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L’Enquesta d’usos lingüístics de la població dona per primer cop dades desagregades de 
l’àmbit metropolità 
 
L’Enquesta d’usos lingüístics de la població de Catalunya 2018 (EULP) és una activitat 
estadística oficial integrada en el Programa anual d’actuació estadística 2018, en 
desplegament de la Llei del pla estadístic de Catalunya 2017-2020. Els organismes 
responsables de l’Enquesta són el Departament de Cultura, a través de la Direcció General 
de Política Lingüística, i l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). L’EULP significa la 
consolidació d’una operació estadística sobre la relació entre les llengües i la societat, pròpia 
del sistema estadístic català, i molt excepcional en l’àmbit de l’estadística oficial a Espanya i 
a la Unió Europea que no disposen d’enquestes sociolingüístiques d’un abast tan important. 
 
L'EULP2018 és la quarta edició i les altres tres edicions es van fer els anys 2003, 2008 i 2013. 
L’elaboració d'aquesta estadística respon a la necessitat de disposar de dades oficials, 
necessàries per a la planificació lingüística, per tal de poder emprendre i avaluar accions en 
el marc de l'ús social de la llengua. Els principals objectius de l’EULP 2018 és obtenir dades 
sobre els coneixements lingüístics, la identificació lingüística, els usos del català i altres 
llengües en els diversos espais de relació de la població adulta a Catalunya, observar-ne la 
seva evolució temporal i la incidència dels canvis sociodemogràfics que està experimentant 
la població en els darrers anys. 
 
En aquesta edició de l’EULP s’ha consolidat la metodologia de recollida de dades multicanal: 
a través d’Internet (42,7%), per telèfon (42%) i presencialment (15,2%) i, a més, per tal de 
tenir representativitat a nivell d’àmbits territorials, en l’edició de 2018 de l’EULP, l’àmbit 
Metropolità s’ha desagregat en vuit subàmbits i l’Alt Pirineu i Aran subdividit en dos, amb un 
increment de la mostra que passa de 7.500 a 9.000 persones. L’àmbit poblacional és la 
població de 15 anys i més resident en habitatges familiars principals a Catalunya, inclosa en 
el Registre de la població de Catalunya a 1 de gener del 2018. 
 
Per tant, l'EULP 2018 s’ha dissenyat per obtenir resultats representatius per vuit àmbits i vuit 
subàmbits de l’àmbit metropolità: Barcelona ciutat, l’Hospitalet de Llobregat, Barcelonès 
Nord, Baix Llobregat Nord, Baix Llobregat Sud, Vallès Occidental, Vallès Oriental, Maresme. 
  



 
 

Coneixements i usos lingüístics al Barcelonès nord 
Enquesta d’usos lingüístics de la població 2018 

 
L’objectiu d’aquest article és donar compte dels resultats obtinguts al Barcelonès nord que 
està format per les ciutats de Badalona, Sant Adrià de Besos i Santa Coloma de Gramenet. 
Aquesta nova divisió territorial de l’àmbit metropolità ha permès observar les diferències 
sociolingüístiques de les diverses comarques i poblacions de la zona més poblada de 
Catalunya ja que a l’àmbit metropolità de Barcelona hi resideixen més de 4 milions de 
persones de 15 anys i més que representa un 64% de la població de Catalunya. 
 

• Aquesta és la quarta edició de l’enquesta que ja compta amb una sèrie de 15 
anys. 

• La mostra és de 9.000 persones majors de 15 anys distribuïdes per tot el territori 
de Catalunya. 

• En aquesta edició s’ha consolidat la recollida multicanal i s’ha desagregat l’àmbit 
metropolità. 

• Té la finalitat de conèixer la identificació lingüística i els usos del català i altres 
llengües oficials i no oficials a Catalunya en els diversos espais de relació personal. 

 
Al Barcelonès nord hi resideixen més de 314.000 persones de 15 anys i més. La majoria són 
de la ciutat de Badalona (58%, 183.500 persones), un terç viuen a Santa Coloma de 
Gramenet (32%, 100.500 persones) i gairebé un 10% a Sant Adrià de Besos (30.500 
persones). 
 
