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1.Introducció 

La idea de fer un treball de sociolingüística va sorgir després de moltes idees 

rebutjades, de molts àmbits i temes diversos. Molt perduda davant de la situació 

d’haver de fer un treball d’aquestes característiques, em vaig deixar guiar per la meva 

família. Primer de tot havia d’escollir l’àmbit, i més endavant ja concretaríem el 

contingut. Així doncs, basant-me en la meva manera de ser, vaig escollir la possibilitat 

de fer un treball sociolingüístic. Llavors sabia que faria una tasca relacionada amb la 

llengua catalana i fou gràcies al contacte amb Miquel Àngel Pradilla que vaig 

aconseguir centrar el treball en el lligam de la llengua amb la cultura ja que em va 

recomanar alguns temes que podrien ser interessants d’esbrinar. 

Generalment, quan ens plantegem una qüestió, com podria ser en quina llengua són 

els llibres que llegeixen els meus amics? o  per què escolten més música en castellà que 

en català els joves de Tarragona? se’ns comencen a ocórrer una llarga sèrie de 

preguntes relacionades amb aquest tema, la llengua. Però no la llengua en qualsevol 

àmbit, sinó la llengua en aquells moments en què tenim l’oportunitat d’escollir-la, en 

els moments que podem decidir si allò que estem fent, ja sigui llegir, parlar, escriure o 

escoltar sigui en català, en castellà, en anglès, etc. I aquestes preguntes són aquelles 

que em van acabar de convèncer perquè triés el tema d’aquest treball de recerca. 

Un cop triada l’assignatura, vaig demanar-li a la M. Mercè Sardà que fos la meva tutora 

i ,per sort, ho va acceptar. 

A partir d’aquí em vaig tornar a posar en contacte amb el professor d’Universitat, 

Miquel Àngel Pradilla que em va ajudar a plantejar el treball. Faria un estudi de la 

llengua catalana en l’oci dels joves. A continuació em va passar una enquesta que 

podria servir-me de guia per crear la meva pròpia enquesta. També vam concretar les 

variables de l’enquesta ja que, sobretot, havien de ser possibilistes. A més a més, em 

va facilitar una bibliografia que ha estat essencial a l’hora d’estructurar el treball. 

Durant l’estiu vaig posar en dansa l’enquesta que hauria de passar en començar el curs 

i, mentre, també vaig llegir bibliografia que em podria ser útil. 

Abans de fer l’enquesta, però, havia de concretar què era allò que volia esbrinar, així 

doncs em vaig centrar en l’oci, per això vaig haver de buscar què significava el 

concepte d’oci, un concepte molt ampli que vaig haver d’acotar i estudiar a partir del 

que diuen els entesos. 

En començar el curs, els alumnes de 2n de Batxillerat van completar les enquestes amb 

les seves respostes. Va ser tota una experiència ja que cadascú és diferent i entre tots 

poden crear situacions diverses. Alguns alumnes tenien dubtes en les preguntes, 

perquè no sabien què respondre, d’altres no tenien ganes de fer-la, a altres els feia 

il·lusió,etc. El que em va agradar molt fou veure els professors interessats pel meu 
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treball i que m’anessin preguntant l’evolució de l’estudi. Que t’animin a seguir 

endavant amb ganes i esforç quan tens un treball d’aquestes característiques com a 

objectiu és imprescindible. 

Un cop les 173 enquestes fetes, tocava la feina més dura, codificar-ne les dades i 

introduir-les a l’ordinador, una cosa que hauria d’haver contemplat abans de fer-la, ja 

que si ho hagués fet, m’hauria estalviat moltes hores. Gràcies a la Vanessa Bretxa, la 

qual em va indicar com l’havia de codificar, al Miquel Àngel Pradilla, amb el qual vaig 

decidir donar més importància a unes parts de les preguntes i deixar estar tot allò que 

no em serviria de tant, i a la professora de matemàtiques Fanny González, aquesta part 

va ser llarga però més eficient. 

Després de tenir totes les respostes necessàries comptabilitzades, vam decidir amb la 

tutora quins serien els conceptes que més tractaríem i quines preguntes hauríem de 

destacar per analitzar-les més profundament. A mesura que anava descrivint els 

gràfics, anava veient la situació real de la llengua catalana, però he de remarcar que no 

només vaig tenir sorpreses negatives, sinó moltes d’altres de positives. Anar veient el 

que la gent havia contestat a les preguntes m’encuriosia molt. Perquè jo sabia que el 

castellà s’imposava al català en gairebé tots els àmbits, però no era conscient de fins a 

quin punt una llengua podia estar tan deixada de banda. Tampoc no coneixia els 

factors que podien produir aquesta situació. 

L’última part del treball també va ser força complexa. A l’hora de comparar el meu 

estudi amb un altre estudi fet uns anys abans i que fos similar, em vaig trobar amb què 

hi ha molts pocs estudis d’aquestes característiques. Les conclusions van ser l’apartat 

que em va fer més respecte, ja que havia de significar tota la feina feta durant tants 

mesos, però gràcies a la paciència de la meva mare, vaig aconseguir encarar-m’hi. 

Durant la realització del treball m’he anat fixant en la manera que té la gent de 

conviure amb una llengua. També en el valor que la gent atribueix a un estudi com 

aquest. I sobretot he après a afrontar una pressió d’haver de fer una feina tan 

completa com és un treball de recerca, la qual, sovint, no té límits. 
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2. CONCEPTES INTRODUCTORIS DE LA LLENGUA CATALANA 1 

Abans de continuar amb el treball, que té com a protagonista la llengua catalana, 

farem una petita introducció de la situació de la llengua, en concret al Principat de 

Catalunya, a la zona del català central, i d’alguns conceptes importants per tal de 

poder entendre amb claredat aquest estudi. 

