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L’ùs del català en les pàgines webs municipals de 

la Marina Baixa. Comparació amb les dades del 

territori de domini lingüistic valencià’
Lluís Català Oltra

Observatori de la Llengua de la Universitat d’Alacant

Resum:  Estudi de l’Observatori de la Llengua de la Universitat d’Alacant (informes de 2005, 2007 
i 2009) sobre les pàgines web dels ajuntaments de la comarca. Ha augmentat la presència del 
català, però encara és lluny del promig del País Valencià.
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Resumen:  Estudio del Observatori de la Llengua de la Universitat d’Alacant (informes de 2005, 
2007 y 2009) sobre las páginas web de los ayuntamientos de la comarca. Ha aumentado la pre-
sencia del catalán, pero aún está lejos del promedio del País Valenciano.
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Introducció

Des de 2005, l’Observatori de la Llengua de la Universitat d’Alacant ve presentant 
informes bianuals (2005 i 2007) sobre la situació lingüística de les pàgines webs munici-
pals del País Valencià, com una via d’informació directa sobre la pràctica lingüística de les 
administracions locals valencianes, sobretot tenint en compte que la disposició de portals 
municipals és cada vegada més habitual (ja es supera més de les dos terceres parts de 
les localitats i quasi totes les de més de 2.000 habitants). Lògicament, l’objectiu d’aquest 
estudi de seguiment és comprovar fins a quin punt es dóna sentit a la (co)oficialitat de 
la llengua, molt especialment a les localitats de domini lingüístic català (segons la Llei 
d’Ús i Ensenyament). Per tant, l’objectiu primordial és esbrinar el nombre de pàgines web 
municipals redactades en català i contrastar aquestes xifres amb les de l’espanyol i al-
tres llengües estrangeres. Amb aquests objectius complits és possible determinar l’estatus 
lingüístic dels portals consistorials d’acord amb una categorització interrelacional. També 
s’empren diferents variables classificatòries per a intentar determinar quins factors són 
els que millor expliquen eixe estatus lingüístic (en aquest cas només es farà referència al 
partit que ostenta l’alcaldia i la grandària poblacional, però en l’estudi del País Valencià 
s’emprava també la comarca, la província i la disponibilitat de servei de normalització).

Després d’eixes dos preses d’informació, es prepara el tercer informe, el de 2009, 
i aquest escrit suposa un avanç centrat en les localitats que conformen la comarca de la 
Marina Baixa (1) . La virtut d’aquesta comarca com a unitat d’estudi particular en aquest 
camp dels usos lingüístics en l’Administració potser siga la seua homogeneïtat lingüística, 
almenys pel que fa al domini lingüístic: tots els pobles són catalanoparlants amb les lògi-
ques diferències entre municipis (moltes d’elles lligades a la grandària poblacional). Açò 
ens permet treballar amb la premissa de que tots els ajuntaments haurien de presentar els 
seus continguts i comunicats (siga en paper o via electrònica) en català (l’estudi de tot el 
País Valencià implica fer diferents excepcions en funció del territori i el domini lingüístic).

D’altra banda, pel que fa a la metodologia, es tracta d’un estudi quantitatiu en el que 
es combinen fonts d’informació primàries i secundàries:

• Primàries: són les que fan referència a l’ús de les llengües i l’estatus lingüís-
tic de cada pàgina web, i sorgeixen de l’ús de l’observació sistemàtica com a estratè-
gia d’investigació. Un treball previ és localitzar els ajuntaments que disposen de pàgina 
web i l’adreça corresponent. Els resultats de la sistemàtica que hem seguit, que busca 
l’exhaustivitat (2), han sigut els següents:

1. Cerca en el recurs de la Generalitat Valenciana: http://www.gva.es/jsp/distributi-
vas/entidades.jsp?pe=2

2. Cerca en el recurs del CIVIS (Direcció General de l’Administració Local): http://
www.cjap.gva.es/civis/va/civis/civis.htm

