Lleure, esport i món associatiu

Situació de la llengua en el món del lleure i de l’esport
1. Dades per al debat
Gràcies al sistema educatiu, el coneixement de català està pràcticament universalitzat
– és a dir que una gran majoria de joves que han estat escolaritzats a Catalunya tenen
les quatre competències lingüístiques assolides: entendre, llegir, parlar i escriure, tal
com es pot veure en el gràfic de sota.

Font: Enquesta d’usos lingüístics de la població, 2018

En canvi, aquest coneixement no es tradueix en ús, i menys encara en un ús intensiu.
Fixem-nos en el gràfic de sota, referent als usos lingüístics dels joves.
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Gràfic 2. Els adolescents i joves i el català. Grups d’ús lingüístic segons l’edat

Font: Enquesta d’usos lingüístics de la població, 2018

Els adolescents i joves, en comparació amb generacions d’adults i grans, redueixen
els usos intensius tant de català com de castellà i alternen totes dues llengües més
sovint (denominats alternadors, en la gràfica) amb usos similars de català i castellà.
Per tant, podem concloure que tot i que els joves tenen més coneixements de català
que les persones més grans, es produeix una intensitat d’ús menor.
Tal com es mostra en el gràfic de sota, hi ha una davallada sistemàtica durant els
darrers anys en l’ús del català en l’àmbit del lleure i dels esports, la qual cosa ens
indica que aquests àmbits s’han de treballar i actualitzar constantment des del punt de
vista lingüístic.
Gràfic 3. Usos lingüístics en l’àmbit del lleure i amb amics entre estudiants de 4t d’ESO
Activitat

Diferència ús del català 2021-2013 (només o
sobretot en català + igual en català que en castellà)

Classes de música o dansa

-4,6

Participar en alguna associació

-5,9

Esports

-9,4

Amics

-5,3

Font: Dades de CSASE (2022)

pacteperlallengua.gencat.cat

3

2. Reptes
•

S’observa una tendència per part del jovent a alternar el català i el castellà.
Concretament en l’àmbit del lleure i dels esports, els usos lingüístics del català
són descendents en els darrers anys.

•

Altres reptes que identifiques...

3. Preguntes associades
•

Com podem encoratjar els joves a fer servir més el català en els àmbits més
socials i informals com ara els esports i el lleure?

•

Com podem implicar monitors, esplais i d’altres actors per sensibilitzar-los de la
importància de mantenir el català com a llengua de socialització?

•

Altres preguntes que vols proposar...

4. Informació complementària
Informe Un marc sociolingüístic igualitari per a la llengua catalana

5. Altres eixos
El Pacte Nacional per la Llengua aborda altres eixos. Són els següents:
1.

Administracions públiques
1.1. Administració pública
1.2. Justícia

2.

Educació i recerca
2.1. Ensenyament obligatori
2.2. Ensenyament universitari
2.3. Aprenentatge del català entre persones adultes

3.

Cohesió social i acolliment

4.

Cultura

5.

Audiovisual i mitjans de comunicació

6.

Món digital i tecnologies de la llengua

7.

Àmbit socioeconòmic i laboral

8.

Salut i atenció sociosanitària

9.

Lleure, esport i món associatiu
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10. Relacions entre els territoris de llengua catalana
11. Àmbits estatal, europeu i internacional
12. Qualitat de la llengua
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