

Andorrana 287 3,804 8,888 

Espanyola 218 1,696 7,490 

Francesa 37 38,552 31,125 

Portuguesa 115 2,767 10,544 

Altres 70 1,228 4,823 

        

Llengua materna       
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Català 288 3,031 8,470 

Castellà 319 2,264 7,575 

Francès 70 26,469 28,352 

Portuguès 135 3,472 11,203 

Anglès 26 7,968 17,532 

Altres 40 3,298 11,109 

        

Anys residència        

5 o menys 20 6,716 22,021 

6 a 10 94 7,788 20,500 

11 a 15 75 3,805 13,624 

16 a 20 63 5,032 13,554 

Més de 20 277 3,823 11,876 

Nascuts a Andorra 199 3,935 9,289 

        

Nivell d'estudis       

Estudis primaris o sense estudis 152 1,708 7,907 

Estudis secundaris bàsics 153 2,847 9,411 

Estudis secundaris superiors 133 5,946 14,182 

Formació Professional 88 3,466 9,337 

Estudis Universitaris 199 7,601 18,733 

Ns/Nc 2 0,000 0,000 

 

 

d) Percentatge de temps que parla el portuguès 

 Freqüències Percentatges 

Total 727 100 

0% 587 80,6 

1-25% 57 7,9 

26-50% 61 8,4 

51-75% 14 2,0 

76-99% 8 1,1 

 

Casos vàlids 727 

Mitjana 6,764 

Desviació 16,635 

 



 254 

El portuguès és parlat una mitjana de temps del 7%, sent aquells individus amb nacionalitat i 

llengua materna portuguesa els que obtenen percentatges més elevats (35% i 34% 

respectivament). Observem també, que a mesura que augmenten els anys de residència al 

Principat disminueix la mitjana de temps de parla del portuguès, passant d’un 17% entre els 

que porten de 6 a 10 anys a un 5% entre els que porten més de vint anys al país. 

 

Percentatge de temps que es parla portuguès (mitjana)  per edat, nacionalitat, llengua 

materna, anys de residència i nivell d’estudis. 

Freqüències   Mitjana Desviació 

Total 727 6,764 16,635 

Edat       

15 a 24 anys 84 9,772 18,758 

25 a 34 anys 121 10,030 18,819 

35 a 49 anys 243 7,947 18,407 

50 anys o més 280 3,426 12,269 

        

Nacionalitat        

Andorrana 287 1,877 8,848 

Espanyola 218 0,728 4,283 

Francesa 37 1,905 5,951 

Portuguesa 115 35,151 22,891 

Altres 70 1,485 6,716 

        

Llengua materna       

Català 288 0,918 5,193 

Castellà 319 1,292 7,596 

Francès 70 1,810 8,902 

Portuguès 135 33,734 22,388 

Anglès 26 8,805 19,291 

Altres 40 2,422 8,975 

Ns/Nc 1 0,000   

        

Anys residència        

5 o menys 20 0,000 0,000 

6 a 10 94 16,689 23,511 

11 a 15 75 11,357 20,054 

16 a 20 63 10,416 20,864 

Més de 20 277 4,690 13,967 

Nascuts a Andorra 199 2,761 10,606 
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Nivell d'estudis       

Estudis primaris o sense estudis 152 12,589 23,266 

Estudis secundaris bàsics 153 10,699 19,867 

Estudis secundaris superiors 133 7,077 15,666 

Formació Professional 88 3,547 10,079 

Estudis Universitaris 199 0,565 2,972 

Ns/Nc 2 0,000 0,000 

 

 

e) Percentatge de temps que parla l’anglès 

 Freqüències Percentatges 

Total 727 100 

0% 671 92,2 

1-25% 46 6,3 

26-50% 3 0,4 

51-75% 6 0,8 

76-99% 2 0,3 

 

Casos vàlids 727 

Mitjana 1,503 

Desviació 8,123 

 

La mitjana de temps en què es parla anglès a Andorra és molt baixa, situant-se en un 1,5%, i 

sent aquells individus de 15 a 24 anys i els que tenen estiuis universitaris els que presenten uns 

valors més alts.  

 

Percentatge de temps que es parla l’anglès (mitjana)  per edat, nacionalitat, llengua 

materna, anys de residència i nivell d’estudis. 

Freqüències   Mitjana Desviació 

Total 727 1,503 8,123 

Edat       

15 a 24 anys 84 1,777 8,856 

25 a 34 anys 121 1,393 3,594 

35 a 49 anys 243 1,511 7,618 

50 anys o més 280 1,461 9,627 

        

Nacionalitat        
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Andorrana 287 0,985 5,603 

Espanyola 218 0,968 4,525 

Francesa 37 1,423 6,596 

Portuguesa 115 0,032 0,356 

Altres 70 7,800 20,843 

        

Llengua materna       

Català 288 0,941 5,494 

Castellà 319 1,915 9,977 

Francès 70 3,426 14,659 

Portuguès 135 0,231 1,453 

Anglès 26 19,190 28,777 

Altres 40 3,831 16,125 

Ns/Nc 1 0,000   

        

Anys residència        

5 o menys 20 2,741 5,749 

6 a 10 94 1,879 10,626 

11 a 15 75 4,032 15,285 

16 a 20 63 1,952 5,991 

Més de 20 277 0,759 5,837 

Nascuts a Andorra 199 1,139 6,011 

        

Nivell d'estudis       

Estudis primaris o sense estudis 152 0,175 1,701 

Estudis secundaris bàsics 153 0,336 2,198 

Estudis secundaris superiors 133 0,832 3,972 

Formació Professional 88 2,018 10,999 

Estudis Universitaris 199 3,649 12,837 

Ns/Nc 2 0,000 0,000 

 

 

f) Percentatge de temps que parla altres llengües 

 Freqüències Percentatges 

Total 727 100 

0% 701 96,4 

1-25% 17 2,3 

26-50% 5 0,7 
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51-75% 2 0,3 

76-99% 2 0,3 

 

Casos vàlids 727 

Mitjana 1,132 

Desviació 7,321 

 

Finalment, la mitjana de temps de parla d’altres llengües al Principat (alemany, talog...), és 

també força baixa situant-se en un 1,1%. 

En aquest cas no podem parlar de relacions estadísticament significatives en funció de les 

variables sociodemogràfiques dels enquestats. 

 

Percentatge de temps que es parla altres llengües (mitjana)  per edat, nacionalitat, llengua 

materna, anys de residència i nivell d’estudis. 

Freqüències   Mitjana Desviació 

Total 727 1,132 7,321 

Edat       

15 a 24 anys 84 0,640 3,785 

25 a 34 anys 121 0,515 3,180 

35 a 49 anys 243 1,651 8,906 

50 anys o més 280 1,096 7,857 

        

Nacionalitat        

Andorrana 287 0,299 2,463 

Espanyola 218 0,673 4,371 

Francesa 37 0,000 0,000 

Portuguesa 115 0,000 0,000 

Altres 70 8,501 20,516 

        

Llengua materna       

Català 288 0,382 2,965 

Castellà 319 0,692 3,641 

Francès 70 0,146 1,208 

Portuguès 135 0,000 0,000 

Anglès 26 0,919 2,947 

Altres 40 19,940 24,482 

Ns/Nc 1 0,000   
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Anys residència        

5 o menys 20 0,000 0,000 

6 a 10 94 1,762 11,024 

11 a 15 75 0,314 1,755 

16 a 20 63 3,111 10,640 

Més de 20 277 1,278 8,147 

Nascuts a Andorra 199 0,432 2,914 

        

Nivell d'estudis       

Estudis primaris o sense estudis 152 1,580 7,861 

Estudis secundaris bàsics 153 0,139 1,449 

Estudis secundaris superiors 133 0,720 3,686 

Formació Professional 88 0,462 3,291 

Estudis Universitaris 199 2,138 11,480 

Ns/Nc 2 0,000 0,000 

 

 

6.2 PERCENTATGE DE TEMPS QUE LLEGEIX EN CADA LLENGUA 

  

En quin tant per cent llegeix en cada una de les següents llengües? 

 Percentatge de temps que llegeix en cada llengua 

Total Català Castellà Francès Portuguès Anglès Altres 

Casos vàlids 727 727 727 727 727 727 

Mitjana 46,130 39,387 5,813 3,596 2,893 0,522 

Desviació 33,798 32,694 18,382 15,053 12,310 5,070 

 

Percentatge de temps que llegeix en cada llengua
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Quan demanem als enquestats que ens indiquin quin percentatge de temps llegeixen en cada 

una de les llengües, observem que la mitjana més alta es situa en el català amb un 46% 

seguida del castellà amb un 39%. En percentatges inferiors trobem el francès (6%), el 

portuguès (4%), l’anglès (3%) i d’altres llengües (0,5%). 

 

Aquestes mitjanes de temps en què s’escriu en les diferents llengües sobre les que hem 

preguntat mantenen una relació estadísticament significativa amb la llengua materna.  

Així són aquelles persones que tenen el català com a llengua materna les que presenten una 

mitjana de temps de lectura en català més alta que es situa en un 61%, mentre que aquest 

disminueix fins un 43% entre els que tenen el castellà com a llengua materna. 

De la mateixa manera, el castellà és la llengua que obté una mitjana de temps superior entre 

els individus que tenen aquesta mateixa llengua com a inicial. 

Pel que fa als individus de llengua materna francesa i portuguesa, observem que tenen una 

mitjana de temps de lectura en català del 35% i del 36% respectivament, i del castellà d’un 

22% i un 39% respectivament. 

Una tendència similar s’observa entre aquelles persones que tenen com a llengua materna 

alguna de les llengües que hem englobat en el grup d’altres (italià, gallec...), presentant una 

mitjana de temps de lectura en català del 27% i del castellà del 39%. 

 

Percentatge de temps que llegeix en cada  llengua segons la llengua materna 

 Total Català Castellà Francès Portuguès Anglès Altres 

Freqüències   Mitjana Mitjana Mitjana Mitjana Mitjana Mitjana 

Total 727 46,1 39,4 5,8 3,6 2,9 0,5 

Llengua materna               

Català 288 60,7 30,8 5,0 0,4 2,0 0,2 

Castellà 319 42,7 51,1 2,0 0,1 2,9 0,1 

Francès 70 35,1 21,6 37,1 1,3 4,9 0,0 

Portuguès 135 36,3 39,0 2,2 19,1 0,3 0,0 

Anglès 26 38,6 18,2 4,6 7,6 30,9 0,0 

Altres 40 26,6 39,0 3,7 0,4 13,7 8,9 
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Percentatge de temps que llegeix en cada llengua segons la llengua materna
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Nota: en el gràfic no apareixen aquells percentatges inferiors a 3%. 

 

A continuació analitzarem el percentatge de temps en que llegeix cada una de les llengües per 

separat. 

 

a) Percentatge de temps que llegeix en català 

 Freqüències Percentatges 

Total 727 100 

0% 120 16,5 

1-25% 137 18,8 

26-50% 222 30,5 

51-75% 64 8,7 

76-99% 97 13,4 

100% 88 12,0 

Ns/Nc 0 0,0 

 

Casos vàlids 727 

Mitjana 46,130 

Desviació 33,798 

 

La mitjana de temps que els individus enquestats llegeixen en català és de 46%. Entre els que 

presenten percentatges superiors en aquesta mitjana trobem els andorrans amb un 54% i els 
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espanyols amb un 49%. Amb la resta de variables no s’aprecien diferències estadísticament 

significatives. 

 

Percentatge de temps que llegeix en català en funció de l’edat, la nacionalitat, la llengua 

materna, els anys de residència i el nivell d’estudis. 