3. Cerca amb Google (el més utilitzat pels valencians segons l’Oficina Valenciana per a 
la Societat de la Informació (CEVALSI, 2007, OVSI, 2005): “ajuntament” o “ayuntamiento ”

4. Proves sobre els dominis www.ajuntamentX.es, www.ajuntamentX.com, 
www.ajuntamentX.org, www.ajuntamentX.net, www.ajuntamentX.info
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Després d’aquest procés es considera minimitzat l’error i es garanteix la presència 
de totes les webs municipals en la data de referència (febrer de 2009). Amb totes les 
adreces d’Internet municipals es van dur a terme les visites i es va comprovar quina era la 
llengua en què estaven redactats els continguts.

•Secundàries: es tracta sobretot de les variables “explicatives” i sorgeixen, principal-
ment de dues fonts o bases de dades:

Amb la base de dades municipal resultant (amb dades completes per a les 18 loca-
litats de la comarca), s’ha dut a terme una anàlisi estadística descriptiva en la qual s’han 
cobert en gran manera els objectius plantejats. 

D’altra banda, en moltes aproximacions sociolingüístiques a l’ús de la llengua en 
l’administració, tant al Principat com al País Valencià, el protagonista sol ser l’administració 
autonòmica, i s’oblida molt sovint l’administració local, que és la més pròxima, la més 
visible per al ciutadà i, per tant, la seua primera referència institucional. Per això és molt 
important que els ajuntaments de localitats de domini lingüístic català (i, per què no, les de 
domini lingüístic espanyol al País Valencià, com ara Oriola) s’incorporen a l’ús normalitzat 
de la llengua, i en aquest cas, l’ús normalitzat a la xarxa, que cada vegada més agafarà 
protagonisme com a mitjà d’interacció ciutadà-administració. I també perquè “el capital 
cultural lingüístic esdevé tal capital en la mesura que les institucions socials generen un 
espai on aquest es desenvolupa i té sentit (Tejerina, 1992)” . Aquesta màxima de Benjamín 
Tejerina, tot i que la va enunciar el 1992 -no pensava en la xarxa global- adquireix també 
tot el seu sentit en l’espai virtual.

La dotació de webs municipals en la Marina Baixa

Primerament hem de caracteritzar l’equipament web de la comarca de la Marina 
Baixa:

DISPOSICIÓ DE PÀGINA WEB MUNICIPAL (2005-2009)

Font o base de dades

Padró municipal d’habitants (1.1.2008) 

Sistema d’Informació Municipal de la Di-
recció General de la Administració Local 
(Generalitat Valenciana)

Indicadors

- Grandària de la població

- Partit que regeix l’alcaldia (3) 

- Domini lingüístic

SI

NO

TOTAL

2005

55,6

44,4

100,0

2007

66,7

33,3

100,0

2009

66,7

33,3

100,0
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Les dues terceres parts dels ajuntaments de la comarca disposen de pàgina web 
oficial a principis de 2009, i això suposa situar-se una mica per davall de la mitjana del 
conjunt del País Valencià (4) . A més, a la Marina Baixa, des de 2007 no s’ha incorporat cap 
nou ajuntament a la xarxa. Els ajuntaments amb web són l’Alfàs, Altea, Benidorm, Callosa, 
Finestrat, Guadalest, la Nucia, Orxeta, Polop, Relleu (aquest només amb un menú d’inici), 
Tàrbena i La Vila. I els que no tenen, Beniardà, Benifato, Benimantell, Bolulla, Confrides 
i Sella. Lògicament, hi ha una correlació amb la grandària poblacional: quant major és un 
municipi, de més recursos disposa el seu ajuntament i per tant les probabilitat de tenir web 
són majors. Així, tots els pobles de més de 2.000 habitants tenen portal municipal, i només 
el 40% dels menuts en tenen (les excepcions són Guadalest, Orxeta, Relleu i Tàrbena).