La mostra teòrica per aquestes poblacions (Badalona, Sant Adrià de Besos i Santa coloma de 
Gramenet) a l’EULP2018 era de 450 amb un error del 4,62 % per resultats globals amb un 
interval de confiança del 95,5 %. La mostra efectiva ha estat de 450 enquestes i per tant 
representa una taxa de resposta del 100,0 %. 
 
Univers i mostra de l’àmbit metropolità. 

 
 
Els resultats que es descriuen a l’article corresponen al conjunt de les tres ciutats que 
anomenem Barcelonès nord. Tot i així, per d’altres fonts, es constata que hi ha diferències 
entre les tres ciutats. És per aquest motiu que, quan sigui possible, es destacaran les 
diferències entre les tres ciutats amb d’altres fonts estadístiques que ho permeten. 
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L’impacte demogràfic 
 
Catalunya té unes diferències sociolingüístiques molt importants en funció del territori. Un 
dels motius principals són les diferents evolucions demogràfiques que s’han donat a cada 
territori. Aquesta evolució és molt significativa a l’àmbit metropolità ja que a l’any 2003, 
quan es va fer la primera edició de l’enquesta, la població nascuda a l’estranger 
representava un 9,5% (419.870 persones) sobre el conjunt de la població, mentre que al 
2018 representa un 18,4% (893.252) de la població. A l’àmbit metropolità també cal 
destacar el pes de la població nascuda a la resta de l’Estat que ha anat disminuït en els 
últims anys: l’any 2003 la població nascuda a la resta de l’Estat representava el 27,4 % 
(1.210.548 persones), mentre que al 2018 representa el 18,9% (916.810 persones). 
 
Al Barcelonès nord, l’any 2003 la població nascuda a l’estranger representava un 7,4% sobre 
el conjunt de la població, mentre que el 2018 representen un 19% de la població (més de 
44.000 persones més). El gran creixement de la població nadiua a l’estranger es va donar 
entre els anys 2003 i 2008. Això vol dir que el Barcelonès nord ha experimentat un 
creixement de població nascuda a l’estranger de més del 160% i que, junt amb l’Hospitalet 
de Llobregat, són les zones de l’àmbit metropolità que han experimentat un percentatge de 
creixement més gran.  
 
A més, al llarg d’aquests anys la població nascuda a la resta de l’Estat que resideix al 
Barcelonès nord ha passat de representar el 33,2% l’any 2003 a representar el 22% al 2018. 
L’àmbit metropolità i, especialment les ciutats del Barcelonès són les que van experimentar 
un creixement més important de població al llarg de la segona meitat del segle XX degut a un 
intens procés d’immigració que prové de la resta de l’Estat. Entre els anys 50 i 70 el volum 
demogràfic d’aquestes poblacions s’incrementa i els habitants en algunes poblacions es 
multipliquen per vuit. Aquesta població nouvinguda té el castellà com a llengua inicial.  
 
Si es comparen les característiques de la població del Barcelonès nord amb el conjunt de 
Catalunya i de l’àmbit metropolità més hi ha 3 punts més de nascuts a la resta de l’Estat que 
a l’àmbit metropolità i 5 punts més que a la resta de Catalunya.  
 

Població segons lloc de naixement. Valors absoluts. 2001-2018 
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Població segons lloc de naixement. Percentatges. 2000-2018 

 
 
Una de les característiques més importants de la població de recent arribada i la població 
que va arribar a mitjans de segle XX és que són col·lectius homogenis quant a grup d’edat al 
que pertanyen. A la piràmide de població, s’observa que la població estrangera té una major 
representació en les franges de la població més joves 15 i 44 anys, per tant es tracta de 
població jove en edat laboral plena, mentre que la població provinent de la resta de l’estat 
és una població més envellida que es concentra sobretot entre els més grans de 65 anys, per 
tant població jubilada. 
 