Freqüències   Mitjana Desviació 

Total 727 46,130 33,798 

Edat       

15 a 24 anys 84 47,341 31,577 

25 a 34 anys 121 44,768 30,603 

35 a 49 anys 243 45,411 33,567 

50 anys o més 280 46,979 36,016 

        

Nacionalitat        

Andorrana 287 54,349 31,109 

Espanyola 218 49,441 32,985 

Francesa 37 27,662 27,391 

Portuguesa 115 38,304 37,754 

Altres 70 24,656 27,778 

        

Llengua materna       

Català 288 60,741 30,462 

Castellà 319 42,668 30,942 

Francès 70 35,141 29,600 

Portuguès 135 36,344 36,341 

Anglès 26 38,610 32,912 

Altres 40 26,571 32,382 

Ns/Nc 1 95,000   

        

Anys residència        

5 o menys 20 57,216 25,617 

6 a 10 94 37,746 35,828 

11 a 15 75 41,282 37,586 

16 a 20 63 44,822 33,170 

Més de 20 277 46,687 34,277 

Nascuts a Andorra 199 50,444 30,712 

        

Nivell d'estudis       
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Estudis primaris o sense estudis 152 38,792 36,281 

Estudis secundaris bàsics 153 48,076 34,154 

Estudis secundaris superiors 133 46,486 32,327 

Formació Professional 88 54,339 32,446 

Estudis Universitaris 199 46,334 32,455 

Ns/Nc 2 48,176 15,072 

 

 

b) Percentatge de temps que llegeix en castellà 

 Freqüències Percentatges 

Total 727 100 

0% 151 20,7 

1-25% 152 20,9 

26-50% 235 32,2 

51-75% 47 6,5 

76-99% 77 10,5 

100% 66 9,1 

 

Casos vàlids 727 

Mitjana 39,387 

Desviació 32,694 

 

Entre la població del Principat trobem que el castellà es llegeix de mitjana un 39% del temps 

de lectura d’un dia qualsevol. Són els individus amb nacionalitat andorrana i els del grup 

d’altres nacionalitats aquells que presenten mitjanes superiors en aquest aspecte (46% i 53% 

respectivament). 

 

Percentatge de temps que llegeix en castellà en funció de l’edat, la nacionalitat, la llengua 

materna, els anys de residència i el nivell d’estudis. 

 Total     

Freqüències   Mitjana Desviació 

Total 727 39,387 32,694 

Edat       

15 a 24 anys 84 39,541 29,909 

25 a 34 anys 121 38,040 27,835 

35 a 49 anys 243 40,319 32,577 

50 anys o més 280 39,114 35,546 
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Nacionalitat        

Andorrana 287 35,976 30,091 

Espanyola 218 45,963 32,406 

Francesa 37 11,425 20,128 

Portuguesa 115 36,261 33,855 

Altres 70 53,049 35,754 

        

Llengua materna       

Català 288 30,770 27,847 

Castellà 319 51,127 32,065 

Francès 70 21,628 29,251 

Portuguès 135 39,003 34,040 

Anglès 26 18,256 19,909 

Altres 40 39,033 35,835 

Ns/Nc 1 5,000   

        

Anys residència        

5 o menys 20 31,264 23,057 

6 a 10 94 37,721 33,261 

11 a 15 75 40,168 36,349 

16 a 20 63 36,772 27,345 

Més de 20 277 41,413 34,601 

Nascuts a Andorra 199 38,691 30,651 

        

Nivell d'estudis       

Estudis primaris o sense estudis 152 42,803 36,158 

Estudis secundaris bàsics 153 45,662 34,959 

Estudis secundaris superiors 133 37,391 29,764 

Formació Professional 88 37,010 29,195 

Estudis Universitaris 199 34,229 30,729 

Ns/Nc 2 51,824 15,072 

 

 

c) Percentatge de temps que llegeix en francès 

 Freqüències Percentatges 

Total 727 100 

0% 621 85,3 

1-25% 46 6,3 
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26-50% 30 4,2 

51-75% 12 1,6 

76-99% 13 1,8 

100% 6 0,9 

 

Casos vàlids 727 

Mitjana 5,813 

Desviació 18,382 

 

Els enquestats llegeixen en francès una mitjana de temps del 6%, sent els individus de 

nacionalitat i llengua materna francesa els que ho fan en una mitja superior (56% i 37% 

respectivament). 

 

Percentatge de temps que llegeix en francès en funció de l’edat, la nacionalitat, la llengua 

materna, els anys de residència i el nivell d’estudis. 

Freqüències   Mitjana Desviació 

Total 727 5,813 18,382 

Edat       

15 a 24 anys 84 5,006 16,142 

25 a 34 anys 121 6,038 18,335 

35 a 49 anys 243 4,684 16,761 

50 anys o més 280 6,937 20,299 

        

Nacionalitat        

Andorrana 287 6,007 16,388 

Espanyola 218 1,426 7,943 

Francesa 37 55,756 36,696 

Portuguesa 115 0,854 5,503 

Altres 70 0,157 0,878 

        

Llengua materna       

Català 288 5,026 15,063 

Castellà 319 1,967 9,636 

Francès 70 37,064 36,720 

Portuguès 135 2,179 9,444 

Anglès 26 4,629 13,489 

Altres 40 3,720 17,431 

Ns/Nc 1 0,000   
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Anys residència        

5 o menys 20 8,042 25,005 

6 a 10 94 9,360 25,193 

11 a 15 75 4,280 17,907 

16 a 20 63 3,553 10,686 

Més de 20 277 4,836 17,372 

Nascuts a Andorra 199 6,570 17,198 

        

Nivell d'estudis       

Estudis primaris o sense estudis 152 2,097 10,781 

Estudis secundaris bàsics 153 2,184 8,119 

Estudis secundaris superiors 133 8,897 24,236 

Formació Professional 88 2,974 11,456 

Estudis Universitaris 199 10,689 24,398 

Ns/Nc 2 0,000 0,000 

 

 

d) Percentatge de temps que llegeix en portuguès 

 Freqüències Percentatges 

Total 727 100 

0% 673 92,5 

1-25% 18 2,5 

26-50% 17 2,3 

51-75% 7 0,9 

76-99% 6 0,9 

100% 7 0,9 

 

Casos vàlids 727 

Mitjana 3,596 

Desviació 15,053 

 

La mitjana de temps en que es llegeix portuguès en un dia qualsevol és del 4%. De nou trobem 

una relació estadísticament significativa entre aquesta mitjana i la nacionalitat i la llengua 

materna. Així són els portuguesos i aquells que tenen el portuguès com a llengua inicial els que 

presenten percentatges superiors amb un 21% i un 19% respectivament. 

 

Percentatge de temps que llegeix en francès en funció de l’edat, la nacionalitat, la llengua 

materna, els anys de residència i el nivell d’estudis. 
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Freqüències   Mitjana Desviació 

Total 727 3,596 15,053 

Edat       

15 a 24 anys 84 1,700 5,264 

25 a 34 anys 121 9,417 23,387 

35 a 49 anys 243 3,386 15,869 

50 anys o més 280 1,831 10,466 

        

Nacionalitat        

Andorrana 287 0,289 2,188 

Espanyola 218 0,098 1,276 

Francesa 37 2,662 10,106 

Portuguesa 115 20,650 32,218 

Altres 70 0,488 3,107 

        

Llengua materna       

Català 288 0,448 3,940 

Castellà 319 0,107 1,158 

Francès 70 1,291 11,368 

Portuguès 135 19,130 30,392 

Anglès 26 7,592 22,790 

Altres 40 0,357 2,682 

Ns/Nc 1 0,000   

        

Anys residència        

5 o menys 20 0,000 0,000 

6 a 10 94 9,534 25,180 

11 a 15 75 6,871 20,131 

16 a 20 63 5,906 16,993 

Més de 20 277 2,716 13,412 

Nascuts a Andorra 199 0,416 2,619 

        

Nivell d'estudis       

Estudis primaris o sense estudis 152 7,884 22,547 

Estudis secundaris bàsics 153 3,609 14,683 

Estudis secundaris superiors 133 4,175 14,228 

Formació Professional 88 1,083 5,874 

Estudis Universitaris 199 1,072 10,200 
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Ns/Nc 2 0,000 0,000 

 

 

e) Percentatge de temps que llegeix en anglès 

 Freqüències Percentatges 

Total 727 100 

0% 668 91,8 

1-25% 16 2,2 

26-50% 18 2,4 

51-75% 3 0,5 

76-99% 10 1,3 

Ns/Nc 13 1,8 

 

Casos vàlids 727 

Mitjana 2,893 

Desviació 12,310 

 

La mitjana de temps en que es llegeix en anglès en un dia qualsevol es situa prop d’un 3%, sent 

aquells individus que tenen aquesta llengua com a materna els que presenten un percentatge 

superior del 31%. 

 

Percentatge de temps que llegeix en francès en funció de l’edat, la nacionalitat, la llengua 

materna, els anys de residència i el nivell d’estudis. 

Freqüències   Mitjana Desviació 

Total 727 2,893 12,310 

Edat       

15 a 24 anys 84 3,470 13,648 

25 a 34 anys 121 1,365 5,703 

35 a 49 anys 243 3,393 12,500 

50 anys o més 280 2,947 13,732 

        

Nacionalitat        

Andorrana 287 2,318 9,986 

Espanyola 218 1,535 8,105 

Francesa 37 2,494 7,841 

Portuguesa 115 0,396 3,016 

Altres 70 13,885 28,174 
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Llengua materna       

Català 288 2,015 9,018 

Castellà 319 2,916 13,549 

Francès 70 4,877 17,406 

Portuguès 135 0,337 2,784 

Anglès 26 30,913 38,078 

Altres 40 13,715 26,689 

Ns/Nc 1 0,000   

        

Anys residència        

5 o menys 20 3,478 8,435 

6 a 10 94 2,053 11,150 

11 a 15 75 7,399 22,554 

16 a 20 63 3,554 11,682 

Més de 20 277 1,729 9,153 

Nascuts a Andorra 199 2,937 11,435 

        

Nivell d'estudis       

Estudis primaris o sense estudis 152 0,836 6,075 

Estudis secundaris bàsics 153 0,289 2,233 

Estudis secundaris superiors 133 2,873 12,536 

Formació Professional 88 3,972 13,486 

Estudis Universitaris 199 6,028 17,885 

Ns/Nc 2 0,000 0,000 

 

 

f) Percentatge de temps que llegeix en altres llengües 

 Freqüències Percentatges 

Total 727 100 

0% 716 98,4 

1-25% 6 0,9 

26-50% 1 0,1 

51-75% 5 0,6 

 

Casos vàlids 727 

Mitjana 0,522 

Desviació 5,070 
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Finalment observem que la mitjana de temps que es llegeix en d’altres llengües no arriba al 

1%. En aquest cas no podem parlar de cap relació estadísticament significativa. 

 

Percentatge de temps que llegeix en francès en funció de l’edat, la nacionalitat, la llengua 

materna, els anys de residència i el nivell d’estudis. 

Freqüències   Mitjana Desviació 

Total 727 0,522 5,070 

Edat       

15 a 24 anys 84 0,284 2,382 

25 a 34 anys 121 0,371 1,898 

35 a 49 anys 243 0,583 5,898 

50 anys o més 280 0,605 5,789 

        

Nacionalitat        

Andorrana 287 0,265 2,763 

Espanyola 218 0,000 0,000 

Francesa 37 0,000 0,000 

Portuguesa 115 0,000 0,000 

Altres 70 4,369 14,963 

        

Llengua materna       

Català 288 0,194 1,514 

Castellà 319 0,172 1,564 

Francès 70 0,000 0,000 

Portuguès 135 0,000 0,000 

Anglès 26 0,000 0,000 

Altres 40 8,901 19,873 

Ns/Nc 1 0,000   

        

Anys residència        

5 o menys 20 0,000 0,000 

6 a 10 94 1,510 9,449 

11 a 15 75 0,000 0,000 

16 a 20 63 0,175 1,879 

Més de 20 277 0,572 5,757 

Nascuts a Andorra 199 0,345 2,132 

        

Nivell d'estudis       
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Estudis primaris o sense estudis 152 0,000 0,000 

Estudis secundaris bàsics 153 0,179 2,997 

Estudis secundaris superiors 133 0,179 1,890 

Formació Professional 88 0,000 0,000 

Estudis Universitaris 199 1,650 9,122 

Ns/Nc 2 0,000 0,000 

 

 

6.3 PERCENTATGE DE TEMPS QUE ESCRIU EN CADA LLENGUA 

 

En quin tant per cent escriu en cada una de les llengües següents? 