La llengua dels portals d’ajuntaments valencians

Els dotze pobles amb portal municipal centraran l’atenció de l’estudi lingüístic. 
Aquestes pàgines webs redacten els continguts en diferents llengües: sempre en alguna 
de les dues oficials (català i espanyol), de vegades en les dues i menys freqüentment en 
idiomes estrangers. La distribució resultant és la següent (5) :

IDIOMES DE LES WEBS OFICIALS D’AJUNTAMENTS DE LA MARINA BAIXA 2009

Nota: la suma dels percentatges en columna no cal que sume 100, perquè l’indicador és multiresposta.

Totes les webs municipals de la comarca estan redactades en espanyol, més de 
la meitat en català i la quarta part en anglès. Tots eixos percentatges superen les xifres 
autonòmiques i són indicatives d’una pràctica plurilingüe, són característiques d’un te-
rritori on hi ha un nivell d’ús de la llengua per damunt del conjunt del País Valencià, i la 
presència de residents estrangers és molt més elevada que en la globalitat del territori. En 
qualsevol cas, el domini de l’espanyol sobre el català vulnera la lògica de la cooficialitat, 
és a dir, en la pràctica la llengua pròpia està menystinguda, no té una implantació oficial al 
mateix nivell que l’espanyol. Aquesta mateixa situació es pateix al conjunt de la Comunitat 
Autònoma. Però si ens limitem als municipis de domini lingüístic català, la implantació de 
la llengua pròpia en les webs supera les dues terceres parts del total segons els primers 
resultats de 2009 i la proporció en 2007 era 82% (espanyol) a 65% (català), i per tant el ni-
vell de la Marina Baixa (100% a 58,3%) estaria una mica per davall de la situació “normal” 
del País Valencià. En general, la situació reflecteix la minorització que pateix la llengua, 
però no tan marcadament com en l’ús social, on les diferències són en tots els casos molt 
significatives. De tota manera, les dades següents ens conviden a l’optimisme:

Espanyol

Català

Anglès

Francés

Freqüència

12

7

3

1

Percentatge

66,7

38,9

16,7

5,6

Percentatge vàlid

100,0

58,3

25,0

8,3
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ÚS DE LES LLENGÜES OFICIALS EN LES WEBS DELS AJUNTAMENTS DE LA 
MARINA BAIXA (2005-2009)

Nota: la suma dels percentatges no cal que sume 100, perquè l’indicador és de resposta múltiple

Com es pot comprovar, la situació de 2009, que ja hem comentat que pot quedar 
una mica darrere del nivell general del territori de domini lingüístic català, és radicalment 
millor a la que es vivia entre 2005 i 2007 quan no es superava la quarta part de webs mu-
nicipals que redactaven els seus continguts en català. S’ha d’apuntar, però, que en deter-
minades pàgines webs municipals, com ara la d’Altea, hi ha mínimes parts sense traduir; 
és el cas d’alguns models d’instàncies, alguna normativa. En qualsevol cas, s’ha de tenir 
en compte que el portal d’Altea era només en castellà fins 2007, i per tant, se suposa que 
està en tràmits de normalització. Per altra banda, s’ha detectat algun contingut puntual 
redactat en català en pàgines que només estan en espanyol, per exemple, el programa de 
festes de Tàrbena. Seria d’esperar que aquestes tímides incursions en l’ús administratiu 
de la llengua pròpia anaren quallant per a aplegar a la desitjada normalització de les ad-
ministracions locals.

A continuació mostrem la distribució de l’estatus lingüístic de les pàgines webs. 
Aquest estatus lingüístic suposa l’estructuració de la variable “Llengua de redacció dels 
continguts de la web” en categories unitàries que combinen les dues llengües oficials. Així, 
tenim els dos tipus d’unilingüe (espanyol i català), i el bilingüisme oficial (català + espanyol).