Piràmide de població segons el lloc de naixement. 2018 

 
 

Les tres ciutats que formen el Barcelonès nord tenen uns percentatges de població nascuda 
fora de Catalunya molt alts, però és especialment important a Santa Coloma de Gramenet 
on el 50% de la població ha nascut fora (el 25% a la resta de l’Estat i el 25% a l’estranger). 
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Badalona i Sant Adrià tenen un 20% de població de la resta de l’Estat i un 16% de població 
nascuda a l’estranger. 
 
Els coneixements de català al Barcelonès nord per sota la mitjana 
 
Les dades de l’EULP2018 indiquen que al Barcelonès nord, la majoria de la població de 15 
anys i més declara entendre (91,3%), saber parlar (71,6%), llegir (75,9%) i escriure el català 
(54,9%). Aquest percentatges estan per sota dels nivells de coneixement de l’àmbit 
metropolità (3 punts percentuals menys en el cas d’entendre i a l’entorn de 7 punts menys a 
la resta de competències) i de conjunt de Catalunya (10 punts menys en l’habilitat de saber 
parlar, llegir i escriure). 
 
En nombres absoluts, al Barcelonès nord, hi ha 281.900 persones de 15 anys i més que 
entenen el català, 221.100 de persones que el saben parlar, 234.500 persones que el saben 
llegir i 169.700 persones que el saben escriure.  
 

Coneixements de català. 2018 

 
 
Si es comparen aquestes dades amb altres municipis i comarques de l’àmbit metropolità es 
destaca que les comarques del Vallès Oriental i del Maresme i la zona del Baix Llobregat nord 
superen la mitjana catalana de saber parlar català (84,8%, 84,1% i 83,8% respectivament). El 
Vallès Occidental (80,6%) i Barcelona ciutat (78,7%) se situen per sota la mitjana catalana 
però encara per sobre la mitjana de l’àmbit metropolità. Per contra, el Baix Llobregat Sud 
(71,3%) i el Barcelonès nord (71,6%) se situen per sota i, a la ciutat de l'Hospitalet de 
Llobregat, el 62,1% de la població sap parlar català.  
 
La única font de dades que permet obtenir dades municipals sobre coneixements lingüístics 
és la del Cens de població (https://www.idescat.cat/pub/?id=censph). L’últim cens, el del 
2011, tot i que és una dada de fa vuit anys, ens permet copsar les diferències 
sociolingüístiques entre les tres ciutats representades al Barcelonès nord i dona compte que 

https://www.idescat.cat/pub/?id=censph
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darrera les dades que s’acaben de descriure en el gràfic anterior, hi ha realitats 
diferenciades. Al 2011, a Badalona el 62% de la població declarava que sabia parlar el català, 
a Sant Adrià el 64,4% i a Santa Coloma de Gramenet el 50,7%. Aquestes diferències entre 
Badalona i Sant Adrià, per una banda, i Santa Coloma per una altra es reprodueixen a la resta 
de capacitats lingüístiques (l’entén, el sap llegir i el sap escriure)1. Per tant, cal tenir en 
compte que les dades globals del Barcelonès nord resumeixen una situació en què hi ha dues 
ciutats amb una situació lingüística pel que fa la llengua catalana millor i, una tercera ciutat, 
Santa Coloma de Gramenet, amb una situació pitjor2. 
 
Els orígens lingüístics de la població del Barcelonès nord 
 
Els orígens lingüístics de la població és una dada que ens indica el punt de partida de la 
realitat sociolingüística d’una població. Una manera de conèixer la llengua d’origen de les 
persones és a través de la llengua inicial o L1 i respon a la pregunta “quina és la llengua que 
va palar a casa seva, quan era petit?”. Es tracta, doncs, d’una dada bàsica per conèixer 
l’origen lingüístic de les persones que alhora influencia molt en els usos lingüístics futurs, a 
banda de l’entorn sociolingüístic, la llengua de l’ensenyament rebut i d’altres factors 
sociolingüístics. 
 
Al Barcelonès nord hi ha 44.900 persones que tenen el català com a llengua inicial, 221.500 
persones tenen el castellà i 31.200 persones tenen altres llengües com inicials. 
 
