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La Plataforma Universitària pel Català-PUC denuncia la poca sensibilitat envers la 
llengua per part del Departament d’Informàtica i el  Vicerectorat de Promoció 
Lingüística d’aquest Universitat.  Des dels inicis de curs la PUC ha detectat les 
següents mancances: 

• Supressió o mal funcionament de Mozilla Firefox:   amb aquest fet s’obliga 
a tots els usuaris a fer ús de l’Internet Explorer de Microsoft que no té com a 
llengua per defecte el català. 

• No inclusió en l’Internet Explorer del català com a  llengua:  en el menú 
“Opciones de Internet->Opciones Generals->Idioma”. Aquest fet suposa tots 
els ordinadors de la UPF compten com a espanyols per les empreses que fan 
estadístiques de llengües a la xarxa. A més suposa que els resultats en català 
als buscadors no estiguin en la primera posició així com també que en webs 
com el www.google.cat surti la versió espanyola. 

• Versió de l’Open Office en català que no corregeix en català.  Aquesta 
incidència ha estat detectada en diversos ordinadors de la xarxa i suposa que 
s’hagi d’utilitzar el Microsoft Word. 

• Utilització de la versió espanyola de Firefox quan es disposa de versió 
en català. Malgrat sembli impossible el Firefox està instal·lat en espanyol als 
ordinadors dels despatxos de les associacions i el català no compta com a 
llengua predeterminada del Firefox tal i com passa amb el punt 2 amb 
l’Internet Explorer. 

 
Demanem: 

1. Configuració en tots els navegadors d’Internet  (Firefox i Internet Explorer) 
del català com a llengua predefinida per tal de fac ilitar la navegació amb 
la llengua pròpia de la Universitat, comptabilitzan t així els ordinadors de 
la UPF com a “catalanoparlants” 

2. Inclusió del català com a opció predeterminada del corrector en tots els 
Open Office a més de mantenir la interfície en cata là tal i com està ara.  

3. Instal·lació de la versió en català de Firefox  en els ordinadors dels 
despatxos de les associacions, tal i com està en la resta dels ordinadors a 
l’abast dels estudiants de la Universitat. 

4. Seguir treballant per normalització lingüística de la xarxa d’ordinadors de la 
UPF. Complir el compromís adoptat amb el Vicerectorat i la PUC d’instal·lar 
abans de Nadal la versió en català per defecte del Windows XP i l’Office així 
com també d’altre programari disponible en la nostra llengua. 

 