 Percentatge de temps que escriu en cada llengua 

Total Català Castellà Francès Portuguès Anglès Altres 

Casos vàlids 727 727 727 727 727 727 

Mitjana 45,925 36,367 5,414 6,026 2,122 0,894 

Desviació 39,607 36,450 18,675 20,539 11,386 8,306 

 

Percentatge de temps que escriu en cada llengua
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Si ens centrem ara en la mitjana de temps en que els enquestats escriuen en cada una de les 

llengües, podem veure que el català obté una mitjana del 46% i el castellà del 36%. La resta de 

llengües presenten mitjanes força inferiors: francès (5%), portuguès (6%), anglès (2%) i altres 

llengües (1%).  

De nou observem que la mitjana de temps en que s’escriu en les diferents llengües sobre les 

que s’ha preguntat, està en interacció amb la llengua materna.  

Així, el català presenta una mitjana de temps superior entre els individus amb llengua materna 

catalana amb un 71%, mentre que entre les que tenen com llengua inicial l’espanyol, el 
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francès, el portuguès o altres llengües, aquesta mitjana disminueix fins a situar-se en un 42%, 

32%, 19% i 21% respectivament. 

La mitjana de temps en que s’escriu en castellà és superior entre els que tenen aquesta 

mateixa llengua com a materna (51%) i entre els que tenen alguna de les llengües englobades 

sota l’etiqueta “altres” amb un 42%.  

En el francès i el portuguès observem clarament que las mitjanes més elevades es situen entre 

els que tenen aquestes llengües com a maternes. Així els individus amb llengua materna 

francesa tenen una mitjana del 41% i els individus amb llengua materna portuguesa presenten 

una mitjana de temps en l’escriptura en aquesta mateixa llengua del 32%. 

 

Percentatge de temps que escriu en cada llengua segons la llengua materna
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Nota: en el gràfic no apareixen aquells percentatges inferiors al 3%. 

 

Percentatge de temps que escriu en cada llengua segons la llengua materna 

 Total Català Castellà Francès Portuguès Anglès Altres 

Freqüències   Mitjana Mitjana Mitjana Mitjana Mitjana Mitjana 

Total 727 45,9 36,4 5,4 6,0 2,1 0,9 

Llengua materna               

Català 288 71,3 22,9 3,0 0,1 1,0 0,1 

Castellà 319 42,3 51,0 1,5 0,5 2,2 0,5 

Francès 70 31,7 20,4 40,5 2,3 5,0 0,0 

Portuguès 135 19,1 37,8 3,6 31,8 0,4 0,0 

Anglès 26 30,3 19,5 5,4 6,8 27,3 2,8 

Altres 40 20,6 41,6 4,2 0,0 7,9 16,2 

 

Ens centrarem ara en l’anàlisi d’aquestes mitjanes per cada una de les llengües per separat. 
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a) Percentatge de temps que escriu en català 

 Freqüències Percentatges 

Total 727 100 

0% 219 30,0 

1-25% 84 11,6 

26-50% 121 16,6 

51-75% 64 8,8 

76-99% 107 14,7 

100% 133 18,3 

 

Casos vàlids 727 

Mitjana 45,925 

Desviació 39,607 

 

El percentatge de temps en que els enquestats escriuen en català és del 46% (mitjana). 

Aquells que presenten una mitjana més alta en aquest temps d’escriptura en català són els 

individus de nacionalitat andorrana (65%) i espanyola (48%); els nats a Andorra (64%) i els que 

porten més de 20 anys vivint-hi (43%)36.  

També trobem mitjanes més elevades a mesura que augmenta el nivell de formació dels 

enquestats, així, són els que tenen títols universitaris i de Formació Professional, els que 

presenten valors més elevats amb un 59% i un 60%. 

 

Percentatge de temps que escriu en català (mitjana) per edat, nacionalitat, llengua materna, anys de 

residència i nivell d’estudis. 

Freqüències   Mitjana Desviació 

Total 727 45,925 39,607 

Edat       

15 a 24 anys 84 52,042 30,272 

25 a 34 anys 121 52,153 36,095 

35 a 49 anys 243 46,922 40,608 

50 anys o més 280 40,539 42,023 

        

Nacionalitat        

Andorrana 287 65,222 33,162 

Espanyola 218 48,354 40,468 

                                                           
36

 Podem parlar d’una relació estadísticament proporcional, ja que a mesura que augmenta el temps de 
residència augmenta la mitjana de temps en que es llegeix en catal, a excepció de nou de la franja de 5 
anys o menys que presenta la mitjana més elevada. 
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Francesa 37 22,111 30,726 

Portuguesa 115 14,134 25,376 

Altres 70 24,019 34,625 

        

Llengua materna       

Català 288 71,261 31,272 

Castellà 319 42,329 37,845 

Francès 70 31,739 35,007 

Portuguès 135 19,081 28,549 

Anglès 26 30,266 37,758 

Altres 40 20,582 29,641 

Ns/Nc 1 95,000   

        

Anys residència        

5 o menys 20 64,728 36,799 

6 a 10 94 25,600 33,291 

11 a 15 75 31,942 39,374 

16 a 20 63 39,579 36,238 

Més de 20 277 43,413 40,837 

Nascuts a Andorra 199 64,394 33,521 

        

Nivell d'estudis       

Estudis primaris o sense estudis 152 26,492 37,865 

Estudis secundaris bàsics 153 41,647 38,629 

Estudis secundaris superiors 133 44,855 37,390 

Formació Professional 88 59,877 35,328 

Estudis Universitaris 199 58,773 38,291 

Ns/Nc 2 23,647 30,144 

 

 

b) Percentatge de temps que escriu en castellà 

 Freqüències Percentatges 

Total 727 100 

0% 216 29,7 

1-25% 163 22,3 

26-50% 164 22,5 

51-75% 29 4,0 

76-99% 51 6,9 
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100% 105 14,5 

 

Casos vàlids 727 

Mitjana 36,367 

Desviació 36,450 

 

En una dia qualsevol, els enquestats escriuen en castellà una mitjana de temps del 36%. Entre 

aquests, són els de nacionalitat espanyola (46%), els de llengua materna castellana (51%), els 

que porten residint al Principat de 11 a 15 anys (46%) i aquells que tenen estudis primaris o no 

tenen estudis (46%)37, els que presenten valors més alts en aquesta mitjana. 

 

Percentatge de temps que escriu en castellà (mitjana) per edat, nacionalitat, llengua 

materna, anys de residència i nivell d’estudis. 

Freqüències   Mitjana Desviació 

Total 727 36,367 36,450 

Edat       

15 a 24 anys 84 36,905 27,972 

25 a 34 anys 121 31,823 30,442 

35 a 49 anys 243 34,938 35,581 

50 anys o més 280 39,408 41,376 

        

Nacionalitat        

Andorrana 287 27,569 30,639 

Espanyola 218 45,956 39,613 

Francesa 37 15,777 27,164 

Portuguesa 115 38,380 35,425 

Altres 70 50,358 40,679 

        

Llengua materna       

Català 288 22,934 28,035 

Castellà 319 50,982 38,423 

Francès 70 20,389 29,281 

Portuguès 135 37,831 34,368 

Anglès 26 19,462 24,975 

Altres 40 41,642 37,208 

Ns/Nc 1 5,000   

                                                           
37

 De fet, s’observa una relació inversament proporcional on, a més nivell d’estudis, menys percentatge 
de temps es llegeix en castellà. 
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Anys residència        

5 o menys 20 22,540 25,435 

6 a 10 94 41,944 35,634 

11 a 15 75 46,179 39,717 

16 a 20 63 40,580 32,804 

Més de 20 277 37,833 39,457 

Nascuts a Andorra 199 28,046 31,201 

        

Nivell d'estudis       

Estudis primaris o sense estudis 152 46,154 42,759 

Estudis secundaris bàsics 153 41,131 36,823 

Estudis secundaris superiors 133 38,025 33,081 

Formació Professional 88 30,440 30,498 

Estudis Universitaris 199 26,399 32,733 

Ns/Nc 2 76,353 30,144 

 

 

c) Percentatge de temps que escriu en francès 

 Freqüències Percentatges 

Total 727 100 

0% 216 29,7 

1-25% 163 22,3 

26-50% 164 22,5 

51-75% 29 4,0 

76-99% 51 6,9 

100% 105 14,5 

 

Casos vàlids 727 

Mitjana 5,414 

Desviació 18,675 

 

El temps mitjà en que els enquestats escriuen en francès durant un dia qualsevol és de 5,4%.  

Són els individus de nacionalitat francesa (58%), llengua materna francesa (41%) i els que 

porten menys de 10 anys al Principat (9%), els que presenten una mitjana superior en el temps 

d’escriptura en francès.  

 

Percentatge de temps que escriu en francès (mitjana) per edat, nacionalitat, llengua 

materna, anys de residència i nivell d’estudis. 
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Freqüències   Mitjana Desviació 

Total 727 5,414 18,675 

Edat       

15 a 24 anys 84 4,132 11,729 

25 a 34 anys 121 6,316 20,555 

35 a 49 anys 243 4,277 17,006 

50 anys o més 280 6,395 20,790 

        

Nacionalitat        

Andorrana 287 3,949 12,867 

Espanyola 218 1,517 9,078 

Francesa 37 58,472 38,451 

Portuguesa 115 2,510 13,957 

Altres 70 0,000 0,000 

        

Llengua materna       

Català 288 2,995 10,847 

Castellà 319 1,532 7,863 

Francès 70 40,524 39,055 

Portuguès 135 3,632 14,853 

Anglès 26 5,364 18,814 

Altres 40 4,236 17,156 

Ns/Nc 1 0,000   

        

Anys residència        

5 o menys 20 9,058 26,690 

6 a 10 94 8,866 25,857 

11 a 15 75 3,102 14,697 

16 a 20 63 4,194 14,105 

Més de 20 277 5,769 20,101 

Nascuts a Andorra 199 4,191 13,483 

        

Nivell d'estudis       

Estudis primaris o sense estudis 152 1,766 11,149 

Estudis secundaris bàsics 153 3,313 14,746 

Estudis secundaris superiors 133 8,426 22,883 

Formació Professional 88 4,288 16,026 

Estudis Universitaris 199 8,346 22,922 
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Ns/Nc 2 0,000 0,000 

 

 

d) Percentatge de temps que escriu en portuguès 

 Freqüències Percentatges 

Total 727 100 

0% 654 89,8 

1-25% 17 2,3 

26-50% 18 2,4 

51-75% 9 1,3 

76-99% 15 2,1 

100% 15 2,1 

 

Casos vàlids 727 

Mitjana 6,026 

Desviació 20,539 

 

La mitjana de temps d’escriptura en portuguès entre la població d’Andorra és d’un 6%, sent els 

individus portuguesos (36%), els que tenen el portuguès com a llengua materna (32%), els que 

porten residint al Principat de 6 a 10 anys (16%) i els que tenen estudis primaris bàsics o bé no 

tenen estudis (13%), els que presenten valors superiors en aquesta mitjana. 

 

Percentatge de temps que escriu en portuguès (mitjana) per edat, nacionalitat, llengua 

materna, anys de residència i nivell d’estudis. 