Si es relaciona aquesta dada amb les dades de coneixements lingüístics es destaca un salt 
molt important ja que es destaca que a Catalunya, més de 3 milions de persones que no 
tenien el català com a llengua inicial el saben parlar actualment i al Barcelonès nord 169.300 
persones. Aquesta dada resulta de la diferència entre les persones que el saben parlar 
(221.100) i les persones que tenen el català, sol o compartit amb el castellà, com a llengua 
inicial (51.800).  
 
  

 
1 Podeu consultar el mapa municipal de la comarca del Barcelonès a: 
http://www.idescat.cat/pub/?id=censph&n=6446&by=mun&geo=com%3A13#Plegable= geo 
2 També podeu consultar “La situació sociolingüística a santa coloma de Gramanenet” d’Albert Fabà al número 2 d’aquesta 
revista. 
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Llengua inicial. Milers de persones. 2008-2018 

 
 
En percentatges, el 14,6% de la població adulta del Barcelonès nord té el català com a 
llengua inicial. Aquesta dada és força inferior que la del conjunt de l’àmbit metropolità 
(24,3%) i la del conjunt de Catalunya (31,5%). Per tant, com ja s’ha vist amb les dades de 
coneixement de català es tracta d’una zona on la presència de castellà és molt majoritària: el 
71,7% de la població té el castellà com a llengua inicial i el 9,2% té altres llengües com a 
inicials. 
 

Llengua inicial. 2018 

 
 

El percentatge de català com a llengua inicial es situa per sobre de la mitjana de l’àmbit a 
dos comarques de l’àmbit: Vallès Oriental (32,1%) i Maresme (37,2%) i a Barcelona (26,5%); 
es similar al conjunt de l’àmbit al Baix Llobregat nord (23,6%), Vallès Occidental (22,8%) i es 
troba molt per sota a l’Hospitalet de Llobregat (12,2%), Baix Llobregat sud (13,9%) i 
Barcelonès Nord (14,6%). 
 
Aquestes diferències territorials en els percentatges de llengua inicial analitzades 
conjuntament amb les diferències de percentatge en els coneixements de català evidencien 
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que hi ha tres grups territorials: el grup que té uns coneixements i ús del català per sobre la 
mitjana del conjunt de l’àmbit metropolità (Vallès Oriental i Maresme), el grup que se situa a 
l’entorn de la mitjana de l’àmbit (Barcelona, Baix Llobregat nord i Vallès Occidental) i el grup 
de poblacions i zones amb uns indicadors de català inferiors (l’Hospitalet de Llobregat, Baix 
Llobregat sud i Barcelonès nord). 
 
Millorar els coneixements: Hi ha interès a aprendre o millorar els coneixements de català 
 
L’EULP2018 té dades de coneixements i usos i també dades d’actituds respecte aquestes 
aspectes. Per exemple, quina és l’actitud de la població respecte la millora del coneixements 
del català? Les dades de coneixements de català ens han mostrat que hi ha camí per recórrer 
i mancances respecte les habilitats sobretot de saber parlar i saber escriure català. Per tant, 
tenir en compte l’actitud respecte aquesta millora per part de la població és clau per actuar 
amb polítiques d’aprenentatge de la llengua. 
 
Quan es pregunta a la població adulta si “vol aprendre o millorar els seus coneixements de 
català”, un 32 % de la població del Barcelonès nord respon afirmativament (98.933 
persones). Cal tenir en compte que aquesta pregunta la respon tothom, tant les persones 
que ja el coneixen com aquelles que tenen mancances. En aquest sentit, els motius 
principals de no interès són per que ja se’n sap prou, perquè es considera massa gran per 
aprendre’l o millorar-lo i per que no es disposa de temps. 
 