US DE LES LLENGUES EN LES  WEBS DELS AJUNTAMENTS DE LA MARINA BAIXA 2009

Espanyol

Català

2005

100,0

14,3

2007

100,0

25

2009

100,0

58,3

58,3
Bilingüe

41,7
Espanyol
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En 2009, en la Marina Baixa, no hi ha webs municipals unilingües catalanes, hi ha 
una majoria de bilingües i més d’una tercera part d’unilingües espanyoles. És a dir, totes les 
que estaven redactades en català també ho estan en espanyol (bilingües), perquè la llen-
gua comuna de l’estat està present en tots els municipis. Vejam l’evolució des de 2005:

Es va partir d’una situació de domini quasi absolut de l’espanyol, que era pràc-
ticament la única llengua de les webs consistorials de la Marina Baixa, però hi havia 
una, la de Callosa d’En Sarrià, redactada únicament en català. Eixe és l’únic cas 
d’unilingüisme català a la Marina Baixa en tot el període d’estudi. I és curiós que 
aquest municipi va passar d’unilingüe català en 2005 a unilingüe espanyol en 2007. 
Per a concloure tot el recorregut, en 2009 ha canviat l’estatus lingüístic a bilingüe, en 
un exemple clar de manca de consistència dels criteris lingüístics (tot i que la situació 
actual, l’oferta de continguts en les dues llengües, és la més desitjable). Doncs bé, en 
2007 hi ha una tímida aportació de webs bilingües (en termes absoluts representen 
3: l’Alfàs, Orxeta i Relleu) i la completa desaparició d’unilingües catalanes. La situa-
ció canvia radicalment en 2009 amb la presència d’una majoria de webs bilingües 
(s’uneixen l’esmentada Callosa, Altea, Finestrat i La Vila a les tres que ja van donar 
eixe pas en 2007), que comencen a donar sentit en la xarxa al concepte de cooficia-
litat. No obstant això, s’ha de remarcar que municipis amb un nivell acceptable de 
recursos, com ara La Nucia i, sobretot, Benidorm, continuen vulnerant la Llei d’Ús i 
Ensenyament oferint només continguts en espanyol

 L´ùs del Catalá en les pàgines webs municipals de la Marina Baixa

BILINGÜE

ESPANYOL

CATALÀ

2005   2007 2009
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El pas del temps a través dels mapes, tot i suposar només quatre anys, és ben evident, amb 
una creixent introducció del català a les webs municipals sota la modalitat bilingüe. Es veu clarament 
la manca d’espais virtuals municipals en els xicotets pobles d’interior; l’aïllada presència de Callosa 
d’En Sarrià en 2005 com única localitat amb portal en català sota la modalitat d’unilingüe català; la 
tímida aparició de webs bilingües en 2007 en la part interior sudoest i l’Alfàs; i finalment el bilingüisme 
majoritari de 2009, llevat de l’eix turístic Benidorm-La Nucia-Polop-Guadalest, a més de Tàrbena..

ÚS DE LES LLENGÜES OFICIALS EN LES WEBS DELS AJUNTAMENTS DE LA 
MARINA BAIXA I LES DE DOMINI LINGÜÍSTIC CATALÀ DEL PAÍS VALENCIÀ 2007. 

ESTATUS LINGÜÍSTIC

Espanyol

Bilingüe

Català

TOTAL

Marina Baixa

75,0

25,0

0,0

100,0

Pais Valencià

34,6

47,7

17,7

100,0

2005 2007 2009

011 Alfàs del Pi

018 Altea

027 Beniardà

031 Benidorm

033 Benifato

037 Benimantell

045 Bolulla

048 Callosa d`En Sarrià

057 Confrides

069 Finestrat

075 Castell de Guadalest

094 La Nucia

098 Orxeta

107 Polop

112 Relleu

124 Sella

127 Tàrbena

139 Vilajoiosa

no es disposa de web

unilingüe espanyol

bilingüe cat - esp

unilingüe català

ESTATUS LINGÜÍSTIC DE LES WEBS 2005-2009. MARINA BAIXA
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Espanyol

