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Nou de cada 10 establiments respecten l'ús del català en la seva retolació
Gairebé nou de cada 10 negocis de la ciutat respecten l'ús del
català en la retolació dels seus establiments, segons un estudi
del Consorci per la Normalització Lingüística. Aquest informe
conclou que la presència del català en els rètols dels comerços
és superior a la resta de municipis del Vallès Occidental Sud.
La Llei de Normalització Lingüística estableix que els rètols
dels establiments han d'estar almenys escrits en català.

Sant Cugat és el municipi amb més establiments amb el rètol principal en català, amb un 54%, i el que en té
menys en castellà, amb gairebé un 13%. Prop del 4% dels negocis es decanta pel bilingüisme i el 30% restant
es reparteix entre cartells amb altres idiomes, ambivalents o sense contingut lingüístic.
Pel que fa als rètols informatius, més de la meitat d'establiments, un 56%, opta pel català. Un de cada quatre
ho fa pel castellà i dos de cada 10 es decanta per la retolació bilingüe.
La responsable del Servei de Normalització Lingüística de Sant Cugat, Núria Tarridas, explica quins rètols
compleixen la llei.
Núria Tarridas: S'admet que els cartells siguin en català, en català i castellà, ambivalents o sense
contingut lingüístic.
L'alimentació, el lleure i la salut són els sectors de la ciutat amb una presència més gran del català en la
retolació principal, mentre que on té menys presència és al tèxtil, a la restauració, i a les comunicacions i al
transport.
L'estudi també conclou que a Sant Cugat la meitat dels nous establiments opta pel català com a llengua de
retolació.
Tarridas compara l'ús del català en aquest àmbit a Sant Cugat amb la resta de poblacions.
Núria Tarridas: Sant Cugat és la població on més establiments s'adeqüen a la normativa.
A Sant Cugat, s'han analitzat més de 1.100 establiments i, al conjunt del Vallès Occidental Sud, gairebé 3.600.
L'àmbit del Vallès Occidental Sud aplega Sant Cugat, Cerdanyola, Ripollet, Barberà, Badia i Montcada.

Noticia disponible a https://www.cugat.cat/noticies/societat/41139.html
Copyright 2020 Cugat.cat
Pagina 1 - 26/02/2020