Cal destacar que no hi ha gaires diferències territorials en el percentatge de població que té 
interès a aprendre català. Això vol dir que, en el cas del territori, no es correspon l’interès 
amb les mancances o necessitats de coneixement. És així com, al Barcelonès nord amb un 
percentatge de població 28,4% que no sap parlar el català i un 45,1% que no el sap escriure 
hi ha un percentatge d’interès més baix que al Vallès Oriental (35,9%) amb un percentatge 
de població adulta del 15,2% que no el sap parlar i un 27,6% que no el sap escriure. 
 

Interès a aprendre català o millorar-ne els coneixements segons territori. 2018 

 
 



 
 

Coneixements i usos lingüístics al Barcelonès nord 
Enquesta d’usos lingüístics de la població 2018 

En canvi, les dades segons lloc de naixement ens indiquen que entre els col·lectius de 
persones nascudes a l’estranger s’arriba al 60% de població que té interès a aprendre català 
o millorar-ne els coneixements en el conjunt de Catalunya. Per tant, entre la població amb 
menys coneixements de català (el 49% de la població nascuda a l’estranger resident a 
Catalunya no el sap parlar) hi ha més interès en aprendre’l o millorar-lo. 
 
Per què doncs, en aquells territoris amb menys mancances de coneixement no hi ha més 
interès per aprendre’l? Una explicació plausible és que l’interès també té relació amb 
l’entorn sociolingüístic en què es viu ja que en aquelles zones on la presència de la llengua 
catalana és més baixa hi ha menys interès en aprendre’l atès que la població no detecta la 
necessitat d’aprendre’l i usar-lo. 
 
Ús lingüístics: la mesura de la freqüència d’us de cada llengua 
 
L’Enquesta ofereix informació sobre la freqüència amb què els ciutadans usen les diverses 
llengües. Per a fer-ho es pregunta el percentatge d’ús de cada llengua al llarg d’un dia 
qualsevol. Tradicionalment, els usos lingüístics s’han estudiat a través de preguntes com 
“Quina és la seva llengua habitual?” o bé “Quina llengua parla a...?”. Aquestes preguntes 
mostraven els percentatges de població que parlaven habitualment una o altra llengua però 
no mostraven la freqüència d’ús de tota la població i no es podia saber si les persones que 
principalment parlaven una llengua, usaven també l’altre encara que fos en una freqüència 
mitjana o baixa. La pregunta sobre la freqüència d’ús respon aquesta qüestió ja que dona 
compte del percentatge de població que és parlant habitual de castellà i usa el català en 
ocasions i, també, el percentatge de població parlant habitual de català que usa el castellà 
ocasionalment. 
 
El 61,1% de la població adulta del Barcelonès nord usa el català en algun grau, el 29,2% l’usa 
molt, força o mitjanament i el 15,9%, similar al qui considera que la té per llengua habitual, 
l’usa molt o força. Un terç de la població adulta l’usa poc i el 38,9% no l’usa. El 97,7% de la 
població usa el castellà en algun grau, el 82,7%, molt, força o mitjanament i el 67,4% l’usa 
molt o força. Es constaten que els usos múltiples, és a dir, la combinació de l’ús del castellà i 
el català són inferiors a d’altres territoris de Catalunya i que l’ús del castellà és molt 
majoritari al Barcelonès nord. El 12,5% de la població adulta del Barcelonès nord usa altres 
llengües amb alguna freqüència. 
 
Al Barcelonès nord el percentatge de població que usa el català és més baix que el de l’àmbit 
metropolità (72,6 %) i que el de Catalunya (76,4%). De nou, els percentatges són diversos 
dins l’Àmbit Metropolità i es torna a constatar que les zones amb menys ús són l'Hospitalet 
de Llobregat, el Baix Llobregat sud i el Barcelonès nord.  
 
Per tal d’usar una llengua cal conèixer-la amb suficient nivell de fluïdesa i com ja s’ha vist 
aquests tres territoris tenen unes dades de coneixement inferiors. Tot i això cal destacar que 
un 10,5% de la població que declara que sap parlar el català no l’usa mai. Aquest 
percentatge és més elevat a altres territoris de Catalunya que de mitjana té un 5% de 
població que el sap parlar i no l’usa mai. 
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En canvi, cal destacar que un 46,5 % de la població adulta del Barcelonès nord (136.971 
persones) usa el català al llarg del dia tot i que no és la seva llengua inicial.  
 