Freqüències   Mitjana Desviació 

Total 727 6,026 20,539 

Edat       

15 a 24 anys 84 2,683 10,777 

25 a 34 anys 121 7,220 21,052 

35 a 49 anys 243 8,783 24,917 

50 anys o més 280 4,120 17,921 

        

Nacionalitat        

Andorrana 287 0,415 4,084 

Espanyola 218 0,000 0,000 

Francesa 37 0,000 0,000 

Portuguesa 115 36,007 38,909 

Altres 70 1,698 9,122 
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Llengua materna       

Català 288 0,104 1,157 

Castellà 319 0,509 6,468 

Francès 70 2,324 13,533 

Portuguès 135 31,779 37,892 

Anglès 26 6,782 21,347 

Altres 40 0,000 0,000 

Ns/Nc 1 0,000   

        

Anys residència        

5 o menys 20 0,000 0,000 

6 a 10 94 15,736 29,595 

11 a 15 75 10,169 26,522 

16 a 20 63 8,527 24,028 

Més de 20 277 5,382 20,455 

Nascuts a Andorra 199 0,598 4,896 

        

Nivell d'estudis       

Estudis primaris o sense estudis 152 12,938 29,614 

Estudis secundaris bàsics 153 10,807 27,825 

Estudis secundaris superiors 133 4,731 14,558 

Formació Professional 88 1,495 9,637 

Estudis Universitaris 199 0,000 0,000 

Ns/Nc 2 0,000 0,000 

 

 

e) Percentatge de temps que escriu en anglès 

 Freqüències Percentatges 

Total 727 100 

0% 683 93,9 

1-25% 22 3,0 

26-50% 12 1,7 

51-75% 2 0,3 

76-99% 6 0,8 

100% 2 0,3 

 

Casos vàlids 727 
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Mitjana 2,122 

Desviació 11,386 

 

En aquest cas, la mitjana de temps en que s’escriu en anglès es situa al 2%, sent el grup 

d’individus d’altres nacionalitats el que presenta un percentatge superior (13). 

 

Percentatge de temps que escriu en anglès (mitjana) per edat, nacionalitat, llengua materna, 

anys de residència  i nivell d’estudis.  

Freqüències   Mitjana Desviació 

Total 727 2,122 11,386 

Edat       

15 a 24 anys 84 2,716 11,806 

25 a 34 anys 121 0,512 3,390 

35 a 49 anys 243 2,097 9,421 

50 anys o més 280 2,661 14,589 

        

Nacionalitat        

Andorrana 287 1,138 6,866 

Espanyola 218 0,716 4,982 

Francesa 37 3,639 11,468 

Portuguesa 115 0,468 3,247 

Altres 70 12,527 29,759 

        

Llengua materna       

Català 288 0,996 6,722 

Castellà 319 2,207 11,970 

Francès 70 5,024 19,088 

Portuguès 135 0,442 3,029 

Anglès 26 27,271 40,091 

Altres 40 7,885 23,296 

Ns/Nc 1 0,000   

        

Anys residència        

5 o menys 20 3,674 11,288 

6 a 10 94 2,290 13,676 

11 a 15 75 4,906 18,818 

16 a 20 63 3,267 11,321 

Més de 20 277 1,462 9,876 
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Nascuts a Andorra 199 1,393 7,906 

        

Nivell d'estudis       

Estudis primaris o sense estudis 152 0,225 1,946 

Estudis secundaris bàsics 153 0,194 1,453 

Estudis secundaris superiors 133 3,464 14,353 

Formació Professional 88 3,278 14,785 

Estudis Universitaris 199 3,661 15,075 

Ns/Nc 2 0,000 0,000 

 

 

f)  Percentatge de temps que escriu en altres llengües 

 Freqüències Percentatges 

Total 727 100 

0% 714 98,1 

1-25% 6 0,8 

26-50% 4 0,5 

100% 5 0,6 

 

Casos vàlids 727 

Mitjana 0,894 

Desviació 8,306 

 

La mitjana de temps en que els enquestats han manifestat escriure en d’altres llengües (italià, 

talog...) no arriba al 1%. Només hem trobat relació estadísticament significativa amb la 

variable nivell d’estudis, sent aquells individus amb titulació universitària els que presenten 

una mitjana superior.  

 

Percentatge de temps que escriu en altres llengües (mitjana) per edat, nacionalitat, llengua 

materna, anys de residència i nivell d’estudis. 

Freqüències   Mitjana Desviació 

Total 727 0,894 8,306 

Edat       

15 a 24 anys 84 0,284 2,382 

25 a 34 anys 121 0,257 1,590 

35 a 49 anys 243 1,263 10,235 

50 anys o més 280 1,030 9,254 
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Nacionalitat        

Andorrana 287 0,178 2,212 

Espanyola 218 0,196 2,553 

Francesa 37 0,000 0,000 

Portuguesa 115 0,000 0,000 

Altres 70 8,002 25,173 

        

Llengua materna       

Català 288 0,127 1,123 

Castellà 319 0,484 3,536 

Francès 70 0,000 0,000 

Portuguès 135 0,000 0,000 

Anglès 26 2,758 8,842 

Altres 40 16,167 32,164 

Ns/Nc 1 0,000   

        

Anys residència        

5 o menys 20 0,000 0,000 

6 a 10 94 2,517 15,749 

11 a 15 75 0,941 5,264 

16 a 20 63 0,088 0,939 

Més de 20 277 1,022 9,297 

Nascuts a Andorra 199 0,276 1,974 

        

Nivell d'estudis       

Estudis primaris o sense estudis 152 0,000 0,000 

Estudis secundaris bàsics 153 0,143 2,397 

Estudis secundaris superiors 133 0,499 3,757 

Formació Professional 88 0,000 0,000 

Estudis Universitaris 199 2,822 15,294 

Ns/Nc 2 0,000 0,000 
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III- CONCLUSIONS  

 

 

A continuació realitzarem un resum en forma de conclusió en el que mirarem d’apuntar els 

resultats més significatius de l’enquesta Coneixements i usos lingüístics de la població  

d’Andorra del 2014. 

 

 

LLENGUA MATERNA 

 

La llengua en què van aprendre a parlar les persones enquestades (llengua materna o inicial), 

és una variable molt important a l’hora d’analitzar els coneixements i usos lingüístics d’una 

població. Si es consideren totes les respostes sobre la llengua en què van aprendre a parlar les 

persones enquestades (amb la possibilitat de donar més d’una resposta), s’observa que un 

44% diuen que van aprendre a parlar en castellà, un 40% en català, un 19% en portuguès, un 

10% en francès i un 6% en altres llengües. 

Si es consideren per separat les persones que han respost que van aprendre a parlar en una 

sola llengua (82%) i les persones que ho van fer en més d’una, obtenim que un 29% tenen com 

a llengua materna exclusivament el castellà, un 27% només el català, un 16% només el 

portuguès, un 6% només el francès i un 4% només altres llengües; i pel que fa als que tenen 

més d’una llengua materna (18%), tenim que un 9% dels enquestats diuen haver après a parlar 

en català i castellà i un altre 9% amb d’altres combinacions lingüístiques on podem trobar o no 

el català. 

 

Comparant aquests resultats amb els obtinguts en l’onada anterior d’aquest mateix estudi 

(2009) s’observa que la proporció de persones que va aprendre a parlar en castellà es manté 

estable, trencant la lleugera tendència a un augment progressiu que tenia fins el 2009. 

Contràriament, la proporció de persones que van aprendre a parlar en català ha augmentat de 

manera considerable, situant-se 10 punt percentuals per sobre de les últimes dades (d’un 29% 

al 2009 a l’actual 40%). El percentatge de persones que van aprendre a parlar amb portuguès 

ha seguit augmentant però ho fa de manera menys pronunciada (al 2004 hi havia un 14,7% de 

població amb llengua materna portuguesa, al 2009 un 17,9% i al 2014 aquest percentatge és 
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del 18,6). Pel que fa al percentatge de persones que van aprendre a parlar amb francès ha 

disminuït lleugerament (d’un 10,5 al 2009 a l’actual 9,7%).  

Les dades ens mostren que hi ha una relació molt clara entre la nacionalitat i la llengua 

materna: si bé en el cas de les persones amb nacionalitat andorrana i espanyola n’hi ha de 

llengua materna catalana i castellana, destaca que els andorrans tenen com a llengua materna 

sobretot el català (66%), tot i que un 44% són de llengua materna castellana (andorrans 

d’origen familiar espanyol), mentre que la majoria d’espanyols tenen com a llengua materna el 

castellà (66%), tot i que un 42% són de llengua materna catalana (espanyols d’origen català); la 

correspondència és més gran en el cas de les persones de nacionalitat francesa (el 87% tenen 

com a llengua materna el francès) i les persones de nacionalitat portuguesa (el 98% tenen com 

a llengua materna el portuguès). 

 

Per entendre la situació lingüística de la població d’Andorra cal tenir en compte la seva 

composició nacional. Aquesta ha estat tradicionalment d’origen estranger a conseqüència de 

la immigració rebuda en els últimes dècades. Així al 2009 trobàvem que un 37% de la població 

era de nacionalitat espanyola, un 30% andorrana, un 17,5% portuguesa, un 7% francesa i prop 

d’un 9% d’altres nacionalitats. Ara bé, en els darrers anys i degut entre d’altres elements a la 

situació de crisi econòmica i la conseqüent marxa de part de la població immigrant instal·lada a 

Andorra, es produeix un canvi important en la composició nacional del Principat. D’aquesta 

manera segons les dades del 2013, tenim un 39,4% de població amb nacionalitat andorrana, 

un 29,9 amb nacionalitat espanyola, un 15,8% de nacionalitat portuguesa, un 5,5% són 

francesos i un 9,5% tenen altres nacionalitats. Es tracta doncs d’una modificació en la 

composició nacional de la població molt important en el qual per primera vegada des del 1995, 

la població de nacionalitat andorrana supera la de nacionalitat estrangera, i on nacionalitats 

com l’espanyola o la portuguesa amb una important presència en d’altres èpoques tenen un 

clar descens38.  

Aquests canvis han tingut una repercussió en l’escenari sociolingüístic del Principat modificant 

en part el protagonisme de cada una de les llengües així com els resultats quan s’analitzen els 

coneixements i usos lingüístics de la seva població. Un exemple el trobem en l’augment 

percentual de població enquestada que ha manifestat tenir com a llengua materna (o llengua 

en què va aprendre a parlar) el català. 

 

 

LLENGUA PRÒPIA 

 

La llengua que les persones enquestades consideren com a pròpia, dita també llengua 

d’identificació, està estretament vinculada a la llengua materna i amb els coneixements i usos 

lingüístics de la població. Quan demanem quina llengua consideren com a llengua pròpia 

s’observa que un 50% dels enquestats s’identifica amb el català i un 36% amb el castellà, 

mentre que un 16% ho fa amb el portuguès i un 6% amb el francès. 

Aquestes dades obtingudes també mostren un canvi de tendència important respecte les 

dades del 2009. El més destacable és que augmenta el percentatge de persones que diuen 

sentir com a llengua pròpia el català, passant d’un 38% al 2009 a l’actual 50%; mentre que 

                                                           
38

 En la introducció d’aquest estudi es desenvolupa detalladament aquest canvi sociodemogràfic. 
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disminueix el percentatge d’aquells que s’identifiquen amb el castellà, passant d’un 40% 

(2009) a un 36% (2014).  

 

Tot i que majoritàriament (89%) la població tendeix a identificar-se amb una sola llengua 

també trobem casos d’individus que s’identifiquen a més d’una. Així un 41% de la població 

sent com a llengua pròpia només el català, un 26% només el castellà, un 14% només el 

portuguès i un 6% només el francès, però observem que un 7% ha contestat identificar-se amb 

el català i el castellà i un 4% amb d’altres combinacions lingüístiques.  

 

En aquest cas també s’observa una clara relació entre la llengua d’identificació i l’origen 

nacional: un 76% dels andorrans consideren el català com a llengua pròpia (67% només el 

català), mentre que un 28% s’identifiquen amb el castellà (18% només castellà); i entre els 

espanyols un 52% s’identifica amb el castellà (41% només castellà) i un 56% amb el català (46% 

només català)39. En el cas de les persones de nacionalitat francesa, la llengua d’identificació és 

el francès en un 81% i entre els de nacionalitat portuguesa trobem que un 85% s’identifica 

amb el portuguès, un 21% amb el castellà i un 6% amb el català. 

 

També podem parlar d’un estret vincle entre la llengua materna i la llengua considerada com a 

pròpia. Així, les persones de llengua materna catalana s’identifiquen majoritàriament amb el 

català (92%), les de llengua materna castellana amb el castellà (67%), les de llengua materna 

francesa amb el francès (60%) i les de llengua materna portuguesa amb el portuguès (84%). 

