
3. Cohesió social i acolliment 

1. Dades per al debat 

Amb dades del 2020, sabem que aproximadament un terç de la població de 

Catalunya no hi ha nascut.  (16%a la resta de l’estat i 20% en altres estats). La 

població de Catalunya creix majoritàriament per la immigració, que cada any és 

més de fora de l’estat i no d’altres regions d’Espanya. 

A Catalunya el sector serveis representa el 78’7% de l’economia, i això implica 

una gran quantitat de llocs de treball poc qualificats i precaris. 

El 85% de la població nascuda a l’estranger i el 75% de la població nascuda en 

altres llocs de l’estat usa molt poc o gens el català. Entre els estrangers el 

percentatge de persones que té interès en aprendre o millorar el seu 

coneixement del català és del 61’7% i del 27% entre els que han nascut a altres 

llocs de l’estat. 

 

2. Reptes 

• L’enfocament de l’economia catalana – basada principalment en el sector 

serveis – fa que les feines existents siguin sovint de baixa qualificació i que el 

català no sigui, per tant, un requeriment.  

• Sovint les empreses no valoren els coneixements de català en la selecció de 

personal.  

• Malgrat l’interès potencial d’aprendre català de les persones nouvingudes, el 

fet de no sentir-lo sovint en el seu context social i laboral pot fer que no facin el 

pas d’aprendre’l.  

• El fet que molts catalanoparlants canvien al castellà quan veuen una persona 

de trets físics estrangers dificulta que les persones nouvingudes puguin usar el 

català de manera normalitzada. 

 

3. Preguntes associades  

• Com podem fer que l’interès per aprendre català es tradueixi en un 

aprenentatge real?  

• Com podem encoratjar la ciutadania a no canviar de llengua només pels trets 

físics d’una persona?  

• Com podem aconseguir que el català sigui també una llengua present en els 

nostres entorns sociolaborals?  

• Com fer-ho per incentivar l’ús del català com a primera llengua al sector serveis. 

 

4. Informació complementària 



Informe del PNL: 

https://llengua.gencat.cat/web/.content/temes/pacte-nacional-per-la-

llengua/enllacos/PNL-informe.pdf 

 

 

Tasca de Plataforma per la Llengua: 

https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/5500/aconseguim-que-

6500-infants-i-adolescents-gaudeixin-de-tallers-culturals-i-de-lleure-en-catala-

aquest-curs 

https://www.plataforma-llengua.cat/actuaciolinguisticaintegral/ciutatmeridiana 

https://www.plataforma-llengua.cat/actuaciolinguisticaintegral/sabadell 

https://www.plataforma-llengua.cat/actuaciolinguisticaintegral/eixbesos/ 
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