Percentatge d’ús de cada llengua. 2018 
BARCELONÈS NORD 

 
 
Els usos lingüístics a àmbits de consum i serveis: canvien els usos lingüístics segons 
l’àmbit? 
 
A les preguntes sobre la llengua que els ciutadans usen als diversos espais o àmbits amb 
institucions i organitzacions la majoria de la població del Barcelonès nord utilitza el castellà. 
Tot i això, els usos varien i es poden distingir tres grups d’àmbits en funció de les diferències 
en els percentatge d’ús de cada llengua: 
 
● A l’administració local i a la de la Generalitat, els usos de català sol o acompanyat amb el 

castellà (només o sobretot) són els més alts (28%) tot i que l’ús del castellà sol o 
acompanyat és majoritari (56% i 52%). 

● A les entitats financeres i amb el metge o la metgessa el català només o sobretot és del 
21% i del 17% i l’ús del castellà és molt majoritari 61% i 67%. També s’observen 
percentatges similars a l’administració de l’Estat on el català només o sobretot també és 
del 18% i el del castellà del 64%. 

● A les botigues o petits comerços i als grans establiments comercials l’ús del castellà 
també és majoritari però es destaca el fet que la combinació de català i castellà és més 
alta ja que si es sumen les combinacions de més català, tant català com castellà i més 
castellà els percentatges arriben a poc més del 40%. 
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Usos lingüístics en l'àmbit del consum i els serveis. 2018 

 
 
Aquesta relació dels usos lingüístics amb els àmbits es dona a tot el territori. És així com, l’ús 
del català sempre és més alt a les administracions locals i de la Generalitat, en segon lloc se 
situen els àmbits de les finances i personal mèdic i les combinacions de català i castellà són 
més altes a l’àmbit comercial. 
 
Cal destacar que al Barcelonès nord l’ús del català sol o compartit en els diversos àmbits 
supera el percentatge de català com a llengua inicial (14,6%). En tots els casos el percentatge 
de “només català” i “més català que castellà” supera la xifra de la llengua inicial i si tenim en 
compte el percentatge de població que usa català i castellà igual se supera en tots els àmbits 
el 30%. Per tant, quan hi ha contextos en què el català pot ser usat la població que no el té 
com a llengua inicial ho fa. 
 
La transmissió lingüística intergeneracional: llengua parlada amb els fills/es 
 
Els usos lingüístics amb els avis, els pares i el fill més gran indiquen que a l’àmbit metropolità 
i al Barcelonès nord el procés de transmissió lingüística intergeneracional està a favor del 
català, ja que l’ús del català amb el fill més gran (17,8%) és més alt que amb la mare (13,7%), 
i més encara que amb els avis materns (12,1%). 
 
A Catalunya el procés de transmissió lingüística intergeneracional, mesurat com la diferència 
entre el percentatge de població que parla català amb la mare i el que l’usa amb el fill, és de 
7,1 punts favorable al català. A l’àmbit metropolità en conjunt aquesta és diferència és de 
6,6 i al Barcelonès nord de 4,1 punts. 
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No obstant això, cal destacar que la intensitat de la transmissió es més feble al Barcelonès 
nord que a d’altres territoris de Catalunya i això fa que el castellà sigui la llengua que la 
majoria de població amb els fills o filles (56,1%). 
 

 
Usos lingüístics amb la família. 2018 

 
 
Conclusions 
 
L’Enquesta d’usos lingüístics de la població 2018 l’àmbit metropolità de Barcelona s’ha 
desagregat en vuit subàmbits amb un increment de la mostra que passa de 7.500 a 9.000 
persones. Això vol dir que, per primer cop, s’han obtingut dades de comarques i poblacions 
de l’entorn metropolità de Barcelona. Les dades del Barcelonès nord agrupen les poblacions 
de Badalona, Santa Coloma de Gramenet i Sant Adrià de Besos. 
 