Català

Elecció

Doble domini

TOTAL

Marina Baixa 2007

00,0

66,7

33,3

00,0

100,0

Marina Baixa 2009

42,9

14,3

28,6

14,3

100,0

Pais Valencià 2007

29,3

31,3

38,3

0,9

100,0

Encara no hi ha dades completes del País Valencià en 2009, però podem com-
parar les situacions de la Marina Baixa i el conjunt dels municipis de domini lingüístic 
català del territori autonòmic en 2007 i el balanç és clarament desfavorable a la co-
marca, perquè fa dos anys ja dominaven les webs en català en el conjunt del País i 
n’havien vora 20% d’unilingües catalanes. La realitat actual ens aproparà als paràme-
tres autonòmics, però és de destacar que l’aposta per una estratègia de discriminació 
positiva a favor del català (en 2007, 17’7% de webs només en la llengua pròpia), 
habitual en determinades comarques de la demarcació provincial de València, no és 
una opció per a la Marina Baixa.

També interessa veure els resultats quant a la llengua d’inici del portal munici-
pal, perquè marca el tarannà de les polítiques lingüístiques municipals:

LLENGUA D’INICI DEL PORTAL MUNICIPAL (NOMÉS BILINGÜES) EN LA MARINA 
BAIXA I PAÍS VALENCIÀ 2007. ESTATUS LINGÜÍSTIC

Les poques webs bilingües de la comarca en 2007 (3 casos) o bé començaven 
en català o platejaven l’elecció de la llengua d’inici, millorant la tònica general au-
tonòmica amb una gran igualtat entre espanyol i català. Però en 2009, quan l’estatus 
lingüístic general de la comarca ha millorat, la llengua d’inici ha suposat un nova he-
gemonia de l’espanyol, que és la llengua d’inici en prop de la meitat dels portals mu-
nicipals bilingües (Altea, Orxeta, Finestrat); dos permeten l’elecció (Callosa i l’Alfàs), 
un comença en català (Relleu) i altre té doble domini, un per a català i altre per a 
espanyol (la Vila Joiosa: villajoyosa.com i lavilajoiosa.com).

Un dels possibles factors explicatius al que s’ha fet un seguiment en aquests 
darrers quatre anys ha sigut el signe polític del municipi. Reiteradament, ha hagut una 
diferència clara en funció de si governava el PSPV/PSOE o el PP-CV:

 L´ùs del Catalá en les pàgines webs municipals de la Marina Baixa
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WEB EN CATALÀ EN FUNCIÓ DEL PARTIT QUE OSTENTA L’ALCALDIA.
 MARINA BAIXA 2009 I PAÍS VALENCIÀ 2007

Tal com ja apareixia en 2007 per al conjunt del territori valencià, la presència del 
català en els portals és majoritària independentment de que estiga en el govern municipal 
el PSOE o el PP. No obstant això, fa dos anys la diferència entre el conjunt d’ajuntaments 
governats per un i per l’altre era ben patent: entorn al 80% dels ajuntaments de domini 
lingüístic català governats pels socialistes tenien els continguts de la web en català, per 
una mica més del 50% el PP. Traslladant-nos dos anys després i circumscrit a la Marina 
Baixa es repeteix la situació amb 75% de les webs del PSOE i 50% de les webs del PP. En 
conclusió, tot i que en tots dos partits encara hi ha ajuntaments que incompleixen la Llei 
d’Ús, en el cas del PP s’està més lluny de la situació desitjada, que no és altra que la del 
bilingüisme (i si ha d’haver unilingüisme, que siga a favor de la llengua minoritzada, és a 
dir, el català).

Pel que fa a la grandària poblacional, són els mitjans (de 2.000 a 10.000) els que 
mostren un compromís major per la llengua (dos terceres parts de les webs en català), 
mentre que els menuts, amb menys recursos són els que menys ofereixen els seus contin-
guts en la llengua pròpia (la meitat dels municipis per davall de 2.000 habitants).