Ara bé, tot i que la majoria de persones t’identifiquen amb la seva llengua materna, es detecta 

que una part de la població que no tenen com a llengua materna el català ni el castellà, les 

consideren com a llengües pròpies (ja sigui de forma exclusiva o conjuntament amb la seva 

pròpia llengua materna). Així, una part dels enquestats que tenen com a llengua materna el 

castellà o d’altres llengües consideren el català com a llengua pròpia i enquestats amb llengua 

materna portuguesa, francesa o del grup d’altres llengües, s’identifiquen amb el castellà. 

 

Podem afirmar que el català actualment es situa en un escenari més favorable que en anys 

anteriors, on augmenta no només el percentatge de persones que el tenen com a llengua 

materna, sinó també el de les persones que s’identifiquen amb ell. Ara bé, cal anar seguint 

aquest nou escenari i analitzar-lo sense deslligar-lo dels canvis sociodemogràfics que ha 

experimentat Andorra. És evident que l’escolarització en català dels fills de persones 

immigrants de llengua materna no catalana contribueix a aquest progressiu augment del 

protagonisme del català, però també hi té una forta influència aquells canvis que es 

produeixen en el perfil de la població andorrana. Un perfil que com hem comentat, en els 

últims anys ha patit canvis producte de factors múltiples com ara el retorn d’immigrant 

d’origen portuguès o d’altres orígens; la disminució de l’entrada al país d’immigrants amb 

perfils sociolaborals més baixos i llengües maternes diferents al català; el reletiment de la 

rotació laboral que ha estat característica en els darrers anys entre el col·lectiu de persones 

amb llocs de treball menys qualificats i amb menys temps de residència al país ( i per tant amb 

menys coneixement del català)...  
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LLENGUA HABITUAL 

 

En relació amb el que hem anat comentant tenim el concepte de llengua habitual que fa 

referència a la llengua o llengües que parlen més sovint els individus. A partir dels resultats 

obtinguts observem que un 60% dels enquestats ha manifestat que la seva llengua habitual és 

el català (46% només el català i 10% català i castellà); mentre que un 44% ha dit que era el 

castellà (26% només castellà i 10% català i castellà). Amb percentatges molt inferiors trobem 

que un 9% ha contestat tenir com a llengua habitual el portuguès, un 6% el francès, 1% l’anglès 

i prop d’un 2% altres llengües. 

 

La llengua habitual manté un estret vincle amb la llengua materna o llengua en què va 

aprendre a parlar. Quan la llengua materna és el català, trobem una important coincidència 

amb la llengua d’ús habitual. Així aquells que tenen el català com a llengua materna, tenen 

com a llengua habitual en major proporció “només el català” (91%). En el cas de tenir el 

castellà com a llengua materna, influeix també en la llengua o llengües habituals, però en 

menor força, ja que el percentatges es reparteix entre tenir només el castellà com a llengua 

habitual (42%) i aquells que el combinen amb el català (23%). Aquesta influència també la 

trobem entre aquells individus que manifesten tenir el català i el castellà com a llengües 

maternes, ja que aquests presenten percentatges superiors en el català i el castellà com a 

llengües d’us habitual (18%) i només castellà i només català amb un 22% i un 59% 

respectivament.  

Ara bé, quan ens centrem en la població que té com a llengua materna el francès, el portuguès 

o l’anglès, tot i que evidentment presenten percentatges superiors quan la llengua habitual 

coincideix amb la materna, trobem també percentatges destacats en l’ús habitual del castellà i 

el català.  Aquest fet s’explicaria pel major o menor ús d’aquestes llengües en la vida 

quotidiana i sociolaboral d’Andorra, on trobem una desigual distribució de l’ús de les diferents 

llengües presents en funció per exemple de l’àmbit en que es realitza la comunicació. Com 

hem vist en l’apartat d’usos, el català és la llengua més emprada en les entitats públiques com 

l’administració o alhora de parlar amb els companys d’estudis, però en contextos 

socioeconòmics com en les comunicacions realitzades en els grans magatzems o en l’ús del 

transport públic, el castellà és més utilitzat. 

 

Així doncs, podem afirmar que si bé Andorra és una societat multilingüe a conseqüència de la 

tradicional composició demogràfica de la seva població, l’ús de les llengües té una marcada 

distribució en funció d’elements com l’estructura socioocupacional, molt influenciada per la 

jerarquització sociolaboral dels treballadors en funció del seu origen; la oficialitat del català i 

l’ús d’aquest en determinats contextos i situacions; la important presència del castellà que en 

alguns contextos es converteix en la llengua vehicular... No hem d’oblidar però que aquesta 

distribució dels usos lingüístics no és un element estàtic, sinó que experimenta fluctuacions i 
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canvis en funció de les característiques de la població i el context socioeconòmic i sociocultural 

en el que ens trobem.  

 

 

CONEIXEMENTS LINGÜÍSTICS I INDICADOR DE CONEIXEMENT 

 

En aquest estudi s’ha demanat la valoració que fan els propis enquestats del seu nivell de 

coneixement de català, castellà, francès, portuguès, anglès i altres llengües en un escala entre 

el 0 (gens) i 10 (perfectament) en relació amb les quatre principals competències: entendre, 

parlar, llegir i escriure.  

Els resultats mostren que el coneixement del castellà és superior al coneixement del català en 

totes les competències (les mitjanes de coneixement declarat del castellà són de 9,5 en 

entendre, 9,4 en llegir, 9,3 en parla i 8,7 en escriure, mentre que les mitjanes de català són 8,9, 

8,5, 8,1 i 6,9 respectivament). Pel que fa a les mitjanes de coneixement del francès, el 

portuguès i l’anglès són inferiors en totes les competències (francès entre 4 i 5, portuguès 

entre 2 i 3, i en anglès al voltant del 3). 

 

Per poder analitzar conjuntament el coneixement de cada llengua s’ha calculat un indicador a 

partir de la mitjana del nivell declarat en les quatre competències (entendre, llegir, parlar i 

escriure).  

Aquest indicador confirma que el castellà és la llengua més coneguda per la població 

andorrana amb una mitjana de 9,2 entre totes les competències. En segon lloc trobem el 

català amb una mitjana del 8,1, i amb les puntuacions més baixes el francès (4,9), el portuguès 

(2,5) i l’anglès (3). 

 

Comparant els resultats obtinguts en aquesta enquesta amb la realitzada l’any 2009 observem 

que si bé el castellà continua sent la llengua que més coneix la població andorrana (9,1 al 

2009), el coneixement del català ha augmentat significativament en totes les competències40 

(del 7,4 del 2009 a l’actual 8,1).  

Aquest augment en el coneixement del català s’ha d’entendre com una conseqüència de 

factors diversos com ara l’escolarització dels fills dels immigrants amb llengua materna 

diferent al català o el canvi en el perfil sociodemogràfic de part de la població41 resident a 

Andorra que hem anat fent referència. 

 

                                                           
40

 Al 2009 la mitjana en entendre era del 8,7, en llegir de 8,1, en parlar de 7,3 i en escriure de 5,5, i 
actualment aquestes mitjanes són del 8,9, 8,5, 8,1, i 6,9 respectivament. 
41

 Una població que tendeix a retornar al país d’origen i que en la majoria de casos no tenien com a 
llengua materna el català i possiblement, per la seva situació sociolaboral, no en feien un ús molt 
habitual. I per altre banda la possible incorporació de població amb llengua materna catalana i un perfil 
sociolaboral més alt. 
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En general en totes les competències analitzades i en l’indicador global, el coneixement del 

català és més alt entre les persones més joves (15 a 24 anys), de nacionalitat andorrana o de 

llengua materna catalana i les que tenen estudis universitaris o de formació professional. 

També observem que hi ha un coneixement superior entre les persones nascudes a Andorra i 

entre aquelles que porten més de 20 anys residint-hi. Ara bé, a diferència d’altres anys, 

aquesta relació estadística proporcional en la que a més anys de residència més augmenta el 

coneixement del català, es trenca en el grup d’individus que porten 5 anys o menys al 

Principat. Un grup que presenta un indicador global de coneixement del català més alt que els 

que porten més de 20 anys al país. És plausible atribuir aquest trencament o canvi de 

tendència per el context socioeconòmic d’Andorra i el conseqüent canvi de perfil en alguns 

grups poblacionals com per exemple els que fa poc que han arribat al Principat42. 

 

Pel que fa al coneixement del castellà destaquen amb mitjanes més altes les persones de 

nacionalitat espanyola i andorrana (tot i que entre els portuguesos i el grup d’altres 

nacionalitats hi ha un coneixement elevat d’aquesta llengua, amb mitjanes globals de 8,4 i 8,9 

respectivament), les persones de llengua materna castellana i catalana, els grups de menys 

edat i aquelles persones amb més formació (especialment en la competència d’escriptura). 

 

El coneixement del francès, que respecte les dades del 2009 s’ha mantingut amb una mitjana 

global idèntica, és molt superior entre les persones de nacionalitat i llengua materna francesa, 

seguides de les persones amb nacionalitat andorrana (mitjana global de 6,5). També observem 

una mitjana més alta entre els individus que tenen estudis secundaris superiors i de formació 

professional, entre els nats a Andorra i entre els més joves (15-24 anys). 

 

En relació al coneixement del portuguès només destaquen amb mitjanes força altes les 

persones de nacionalitat i llengua materna portuguesa.  

 

 

USOS LINGÜÍTICS I INDICADOR D’ÚS 

 

En aquest estudi s’analitzen els usos lingüístics de la població andorrana en cinc contextos 

diferents: amb els familiars, amb els amics, amb els companys d’estudis, en les relacions 

laborals, en el món socioeconòmic i en les entitats públiques i Administració pública. 

 

a) USOS LINGÜÍSTICS A CASA 

 

És fonamental analitzar els usos lingüístics en l’àmbit familiar per conèixer la situació 

lingüística d’una determinada societat ja que és dins de les famílies on s’adquireix la llengua 

                                                           
42

 A la introducció de l’estudi es fa referència a aquests canvis. 
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materna o llengua inicial, i perquè aquestes relacions familiars acostumen a tenir més impacte 

en la vida dels individus que les que es donen en d’altres àmbits43. 

 

A diferència d’estudis anteriors44, en el present estudi s’analitzen els usos lingüístics a la llar 

tenint en compte tant les relacions amb les persones amb les quals conviuen els enquestats en 

el moment de fer l’enquesta, com amb aquelles que ja no hi conviuen pel motiu que sigui45. 

Un 52% de les persones que viuen amb d’altres familiars afirmen que parlen català a les seves 

llars, un 46% en castellà, un 17% en portuguès, un 6% en francès i un 5% amb d’altres llengües. 

Si diferenciem aquells enquestats que parlen una sola llengua a la llar dels que en parlen dos o 

més, observem que un 34% diu parlar només en català, un 27% només en castellà, un 12% 

només en portuguès, un 2,3% només en francès i un 3% només en d’altres llengües, mentre 

que un 12% ha contestat parlar en català i castellà i un 10% en d’altres combinacions 

lingüístiques (castellà i francès, català i portuguès...) 

 

En comparació amb les dades de l’any 2009 s’observa un canvi important, ja que el castellà ha 

deixat de ser la llengua que més percentatge obtenia en aquesta pregunta, lloc ocupat ara pel 

català (46% l’any 2009 i 52% 2014). Concretament al 2009 trobàvem que un 26% dels 

enquestats afirmava parlar només en català a casa seva (34% al 2014), mentre que 29% ho 

feina només en castellà (27% actualment). Paral·lelament, disminueix el percentatge de 

persones que han contestat usar el català i el castellà conjuntament (del 13% al 12%) i 

augmenta el percentatge d’ús exclusió del portuguès (d’un 9% a un 12%).  

A més a més, amb independència de si s’utilitzen una o més llengües, observem que per un 

34% el català és la llengua més emprada46 per parlar en l’àmbit familiar (un 30% al 2009), 

mentre que un 31% utilitzaria amb més freqüència el castellà (36% al 2009). Els percentatges 

obtinguts en les altres llengües (portuguès, francès, català=castellà i d’altres llengües) quan es 

valora la seva freqüència d’ús (llengua més utilitzada), s’han mantingut estables respecte els 

del 2009. 

