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El Catalanitzador vol ser una eina de màxima utilitat   

La Universitat d’Andorra (UdA), a través 

de la Xarxa Vives, va presentar ahir, 

conjuntament amb un dels fundadors de 

Softcatalà, Jordi Mas, la nova versió del 

Catalanitzador per al sistema operatiu 

Microsoft Windows. Aquest programa 

informàtic permet a l’usuari de Windows 

escollir de forma automàtica el català en 

totes les aplicacions que faci servir, 

depenent sempre de la versió i l’edició del 

sistema operatiu que utilitzi. 

“Només el 13% dels usuaris catalans fan servir el Windows en català, mentre que només el 7% 

utilitzen Internet Explorer en català”, explica Mas. Assegura que això és preocupant, ja que “el 80% 

dels usuaris fan servir el Windows i que el català tingui una aplicació tan complicada ens 

preocupa”, perquè aquest sistema operatiu presenta més problemes a l’hora de poder triar l’idioma 

en què es vol treballar, no com altres sistemes com Linux o Apple. 

El Catalanitzador és una eina lliure i gratuïta que simplifica el procés de traducció al català de 

l’entorn Windows en quatre senzills passos per aconseguir augmentar el nombre d’usuaris que 

treballen i naveguen en català.  

 

Mas ha constatat que cada dia augmenten en 100 persones els usuaris que fan servir el 

Catalanitzador i calcula que a l’any es podrien arribar als 60.000 usuaris nous. Així,  espera poder 

aconseguir en quatre anys els 200.000 o 250.000, que li permetrien analitzar de manera més 

concreta l’aplicació per poder saber quina versió del Windows és la que més es fa servir i amb quins 

problemes es troben els usuaris. 

 

Des de la creació d’aquest programa els administradors de la Viquipèdia han vist com s’han 

incrementat les visites al seu portal un 1,5%. L’aplicació s’ha pogut crear gràcies a la col·laboració 

voluntària d’un equip de vuit persones, que van trigar sis mesos a crear la primera versió. “Ha estat 

un esforç important, sobretot en el procés de proves, i encara es treballarà durant un parell d’anys 

més”, assenyala Mas. 

Aquest programa es pot descarregar gratuïtament des de la direcció 

http://catalanitzador.softcatala.org i s’ha aconseguit integrar-lo a les xarxes socials, ja que un cop 

instal·lat es pot compartir a través de Facebook, Twitter o Google+.  

Mas preveu que es vagi actualitzant la versió del programa cada tres mesos i es vol fer compatible 

amb la propera versió de Microsoft, el Windows 8, a més d’adaptar-lo a OpenOffice, el LibreOffice 

i l’Adobe Acrobat. 

 