Balanç

En conclusió, la presència del català en les webs municipals de la Marina Baixa ha 
millorat força en els darrers dos anys, i ara es viu una situació de domini de la presentació 
bilingüe dels continguts. En qualsevol cas, queden alguns camins per recórrer:

• Quan no hi ha recursos (o no es volen dedicar recursos), hi ha un clar rebuig a 
l’opció de discriminació positiva, que presentaria continguts en línia només en català. Està 
clar que la situació desitjable és el bilingüisme, però la segona opció és l’unilingüisme ca-
talà i això en la Marina Baixa ni es planteja

• En la mateixa línia, seria interessant que totes les webs bilingües facilitaren la 
possibilitat d’elecció de la llengua en una façana inicial. Tampoc açò és la norma, i és molt 
freqüent un inici obligat en espanyol. Si no hi ha eixa “façana d’elecció”, l’actuació més 
lògica en la situació de diglòssia que patim és iniciar en català i no en castellà, com és la 
norma en 2009.

Partitl

PP

PSOE

Total

Marina Baixa 2009

50,0

75,0

63,6

Web en Catalá

Domini Lingüístic Ca-
talà P. Valencià 2007

51,7

79,8

65,4

Total

100%

100%

100%
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• Tot i que ajuntaments de diferents signe polític actuen de distintes formes (tots els 
partits tenen ajuntaments que opten pel bilingüisme en la xarxa i tots en tenen que aposten 
per l’unilingüisme espanyol), és el Partit Popular qui més abandó ha fet de les seues obli-
gacions com executiu local que ha de fer complir la llei. En aquest sentit, són especialment 
cridaneres les carències de grans municipis com Benidorm o la Nucia, que contrasten amb 
els esforços fets en els últims dos anys per l’Ajuntament de Callosa d’En Sarrià, també 
governat per aquesta formació.

Lluís Català Oltra

Observatori de la Llengua de la Universitat d’Alacant

Notes

(1) Recordem: L’Alfàs del Pi, Altea, Beniardà, Benidorm, Benifato, Benimantell, Bolulla, 
Callosa d’En Sarrià, Confrides, Finestrat, Guadalest, La Nucia, Orxeta, Polop, Relleu, Se-
lla, Tàrbena i La Vila Joiosa.

(2) Tot i que s’assumeix un marge d’error, tenim el convenciment que amb la sistemàtica 
seguida s’ha reduït fins a la mínima expressió i, així, serà difícil que alguna web oficial 
d’ajuntament no haja sigut enregistrada en la data de referència (febrer de 2009).

(3) S’utilitzen dades de gener de 2006, per la qual cosa pot haver-hi algun municipi inco-
rrecte, perquè, tot i que no hi ha hagut eleccions des d’aleshores, en algun cas pot haver-
se produït alguna moció de censura reeixida. En qualsevol cas, es tractaria d’una quantitat 
residual  CEVALSI. Infobarómetro social de la Comunidad Valenciana. Diciembre 2007. 
Alacant: Fundació Oficina Valenciana per a la Societat de la Informació (OVSI), 2005, pàg. 
92.

(4) En juliol de 2008, el 94% dels ajuntaments valencians disposaven de página web ofi-
cial, segons dades de l’Oficina Valenciana per a la Societat de la Informació-OVSI. CEVAL-
SI (2008), Infobarómetro de e-Gobierno 2008, Fundación OVSI, Alacant.

(5) S’ha considerat que una web està redactada en una determinada llengua quan la ma-
joria dels continguts ho estan. A partir d’aquesta restricció si, per exemple, una pàgina web 
té tots els continguts redactats en espanyol i facilita una versió en català que només per-
met accedir a les ordenances municipals i a un document sobre la història de la localitat, 
aquesta web es considera que està redactada únicament en espanyol. Aquesta restricció 
opera, en quasi tots els casos, per a reduir el número de pàgines webs en català (quan la 
web és bilingüe la llengua perjudicada és el català, com també succeeix al món no virtual), 
però pensem que s’ha de ser estricte en aquest cas i no acceptar situacions que no passen 
de mers testimonis.
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