De la mateixa manera que passa al conjunt de Catalunya, la situació sociolingüística del 
Barcelonès nord està marcada decisivament pels moviments migratoris dels anys seixanta i 
setanta del segle passat com la dels primers anys del segle XXI. Des de 2003 el Barcelonès 
nord ha experimentat un creixement de població nascuda a l’estranger de més del 160% 
que, junt amb l’Hospitalet de Llobregat, són les zones de l’àmbit metropolità que han 
experimentat un percentatge de creixement més gran. 
 
Al Barcelonès nord, la majoria de la població de 15 anys i més declara entendre (91,3%), 
saber parlar (71,6%), llegir (75,9%) i escriure el català (54,9%). Aquest percentatges estan per 
sota dels nivells de coneixement de l’àmbit metropolità i de conjunt de Catalunya. 
 
No obstant això, segons les dades de l’últim cens, el del 2011, que permet obtenir dades de 
cada municipi, hi ha realitats diferenciades a les tres ciutats que formen el Barcelonès nord: 
a Badalona el 62% de la població declarava que sabia parlar el català, a Sant Adrià el 64,4% i 
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a Santa Coloma de Gramenet el 50,7%. Les dades globals del Barcelonès nord resumeixen 
una situació en què hi ha dues ciutats amb una situació lingüística pel que fa la llengua 
catalana millor i, una tercera ciutat, Santa Coloma de Gramenet, amb una situació pitjor. 
 
Un 32 % de la població del Barcelonès nord vol aprendre o millorar els seus coneixements de 
català i aquesta dada representa 98.933 persones. Això vol dir que tot i ser un territori amb 
pocs contextos d’ús del català hi ha una proporció important de la població amb interès a 
aprendre’l. 
 
El 14,6% de la població adulta del Barcelonès nord té el català com a llengua inicial. Aquesta 
dada és força inferior que la del conjunt de l’àmbit metropolità (24,3%) i la del conjunt de 
Catalunya (31,5%). Al Barcelonès nord la presència de castellà és molt majoritària: el 71,7% 
de la població té el castellà com a llengua inicial i el 9,2% té altres llengües com a inicials. 
 
El 61,1% de la població adulta del Barcelonès nord usa el català en algun grau, el 29,2% l’usa 
molt, força o mitjanament i el 15,9%, similar al qui considera que la té per llengua habitual, 
l’usa molt o força. El 38,9% de la població no l’usa mai. 
 
Si es comparen els resultats del Barcelonès nord amb la resta de territoris de l’àmbit 
metropolità s’evidencia que hi ha tres grups territorials i que aquest es troba el grup amb 
més mancances de coneixement i ús: el grup que té uns coneixements i ús del català per 
sobre la mitjana del conjunt de l’àmbit metropolità (Vallès Oriental i Maresme), el grup que 
se situa a l’entorn de la mitjana de l’àmbit (Barcelona, Baix Llobregat nord i Vallès 
Occidental) i el grup de poblacions i zones amb uns indicadors de català inferiors 
(l’Hospitalet de Llobregat, Baix Llobregat sud i Barcelonès nord). 
 
No obstant això, el català guanya contextos ja que al Barcelonès nord l’ús del català sol o 
compartit en els diversos àmbits supera el percentatge de català com a llengua inicial 
(14,6%) i arriba al 30% si tenim en compte el percentatge de població que usa català i 
castellà. Per tant, quan hi ha contextos en què el català pot ser usat la població que no el té 
com a llengua inicial ho fa. A més, cal destacar que un 46,5 % de la població adulta del 
Barcelonès nord (136.971 persones) usa el català al llarg del dia tot i que no és la seva 
llengua inicial. 
 
Els usos lingüístics amb els avis, els pares i el fill més gran indiquen que a l’àmbit metropolità 
i al Barcelonès nord el procés de transmissió lingüística intergeneracional està a favor del 
català, ja que l’ús del català amb el fill més gran (17,8%) és més alt que amb la mare (13,7%), 
i més encara que amb els avis materns (12,1%). 
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