Així doncs, podem constatar que el català actualment té una presència més important en 

aquest àmbit en concret que la que observàvem al 2009. Pensem que aquesta situació podria 

respondre en part a l’augment de la població a Andorra amb llengua materna catalana (part 

important provinent de Catalunya47), i a la disminució del percentatge respecte el total de la 

població dels grups d’individus no nacionals, com els residents de llengua materna portuguesa.  
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 Torres, J. (coord.). Enquesta sobre els usos lingüístics a Andorra 2004. 
44

 Coneixements i usos lingüístics de la població d’Andorra 2009. 
45

 Perquè hi ha hagut un canvi de domicili d’alguns dels membres, perquè ja no són vius... 
46

 Calculat a partir de la freqüència d’ús de cada una de les llengües tal i com es mostra en l’anàlisi 
comentat en l’apartat d’usos en l’àmbit familiar. 
47

 Com hem comentat en la introducció de l’estudi, la presència de població espanyola d’origen català i 
per tant de llengua materna catalana, és especialment notable entre aquells individus que porten 5 anys 
o menys residint al Principat. 
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Podem parlar d’una clara relació entre la llengua que es parla a casa i la nacionalitat i llengua 

materna (vinculades amb el lloc d’origen). Així, la majoria de persones de nacionalitat 

andorrana i les de llengua materna catalana diuen que parlen català a casa (60% i 75% 

respectivament), mentre que les persones de nacionalitat espanyola i les de llengua materna 

castellana diuen parlar castellà amb percentatge superior (46% i 53% respectivament). El 

mateix passa amb el cas del portuguès i el francès, sent les persones amb nacionalitat 

portuguesa o francesa i aquelles amb llengua materna portuguesa o francesa, les que en major 

mesura parlen el portuguès i el francès respectivament. 

 

Pel que fa a les llengües utilitzades per parlar amb els diferents membres que configuren la 

família, s’observa que amb la parella es parla més en català (44%) que en castellà (39%), 

portuguès o francès (14% i 6% respectivament). Aquest percentatge d’ús del català és  superior 

quan es parla amb els fills (52%48, respecte el 39% que hi parlen en castellà, el 8% que hi parlen 

en francès o el 15% que ho fan en portuguès), o quan ens fixem en la llengua que utilitzen els 

fills per parlar entre ells (72% en català, 39% en castellà, 10% en francès i 8% en portuguès).  

La llengua parlada amb la parella i amb els fills està directament relacionada amb la llengua 

materna de les persones enquestades, tot i que les dades permeten observar que una part 

dels que tenen com a llengua materna el castellà o el francès parlen amb la parella i sobretot 

amb els fills en català, mentre que en el cas de les persones de llengua materna portuguesa, 

després del portuguès (que és la llengua més parlada amb la parella i els fills), hi parlen més en 

castellà que en català. 

 

Quan ens fixem en la llengua que els enquestats diuen utilitzar o haver utilitzar per parlar amb  

els pares, trobem que és superior el percentatge que obté el castellà (38% en el cas de la mare 

i 36% en el cas del pare). Tot i així observem que el català és utilitzat per un 32% dels 

enquestats alhora de parlar amb la mare i un 34% per fer-ho amb el pare. Ara bé, s’observa 

una forta relació entre la llengua parlada amb els progenitors i la llengua materna. Així per 

exemple, un 76% dels enquestats amb llengua materna catalana utilitza el català en aquestes 

comunicacions (80% en el cas del pare); un 78% dels que tenen el castellà com a llengua 

materna utilitzen aquesta llengua per parlar amb la seva mare (73% en el cas del pare); un 70% 

dels enquestats de llengua materna francesa utilitzen el francès per parlar amb la mare i un 

62% amb el pare; i finalment un 96% d’aquells individus amb llengua materna portuguesa 

afirma parlar o haver parlat amb portuguès amb la seva mare i el seu pare (96% ambdós 

casos). En el cas de la llengua que els enquestats diuen que parlen o parlaven els seus 

progenitors entre sí, trobem que un 39% ha afirmat que era el castellà, mentre que un 31% ha 

dit el català, un 7% el francès i un 19% el portuguès. En aquest cas també hi ha una important 
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 Quan demanem als enquestats que ens indiquin quina importància té per a ells que els fills tinguin un 
bon coneixement del català, un 62% diu que és molt important, mentre que un 23% diu que bastant 
important i un 3% que poc o gens important. 
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influència de la llengua materna, sent els portuguesos els que en major mesura han contestat 

que els seus progenitors parlen o parlaven entre ells amb la seva llengua materna amb un 96%. 

 

Alhora de parlar amb els germans, visquin o no junts, un 40% afirma que hi parlava o hi parla 

amb castellà, un 38% en català, un 18% en portuguès i un 7% en francès. El castellà també és la 

llengua que en major percentatge diuen parlar amb d’altres membres de la llar amb un 46% 

respecte el 45% dels que han contestat català, el 19% que ha dit portuguès o el 9% que ha 

contestat que és el francès. 

 

b) USOS LINGÜÍSTICS AMB ELS AMICS 

 

En relació als usos lingüístics amb els amics observem un predomini del català i el castellà. Un  

64% de les persones enquestades afirmen parlar en castellà amb els seus amics (25% ha dit 

només en castellà) i un 61% ha contestat fer-ho en català (un 28% només en català). En 

percentatges inferiors trobem que un 9% dels enquestats parlaria en francès amb els seus 

millors amics, un 12% en portuguès i un 4% en d’altres llengües. Paral·lelament observem que 

un 23% dels individus enquestats ha afirmat parlar tant en català com en castellà en aquest 

tipus de comunicacions. 

 

Respecte les dades obtingudes en l’onada anterior d’aquest estudi (2009) s’observa un 

destacable augment del percentatge d’enquestats que han contestat que amb els amics 

només parlen en català, passant d’un 22% al 2009 a l’actual 28%. També augmenta l’ús del 

català i castellà emprats de forma combinada que passa d’un 20% a un 23% al 2014. 

Contràriament podem destacar un descens en el percentatge d’individus que ha manifestat 

parlar només en castellà amb els seua amics. Percentatge que actualment es situa al voltant 

del 25% respecte el 30% que trobàvem al 2009. També disminueixen els percentatges de 

població que en aquest tipus de situacions parlen només en francès i només en portuguès, 

mentre que altres situacions bilingües o plurilingües (portuguès i castellà; anglès, castellà i 

català...) mantenen estables a prop d’un 20%. 

 

En general la llengua que més es parla amb els amics coincideix amb la llengua materna, si bé, 

en el cas dels residents amb llengua materna francesa i portuguesa, la majoria adopta 

diferents combinacions lingüístiques amb els amics (llengua pròpia combinada amb el castellà 

i/o el català).   

 

c) USOS LINGÜÍSTICS AMB ELS COMPANYS D’ESTUDIS 
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En l’estudi d’enguany s’ha introduït una pregunta sobre els usos lingüístics que els enquestats 

presenten alhora de parlar amb els companys d’estudis actuals49. 

La llengua més utilitzada per parlar amb els companys d’estudis és el català amb un 

percentatge del 79% (només català obté un percentatge del 53%), seguida del castellà amb un 

39% (13% només en castellà). Paral·lelament un 19% ha afirmat utilitzar el català juntament al 

castellà en aquest context. 

 

d) USOS LINGÜÍSTICS A LA FEINA 

 

En les relacions laborals internes, és a dir per parlar amb el companys de feina, un 67% dels 

enquestats ha afirmat utilitzar el català i un 62% el castellà, amb independència de si aquestes 

llengües són emprades de forma exclusiva o combinades amb una o més llengües.  

 

De nou podem parlar d’un canvi significatiu respecte els resultats obtinguts en aquesta 

mateixa pregunta realitzada en l’estudi del 2009. Així l’ús exclusiu del català (només en català) 

en aquestes relacions internes experimenta un augment, passant d’un 29% al 2009 a l’actual 

31%, mentre que es redueix el percentatge d’ús exclusiu del castellà (d’un 24% a un 21%) i 

augmenta també l’ús del català i el castellà combinats (d’un 25% al 28% actual). Aquest canvi 

el podem relacionar amb la situació del mercat laboral andorrà així com el canvi de perfil de 

part dels treballadors a conseqüència de l’estancament i/o retrocés d’alguns sectors d’activitat 

econòmica. Com hem comentat en la introducció, i sempre tenint en compte que parlem de la 

població enquestada, en el percentatge de població que fa 5 anys o menys que resideix a 

Andorra s’observa un descens de la població d’origen portuguès, tradicionalment ocupada en 

els sectors menys privilegiats com ara el de construcció i annexos que són aquells que més 

s’han vist afectats per la crisi econòmica, alhora que s’observa un augment de la població 

d’origen espanyol amb llengua materna catalana (de Catalunya). També hem comentat que 

són precisament aquelles ocupacions on el català és la llengua a parlar de forma obligatòria o 

que tradicionalment han estat ocupats per població autòctona o de llengua materna catalana 

(comerç, hostaleria i serveis personals o bé els professionals liberals, tècnics i similars), els que 

comparativament han crescut en els últims anys. Aquests dos fenòmens que es produeixen de 

manera simultània podrien explicar en part aquest augment de l’ús del català en les relacions 

laborals internes. 

 

A diferència d’altres contextos com el familiar, en aquest cas, la coincidència entre la llengua 

parlada a la feina i la llengua materna és més gran en el cas de les persones amb llengua 

materna catalana ja que la majoria (66%) parla en català amb el companys de feina. Tot i així, i 

possiblement  a causa dels canvis sociodemogràfics comentats anteriorment, i a diferència de 

l’escenari lingüístic que teníem al 2009, trobem que enquestats amb llengua materna diferent 
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 Només es realitza aquesta pregunta entre les persones que en el moment de fer l’enquesta estaven 
realitzant algun tipus d’estudis, N=112. 
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al català, presenten percentatges destacables de parla en aquesta llengua amb els companys 

de feina. Així, un 45% dels individus amb llengua materna castellana parlen català amb els 

companys (34% en castellà), un 39% dels que tenen el francès com a llengua inicial també 

parlen català en aquest context (22% en castellà i 17% en francès) i un 30% dels que tenen 

l’anglès com a llengua materna han afirmat parlar en català amb els companys. És entre els 

individus d’origen portuguès i/o llengua materna portuguesa, que trobem un percentatge 

inferior en l’ús del català en les relacions internes sent d’un 15%, per un 51% en castellà i un 

23% en portuguès.  

 

Les diferències són també evidents segons l’ocupació i els sectors d’activitat on treballen les 

persones enquestades, de manera que en sectors com organismes financers i assegurances, 

professionals liberals, Administració pública, sanitat i ensenyament, es parla majoritàriament 

en català en aquestes relacions internes. Contràriament, en el sector de l’hoteleria i 

restauració , comerç, transport o el de personal domèstic, s’utilitza més el castellà alhora de 

parlar amb els companys de feina. Per a interpretar aquestes dades cal tenir en compte que el 

lloc que ocupen les persones dins del mercat laboral andorrà i el sector on treballen varia en 

funció de la nacionalitat (segmentació ocupacional en funció de la nacionalitat) i per tant en 

cada sector predominen uns perfils determinats. 

 

Encara dins l’àmbit laboral, es demana a les persones enquestades que atenen directament al 

públic en quina llengua o llengües ho fan. En aquest sentit s’observa que predomina l’ús del 

català: un 84% utilitza el català per atendre el públic, un 52% el castellà, un 20% el francès, un 

8% el portuguès i un 9% l’anglès, si bé, aquests usos lingüístics poden variar en funció de les 

característiques de les persones que atenen (tant de la població resident a Andorra com de la 

població visitant). En línies generals observem que aquells que han dit en major percentatge 

que atenen al públic en català són les persones de nacionalitat andorrana (72%) i espanyola 

(71%) i aquelles que tenen el català com a llengua materna (71%), i en percentatge inferior, les 

que tenen el castellà (57%). També són superiors els percentatges que presenten els individus 

amb més nivell d’estudis, amb ocupacions més qualificades i aquells que treballen en sectors 

com professionals liberals, Administració pública... 

