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PER QUÈ PARLAR (MÉS) CATALÀ? 
                          

 

ENFOCAMENT ARGUMENTS 

Integració, arrelament i 
cohesió social 

1. Perquè el català és la llengua del lloc on vius. 
2. Perquè et facilita la participació social, tant en l’entorn institucional com en les xarxes de relació locals.  
3. Perquè parlar català afavoreix i enforteix el vincle emocional amb les persones que el parlen: amics, coneguts, potencials 

parelles, clients i usuaris, etc. És més fàcil acostar-te a algú si li parles la seva llengua.  
4. Perquè et dona accés directe a una part de l’oferta cultural que potser t’estàs perdent: música, sèries, llibres, festes, etc.  
5. Perquè parlar català t’identifica com un membre més de la societat catalana. 
6. Perquè parlant català amb tothom no fas diferències entre membres d’un mateix grup. 
7. Perquè les llengües són punts d’arribada, més que d’origen, i per això el català es pot parlar amb molts accents. 

Facilitat d’aprenentatge 

8. Perquè la majoria de gent que viu Catalunya parla català i gairebé tothom l’entén. 
9. Perquè qui ja sap altres llengües properes té avantatge a l’hora d’aprendre català.  
10. Perquè la millor manera d’aprendre una llengua és practicar-la.  
11. Perquè tens recursos per aprendre’l i molts són gratuïts en els nivells bàsics: centres normalització lingüística, serveis 

lingüístics universitaris, acadèmies privades, organitzacions socials, cursos virtuals com el Parla.cat, etc. 
12. Perquè tens espais on practicar-lo: Voluntariat Lingüístic, grups de conversa o intercanvis d’idiomes, cursos i tallers, 

associacions, etc. 

Interès instrumental 
13. Perquè el català és necessari per progressar en una societat altament competitiva: 

13.1. Per estudiar: ensenyament obligatori, formació professional, universitat, formació continuada, etc. 
13.2. Per treballar: molts llocs de treball requereixen coneixement de català per atendre usuaris i clients. 
13.3. Per participar en la vida pública: institucions, teixit associatiu i mitjans de comunicació. 

Compromís ètic  
amb la diversitat global  

14. Perquè l’única manera de mantenir la diversitat global és fomentant les llengües locals. 
15. Perquè el català ha patit diversos processos històrics de repressió i minorització, i és just per als seus parlants intentar 

revertir-ne les conseqüències. 
16. Perquè les dades demostren que, entre català i castellà, la llengua que està en una posició més feble actualment a Catalunya 

és el català.  
17. Perquè només es pot garantir la supervivència del català a llarg termini si se’n fomenta l’ús al territori on es parla.  
18. Perquè fomentar el català no significa renunciar a altres llengües, sinó apostar per la gestió sostenible del multilingüisme.  
19. Perquè fomentar el bilingüisme i el multilingüisme a Catalunya passa perquè tothom pugui utilitzar el català en qualsevol 

situació.  



Matinals de Llengua – Direcció General de Política Lingüística 
Llengua i Joves a Catalunya: Usos Lingüístics i Arguments per a la Promoció del Català 

Natxo Sorollla i Marina Massaguer (CUSC – UB) 
Arts Santa Mònica, 05.04.2019 

 
 

PER QUÈ PARLAR (MÉS) CATALÀ? 
                          

 

Responsabilitat individual  

20. Perquè les nostres pràctiques lingüístiques individuals tenen conseqüències directes i visibles en la situació global del català. 
21. Perquè tots, independentment de quina sigui la nostra primera llengua, ens hauríem de sentir responsables de protegir les 

llengües minoritzades amb les nostres pràctiques quotidianes. 
22. Perquè en l’actual context de globalització parlar una llengua local és un acte de resistència contra l’homogeneïtzació 

cultural.  
23. Perquè el català necessita més gent que l’utilitzi en el dia a dia per tenir garantida la supervivència a llarg termini.  
24. Perquè parlant català amb tothom ajudes a practicar-lo a qui encara no el sap. 
25. Perquè som models de comportament lingüístic per a les persones del nostre voltant. 

Apoderament i satisfacció 
amb un mateix 

26. Perquè parlar una llengua comporta molts avantatges i cap desavantatge. 
27. Perquè poder fer servir el català sempre que vulguis et permet desenvolupar la teva vida a Catalunya plenament i sense 

limitacions per raó de llengua. 
28. Perquè, si estimes la llengua del lloc on vius i creus en el valor de la diversitat, et sentiràs bé si contribueixes a mantenir el 

català.  
29. Perquè tries conscientment i amb coneixement de causa.  
30. Perquè parlar la llengua del lloc on has decidit viure és un signe de capacitat d’adaptació i de cosmopolitisme. 
31. Perquè segurament no vols que t’identifiquin com algú que no ha estat capaç d’aprendre’l o que no s’ha volgut adaptar.  
32. Perquè com més llengües parles, més fàcil és aprendre’n de noves.  
33. Perquè parlar una llengua no significa renunciar a les que ja parles, sinó incorporar-ne una altra, que pots fer servir en una 

o diverses de les teves múltiples facetes personals.  
34. Perquè parlar una llengua no significa necessàriament identificar-te amb una cultura o una determinada manera de veure 

el món, sinó ampliar horitzons sobre les possibilitats que hi ha. Tu tries amb què t’identifiques i amb què no. 
35. Perquè tens dret a triar la llengua que prefereixis parlar en cada situació, i això només pots fer-ho si en pots parlar diverses. 
36. Perquè sortir de la teva zona de confort lingüístic et permetrà obrir-te a noves experiències i plantejar-te nous reptes. 
37. Perquè, si no parles bé el català però el vas practicant sovint, notaràs que cada vegada el parles més i millor, i al final tindràs 

la satisfacció d’haver superat un repte. 
38. Perquè, si ja el parles però no amb la seguretat suficient, tens recursos i capacitats per continuar desenvolupant el teu 

potencial lingüístic. 
39. Perquè, si et sents més còmode parlant català, ets lliure de triar aquesta llengua i mantenir-t’hi. 
40. Perquè tens dret a gaudir de tota mena de productes i serveis en català i a exercir els teus drets com a consumidor. 