Respecte les dades obtingudes en aquesta mateixa pregunta realitzada en l’onada del 2009 

s’observa un retrocés de l’ús del castellà, francès i portuguès, mentre que el català segueix en 

percentatges situats al voltant del 85%. 

 

Finalment en les relacions laborals externes (amb clients o proveïdors) hi ha un ampli 

predomini de l’ús del català amb un percentatge del 84% (només català 39%). En percentatges 

inferiors trobem el castellà (només castellà 11%) i el francès (només en francès 1%) i l’ús 

combinat del català i el castellà amb un 28% o altres combinacions lingüístiques (català i 

anglès, castellà i francès...) amb un 20%. 
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Comparativament observem respecte l’estudi Coneixements i usos lingüístics de la població 

d’Andorra del 2009, que el percentatge d’enquestats que han contestat parlar català en les 

relacions externes ha augmentat significativament, passant d’un 72% al 84% actual. Pel que fa 

al castellà el percentatge d’ús en aquest tipus de relacions s’ha mantingut més estable (58% al 

2009 i 57% al 20014); el francès ha disminuït i les altres llengües no presenten canvis massa 

destacables.   

 

En aquest cas i entre aquells enquestats que han de parlar amb proveïdors externs o clients50 

(relacions externes) observem un predomini notable del català amb independència de la 

nacionalitat i la llengua materns, tot i que entre els andorrans i els individus amb llengua 

materna catalana aquests percentatges són superiors. Així un 95% dels andorrans utilitzen el 

català per parlar amb els proveïdors amb independència de si és usat de forma exclusiva o 

combinada, per un 89% dels espanyols, un 73% dels francesos, un 66% dels portuguesos i un 

61% entre el grup d’altres nacionalitats. Per llengua materna s’observa que un 94% dels 

enquestats amb llengua inicial catalana utilitzen el català en aquest tipus de comunicacions, 

mentre que entre els que tenen l’espanyol com a llengua materna el percentatge es situa al 

89%, en un 78% entre els de llengua materna francesa, un 70% entre els de llengua materna 

portuguesa, un 78% entre els de llengua materna anglesa i finalment un 68% entre els que 

tenen altres llengües com a maternes.  

Aquests percentatges són inferiors quan distingim aquells individus que han dit utilitzar una 

sola llengua dels que han dit utilitzar-ne dos o més, sent els andorrans els que en percentatge 

superior han dit utilitzar només el català quan parlen amb clients i proveïdors (49%). També 

són superiors els percentatges que trobem entre els enquestats ocupats com a professionals, 

tècnics i similars (59%) i entre el personal administratiu i similar (46%). Ocupacions que com 

hem comentat són més predominants entre els enquestats de nacionalitat andorrana, els de 

llengua materna catalana i aquells amb un nivell d’estudis superior (relacionat amb 

l’ocupació51). Hem de tenir en compte que també són aquest tipus d’ocupacions les que en 

major mesura realitzen aquest tipus de comunicació externa. 

 

e) USOS LINGÜÍSTICS AMB L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA 

 

Un altre àmbit en què s’ha analitzat els usos lingüístics de la població d’Andorra és a 

l’Administració i entitats públiques del país. La majoria de les persones enquestades (83%) han 

anat en els darrers 12 mesos a algun dels organismes públics d’Andorra pels quals s’ha 

demanat (Govern, Batllia, comuns, Servei de Policia, Servei d’Immigració, STA/Andorra 

Telecom, CASS, FEDA, etc.) i la gran majoria diuen haver estat ateses en català (96%) i haver 
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 En aquest cas la pregunta es realitza a un total de 291 persones que són les que en el seu dia a dia 
tenen aquest tipus de comunicació externa a la feina. 
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 A més nivell de formació més ocupacions qualificades trobem i en els sectors més privilegiats del 
mercat laboral. 
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parlat també en català (84%).  Concretament observem que en aquests organismes un 92% ha 

afirmat haver estat atesos  només en català i un 81% haver parlat només en català. 

 

Tot i que els percentatges d’ús del català en aquestes entitats públiques del país són molt 

elevats tant si ens fixem en la llengua en què són atesos els enquestats com en la que ells 

mateixos parlen, observem percentatges lleugerament superiors en el cas de la llengua en que 

l’enquestat diu haver estat atès. Aquesta petita diferència es deu probablement al fet que en 

l’Administració pública és obligatori l’ús de la llengua oficial del país. 

 

Si analitzem els resultats generals52 observem un major ús del català alhora de parlar en 

aquests tipus de contextos entre la població de nacionalitat andorrana i espanyola (96% i 85% 

respectivament); entre aquells enquestat amb llengua materna catalana (97%); entre els nats a 

Andorra i entre els que porten residint al país 5 anys o menys (88%)53.  

 

Podem constatar un augment de l’ús del català en aquestes entitats públiques respecte el 

2009. Així, un 82% dels enquestats afirmaven haver estat atesos només en català (actualment 

és un 92%)  i un 70% afirmava que personalment parlava en aquests contextos també només 

en català (81% al 2014).  

Un cop més aquest augment de l’ús del català entre la població andorrana pot explicar-se pels 

canvis sociodemogràfics que hem constatat al llarg de l’estudi, així com un augment de la 

presència i ús del català en les generacions de joves no nacionals escolaritzats en català. 

 

f) USOS LINGÜÍSTICS AMB EL MÓN SOCIOECONÒMIC  

 

Per acabar s’han analitzat els usos lingüístics de la població d’Andorra en les seves relacions 

amb el món socioeconòmic del país (quan va al metge o al dentista, quan va a comprar a uns 

grans magatzems, quan va a un restaurant, quan agafa el transport públic, quan va a comprar 

a una botiga, quan va a prendre alguna cosa en un bar, pub o discoteca, quan va al banc, 

companyia d’assegurances o gestoria i quan va a la perruqueria o barber). 

 

Els resultats en general dels usos lingüístics dels enquestats en els contextos de relació 

socioeconòmics analitzats mostren que respecte el 2009 s’ha produït un augment de l’ús del 

català (només en català), tant com a llengua en què els enquestats són atesos com en la 

llengua en què aquests parlen, i un decents dels percentatges d’ús del castellà (només 

castellà). Així continuem trobant contextos en els que la llengua d’ús més habitual és el 

castellà tot i que en percentatge comparativament inferiors (grans magatzems, restaurants, 
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 És a dir en el conjunt de totes les entitats públiques sobre les que s’ha preguntat. 
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Hem de tenir en compte que fins aquest 2014, la tendència observada era que a més anys de 
residència més ús del català en l’Administració pública. Tendència que sembla haver canviat pels canvis 
esmentats en el perfil dels nous residents (menys població d’origen portuguès, més presència de 
persones amb llengua materna catalana...) 
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transports públics, pubs o discoteques i a les perruqueries o barbers) i contextos on la llengua 

predominant continua sent el català que experiment un ascens important respecte les dades 

del 2009 en les dues línies comunicatives54 (metge o dentista, botigues, bancs, assegurances o 

gestoria). Aquestes diferències en l’ús d’una o altre llengua estan estretament relacionades 

amb el perfil del personal que treballa en els diferents sectors55. 

 

Podem constatar també que en general són les persones amb llengua materna catalana parlen 

majoritàriament en català tant en els escenaris més favorables a aquesta llengua (metge o 

dentista, banc, gestoria...), sinó també en els menys favorables (restaurants, pubs, 

discoteques, perruqueria o barber, botigues...), de manera que només en els grans magatzems 

adopten majoritàriament el castellà sol o combinat amb el català. Pel que fa als enquestats 

amb llengua materna castellana observem que en general tendeixen a utilitzar el català en els 

contextos més favorables a aquesta llengua i el castellà en els no tant favorables. Entre els 

individus amb llengua materna francesa observem una tendència a emprar més el català en 

aquests contextos socioeconòmics exceptuant als grans magatzems (més ús del castellà) i als 

bars, pubs i discoteques on trobem un ús majoritari del català i el castellà emprats 

conjuntament. Finalment entre els enquestats amb llengua materna portuguesa, s’observa 

una tendència a utilitzar majoritàriament el castellà exceptuant els bancs, companyies 

d’assegurances i gestories, on utilitzarien més el català.  

 

Paral·lelament els resultats mostren que en general hi ha una coincidència entre la llengua en 

què són ateses les persones i la llengua en què parlen, el que ens indica que hi ha un procés 

d’adaptació segons l’entorn: les persones s’adapten i parlen en la llengua què les atenen o les 

persones que les atenen s’adapten a la llengua que els parlen, essent sovint el criteri del 

predomini d’un o altre sentit la llengua que esdevé hegemònica en un àmbit donat. 

 

Tenint en compte aquestes dades podem dir que si bé l’ús del català ha augmentat 

considerablement en els entorns socioeconòmics analitzats, guanyant alguns terrenys i 

reafirmant-se en d’altres, en determinats contextos el castellà continua sent la llengua 

vehicular a la qual acaben adaptant-se les persones que atenen com les que són ateses.  
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 Llengua en què és atès l’enquestat i llengua en què parla. 
55

 Com hem vist en sectors com la banca o la sanitat, el perfil de treballadors que tradicionalment hem 
trobat és d’andorrans, de llengua materna catalana i nivell d’estudis alts, mentre que en ocupacions 
menys qualificades com ara el transport o els grans magatzems, el perfil ha estat més aviat de població 
immigrant (especialment d’origen portuguès i espanyol), de llengua materna no catalana i amb un nivell 
de formació més baix.  
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g) L’INDICADOR D’ÚS DE CADA UNA DE LES LLENGÜES 

 

L’indicador d’ús de cada una de les llengües es calcula a partir de la mitjana de la freqüència 

d’utilització de cada llengua a casa, amb els amics i a la feina (relacions internes), prenent 

valors en una escala de graus on l’1 és gens utilitzada i el 5 molt utilitzada.  

A partir de les dades de la present enquesta podem concloure que el català és la llengua més 

emprada pels enquestats amb una mitjana que es situa en un 3,2, seguida del castellà amb un 

2,9, i a força més distància trobaríem el francès amb una mitjana d’ús del 1,2 i el portuguès 

amb un 1,4.  

El català, en línies generals, és més emprat per les persones de nacionalitat andorrana (4,1), 

les que tenen el català com a llengua materna (4,5) i per les persones amb nivells de formació 

més alts i ocupacions més qualificades (jerarquització sociolaboral). 

El castellà és més utilitzat per les persones de nacionalitat espanyola (3,3) i les del grup d’altres 

nacionalitats (3,5) i en funció de la llengua materna observem que hi ha un ús 

comparativament més alt entre els enquestats de llengua materna castellana (3,6), entre els 

que tenen el portuguès com a llengua materna (3,3) o els que tenen “altres” llengües com a 

maternes (3,2). 

El francès és la llengua amb un indicador més baix (1,2), i és utilitzat principalment pels 

enquestats de nacionalitat i llengua materna francesa (3,5 i 2,8 respectivament), mentre que 

per a la resta l’indicador presenta un valor molt baix. 

Finalment el portuguès, amb un indicador d’ús a Andorra també molt baix (1,4), és utilitzat 

amb molta diferència per les persones de nacionalitat portuguesa (3,4) i per les que el tenen 

com a llengua materna (3,3). 

 

Comparant els resultats obtinguts en aquest estudi amb els que es van obtenir en onades 

anteriors, podem veure un augment destacable de l’indicador d’ús del català, que passa d’un 

2,9 al 2009 a l’actual 3,3; un descens en la mitjana d’ús del castellà (d’un 3,2 al 2004 i 2009 a 

l’actual 3); també un descens en l’indicador d’ús del francès (d’un 1,4 des del 1995 al 2009 a 

l’actual 1,3); i finalment pel que fa a l’indicador d’ús del portuguès s’observa un estancament 

prenent el mateix valor que al 2009 (1,5). 

 

 

L’INDICADOR LINGÜÍSTIC DE LES LLENGÜES MÉS PRESENTS A ANDORRA 

 

L’indicador lingüístic d’una llengua determinada es pot definir com una variable seriada o 

relació entre variables de tipus quantitatius, la mesura de les quals al llarg del temps 

proporciona informació rellevant sobre la situació lingüística d’una organització, del seu entorn 
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o de la societat en general, i ajuda a la presa de decisions polítiques i tècniques de planificació 

lingüística56. 

Seguint la metodologia utilitzada en les anteriors onades d’aquest estudi, s’ha calculat un 

indicador lingüístic57 que oscil·la en una escala de 0 a 10058. 

 

L’indicador lingüístic del català presenta una mitjana del 58, situant-se en d’interval mig que 

oscil·la entre un 40 i un 59. Aquesta mitjana representa un augment considerable respecte 

l’indicador que obteníem al 2009 que era de un 48.  

A continuació trobem l’indicador del castellà que es situa també en d’interval mig (de 40 a 59) 

amb una mitjana del 56, tres punt per sota del que trobàvem al 2009. Paral·lelament, el 

francès i el portuguès també presenten una tendència al decents, presenten indicadors molt 

baixos entre la població d’Andorra situant-se en una mitja del 15 i del 14 respectivament (al 

2009 eren d’un 17 i un 15 respectivament).  

 

Aquests canvis que observem en les mitjanes dels indicadors lingüístics de les llengües més 

presents a Andorra reflecteixen tot allò que hem anat analitzant anteriorment, mostrant de 

nou un augment del coneixement i ús del català, una disminució de l’ús del castellà i un 

estancament en el cas del francès, però especialment del portuguès. Situacions que com 

també hem anat precisant poden explicar-se en part pels canvis sociodemogràfics i 

socioeconòmics que han tingut lloc en els últims anys al Principat i que han modificant 

l’escenari lingüístic actual. 

 

L’indicador lingüístic del català és més alt entre els enquestats de nacionalitat andorrana (78) i 

espanyola (61), entre els que tenen el català com a llengua materna (86), entre els nats a 

Andorra i els que porten més temps residint-hi59, entre els enquestats amb nivells de formació 

més elevats i amb ocupacions més qualificades.   

 

Pel que fa a l’indicador lingüístic del castellà observem que és alt entre les persones de 

nacionalitat espanyola i les del grup d’altres nacionalitats (65 i 66 respectivament) i entre els 

enquestats amb llengua materna castellana (71), mentre que és mig entre els enquestats 

d’altres nacionalitat i altres llengües maternes. 

L’indicador del francès és molt baix entre la població andorrana (mitjana del 15), a excepció 

dels enquestats amb nacionalitat i llengua materna francesa. 

                                                           
56

 Solé Camardons, Joan (2003): “El Sistema d’Indicadors Lingüístics (SIL): finalitats i característiques 
generals”, Noves SL. Revista de Sociolingüística. http://www.gencat.cat/Llengua/Noves 
57

 Indicador Lingüístic= indicador de coneixement*indicadors d’ús*2. 
58

 Un indicador lingüístic molt alt pren valors entre el 80 i 100, l’alt entre 60 i 79, el mig entre el 59 i el 
40, el baix entre el 39 i el 20 i el molt baix entre el 19 i el 0.  
59

 A excepció del tram de 5 anys o menys residint a Andorra pel canvi de perfil de les persones que en 
els últims anys han entrat al país. 
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Finalment l’indicador del portuguès és també molt baix globalment entre les persones que 

viuen a Andorra (mitjana del 14) excepte entre els residents de nacionalitat portuguesa i 

llengua materna portuguesa que presenten un indicador alt situat ambdós casos al 65.  

 

 

L’ENTORN SOCIOLINGÜÍSTIC I L’AUTOVALORACIÓ D’ÚS 

 

En aquest estudi s’han introduït tres preguntes que fan referència a la percepció i a les 

característiques de l’entorn sociolingüístic en el que viu la població del Principat. 

 

En la primera d’elles observem que un 56% dels enquestats es mostren totalment d’acord amb 

l’afirmació “La parla de les Illes Balears, de la Comunitat Valenciana, d’Andorra i de Catalunya 

són maneres de parlar la mateixa llengua”, és a dir, la majoria d’enquestats estan totalment 

d’acord pel que fa a la unitat de la llengua catalana.   

 

Entre els enquestats trobem que un 42% ha afirmat iniciar sempre les converses en català, 

sent els individus de nacionalitat andorrana i llengua materna catalana els que en major 

mesura han optat per aquesta resposta (61% i 73% respectivament). Paral·lelament trobem 

que un 66% dels enquestats quan inicien una conversa en català i l’ interlocutor els respon en 

castellà continuen la conversa en castellà, mentre que un 18% afirma seguir parlant en català. 

Entre els que han respost canviar al castellà ho fan en percentatge superior els de nacionalitat 

andorrana i espanyola (74% i 68% respectivament) i els que tenen com a llengua materna el 

castellà (75%), el català (67%) i altres llengües (66%). 

 

Les respostes donades en aquestes preguntes ens permeten intuir que la població d’Andorra 

té un bon coneixement de l’entorn sociolingüístic en el que viu, però aquest no sempre es 

tradueix en un ús del català en la vida quotidiana. Així podem veure que entre les persones 

enquestades, continua observant-me l’hàbit del canvi de llengua en funció de l’entorn i de la 

conversa en la que es troben, tot i que un 42% afirma iniciar sempre les converses en català. 

Aquest canvi té multitud d’interpretacions i explicacions sociolingüístiques que de fet són la 

base a partir de qual podem descriure el paisatge sociolingüístic andorrà. Entre aquests 

elements podem destacar el fet que la població d’Andorra ha estat tradicionalment bilingüe i 

amb un bon coneixement de la llengua castellana60 (present en els tres sistemes educatius) per 

la influència de les relacions socioeconòmiques amb Espanya així com la important presència 

de residents provinents de l’Estat veí; per altre banda i a conseqüència de la jerarquització 

socionacional del mercat laboral andorrà trobem que el castellà ha estat la llengua vehicular o 

d’ús més habitual en determinats contextos com ara el comerç, la indústria, la construcció...; la 

composició demogràfica del Principat, amb una important presència de residents no nacionals 

i amb llengües maternes diferents al català, part dels quals han adoptat com a llengua d’ús 

habitual el castellà per la seva destacable presència al carrer, també explicaria aquesta 

adaptació a la llengua de l’ interlocutor en determinats contextos. Ara bé, no hem d’oblidar 

                                                           
60

 El coneixement del castellà analitzat en aquesta mateixa enquesta es situa entre el 8,7 i el 9,5 en 
funció de les competències a les que hem fet referència (entendre, escriure, llegir i parlar). 
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que el català presenta un coneixement alt61 i un ús important en moltes esferes de la vida al 

Principat62 i que tal i com hem anat desenvolupant, en els últims anys, i producte de múltiples 

circumstàncies63, s’ha produït un ascens tant en el coneixement com en el seu ús. 

 

Finalment, i per acabar el qüestionari demanem a les persones enquestades que facin una 

autovaloració de l’ús de cada llengua alhora d’escriure, parlar i llegir64.  

Així obtenim que en un dia qualsevol els enquestats utilitzen el català per parlar un 

percentatge de temps mig del 49%, un 37% en castellà, un 5% en francès, un 7% en portuguès, 

un 2% en anglès i un 1% en d’altres llengües. 

Aquests resultats estan estretament vinculats a la llengua materna de l’individuo. Així els que 

presenten un percentatge mig més alt de temps de parlar en català són aquells enquestats 

amb llengua materna catalana; els que passen més temps parlant castellà són els de llengua 

materna castellana i així successivament. 

També observem que les persones de nacionalitat andorrana i espanyola (68% i 54% 

respectivament), les que han nascut al Principat (64%) o porten vivint-hi més de 20 anys (54%), 

són els que major percentatge de temps mig parlen en català. 

 

Pel que fa a la mitja de temps que les persones enquestades han dit que en un dia qualsevol 

llegeixen en català obtenim un percentatge mig del 46%, mentre que pel castellà aquesta 

mitjana es situa en un 39%, pel francès en un 6%, pel portuguès en un 4%, un 3% per l’anglès i 

finalment un 0,5% per les altres llengües.  

D’entrada observem que en comparació amb el percentatge mig de temps que els individus 

passen parlant català, el percentatge en aquest cas de lectura disminueix 3 punts percentuals, 

sent de nou les persones amb llengua materna catalana les que presenten un percentatge de 

temps més elevat (61%).  

Com en el cas anterior trobem una relació directa entre el temps de lectura en una llengua i la 

llengua materna del individuo (quan coincideix una i altre el percentatge és més elevat). 

També s’observa un vincle entre nacionalitat i percentatge de temps que en un dia qualsevol 

els individus enquestats llegeixen cada una de les llengües: el català obté més percentatge 

entre els andorrans i espanyols; el castellà entre els espanyols... Tot i que també trobem 

persones de diferent nacionalitat que han contestat llegir aquelles llengües que no els són tan 

properes amb percentatges detestables. Aquest seria el cas dels enquestats d’origen 

portuguès que han manifestat llegir un percentatge mig del 36% en castellà o els francesos 

que diuen llegir català una mitjana del 35% del dia. 

 

                                                           
61

 Producte entre d’altres aspectes, de l’escolarització dels residents als diferents sistemes educatius 
presents al país, on el català és una de les llengües obligatòries i vehiculars (amb percentatges diferents 
depenent del sistema al que ens referim). 
62

 Especialment quan ens fixem en l’Administració pública on el català és obligatori o en determinats 
contextos socioeconòmics on n’és la llengua d’ús més habitual (bancs, gestories, al metge...). 
63

 Canvi en el perfil de les persones que porten menys anys residint al Principat, retorn d’immigrants 
amb llengua materna diferent al català a causa de l’estancament o crisi econòmica dels sectors on es 
situaven principalment... 
64

 Els càlculs de la freqüència d’ús es realitzen a partir dels percentatges que cada individuo ha dit que 
parla, escriu o llegeix cada una de les llengües. D’aquests se’n calcula la mitjana. 
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Possiblement aquestes diferències es poden explicar en part al a l’escolarització de la població 

no nacional en sistemes educatius on el català i el castellà en són o bé llengües d’estudi o bé 

llengües vehiculars. Per altre banda no hem d’oblidar aquell aprenentatge més informal que 

els individus fan de les llengües a partir per exemple del contacte amb amics, de les relacions 

informals quotidianes, de la influència dels mitjans de comunicació, de la segona llengua (no 

materna, sinó adquirida) que senten parlar a casa... 

 

Finalment quan preguntem sobre el percentatge de temps mig que els enquestats en un dia 

qualsevol escriuen en les diferents llengües analitzades, observem que el català obté una 

mitjana de temps del 46%, el castellà del 36%, el francès del 5%, el portuguès del 6%, l’anglès 

del 2% i un 1% correspon a d’altres llengües. De nou constatem una relació entre llengua 

materna i percentatge de temps mig en que s’escriuen les diferents llengües, sent superior la 

freqüència d’escriptura quan coincideix la llengua materna amb la que s’analitza. Aquest fet és 

especialment notable en el cas del portuguès i el francès, que entre els enquestats que no 

tenen aquestes llengües com a inicials i no són de nacionalitat francesa o portuguesa, 

presenten un percentatge mig d’ús percentualment molt inferiors als percentatges dels 

individus que sí compleixen aquestes característiques. 

 

Podem constatar doncs que en el cas del català es parla més que no es llegeix o s’escriu (49%, 

46%, 46% respectivament); el castellà és més llegit que parlat i escrit (39%, 37% i 36% 

respectivament); el francès presenta valors mitjos molt constants (al voltant del 5-6%); el 

portuguès és més parlat (7%) que escrit (6%) i especialment que llegit (4%); l’anglès també es 

manté en valors mitjos semblants (de 2% a 3%) i les altres llengües presenten mitjanes al 

voltant de 1% en totes tres expressions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