2.1. La catalanofonia 

La catalanofonia és una comunitat territorialment i sociopolíticament diversa i amb 

una història social plena de clarobscurs, amb una llengua històrica acolorida per una 

policromia de matisos dialectals i una varietat normativa que malda per assolir una 

síntesi satisfactòria entre la diversitat esmentada i la necessària unitat de tot model 

referencial. A partir d’aquí n’extraiem el concepte catalanòfon; que utilitzarem per 

designar les persones que afirmen que el català és la seva llengua d’identificació2. 

Aquest és un concepte que no hem de confondre amb el de catalanoparlant, que 

s’utilitza per parlar d’una persona que va aprendre el català com a primera llengua, a 

casa seva. 

2.2 Extensió de la llengua catalana 

La llengua catalana s’estén actualment 

per quatre estats: a més de l’espanyol, 

que ocupa el gruix de l’àmbit lingüístic i 

acumula la part més important de la 

població, també té presència territorial 

en els estats francès, italià i andorrà. 

A l’Estat espanyol es parla a cinc 

comunitats autònomes: Al Principat de 

Catalunya; a les Illes Balears, a la part 

catalanòfona de la Comunitat Valenciana, 

a la Franja de Ponent o Aragó catalanòfon 

i al Carxe, dins la comunitat murciana. 

 

 

                                                           
1Apartat extret bàsicament de l’article La catalanofonia. Una comunitat a la recerca de la normalitat 
lingüística. De Miquel Àngel Pradilla. 
 
2
 Llengua d’identificació: llengua amb la qual l’individu s’identifica considerant  que és la seva llengua tot 

i no haver sigut la seva primera llengua. La primera llengua d’un individu que va parlar a casa s’anomena 
llengua inicial. 

Mapa del domini de la llengua catalana  
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2.3 El context actual de la llengua catalana 

La llengua catalana es troba en un moment en què té diversos factors que la poden 

desafavorir, com és el cas de l’alteració ecolingüística de la globalització –amb un impacte 

creixent de les tecnologies de la informació i de la comunicació- i els efectes demolingüístics de 

les noves immigracions. A més a més, van augmentant els partidaris que critiquen un 

catalanisme conservador i el nombre d’aquells que tenen un compromís amb el català 

va disminuint. 

El futur de la llengua preocupa i es troba en una situació en la qual només la força 

política, responsable de la política lingüística, i els ciutadans de Catalunya poden 

millorar-la. Ja que no només s’ha de potenciar l’ús de la llengua en els usos 

institucionals, sinó que també en aquells usos vinculats a la privacitat individual. 

Perquè la societat presenta uns dèficits a causa, sobretot, que el coneixement de la 

llengua catalana de bona part del col·lectiu castellanòfon és insuficient; que en les 

converses multilingües la llengua catalana es veu subordinada; i que no s’hagi 

incentivat ni conscienciat suficient els usuaris de la llengua. 
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3. CONCEPTES INTRODUCTORIS DE L’OCI 

Per realitzar un estudi de l’ús de la llengua catalana dins del consum d’oci, el que s’ha 

de fer primer de tot és esbrinar exactament què vol dir aquesta paraula: oci. 

Dit així aquest objectiu no sembla gaire, per no dir gens, complicat. Però no és tan fàcil 

com agafar un diccionari, buscar el mot “oci” i extreure’n la definició. 

Doncs no, realment és més complex que trobar un significat d’enciclopèdia per 

Internet. 

Si cerquem oci en qualsevol diccionari, ja sigui manualment o a través de la xarxa, el 

més probable és que n’ extraguem aquesta informació: 

Oci: (1460;del ll. Otium, íd.) m 1 El fet d’estar sense fer res. 2 SOCIOL Lleure.3 

La primera entrada no ens concreta gaire cosa, ja que cadascú pot interpretar no fer 

res de moltes maneres diferents. Què significa no fer res? Jeure? Dormir? Estirar-se a 

la gespa? Escoltar música? Mirar una paret? 

Per tant, descartem aquesta primera entrada ja que no ens és útil perquè és massa 

genèrica. 

Si ens fixem en la segona entrada i busquem el significat de lleure sociològicament 

parlant generalment el diccionari ens el defineix com a “temps lliure que hom disposa 

per fer alguna cosa no relacionada amb la feina o les ocupacions normals”.4 

Aquest segon significat d’oci ens acosta més a l’ús que volem donar a la paraula dins 

del nostre estudi. Però també presenta mancances ja que no concreta què entenem 

per ocupacions normals, i ens en dóna una definició massa àmplia. Així doncs hem de 

seguir cercant. 

Després d’anar un parell de cops a la biblioteca intentant trobar algun llibre que ens 

pogués ajudar i malauradament no trobar el que buscàvem, després de preguntar a 

professors més entesos que nosaltres i no tenir èxit, vam intentar contactar amb un 

especialista sociòleg, en Salvador Cardús. Li vam enviar un correu electrònic 

preguntant per la definició del mot, amablement ens va respondre que no era l’home 

encertat per resoldre aquell dubte. Ens va recomanar un company seu, en Josep 

Verdaguer i aquest de seguida ens va afirmar allò que portàvem observant, la definició 

d’oci aparentment simple, porta molta cua, i podem anar des de la definició 

                                                           
3
Definició extreta del Gran diccionari de la llengua catalana. Barcelona: Enciclopèdia catalana, 1998. 

4
 Definició extreta del Gran diccionari de la llengua catalana. Barcelona: Enciclopèdia catalana, 1998. 
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d’enciclopèdia fins a estudis sociològics. Tot i això ens va recomanar un llibre5 força 

vell, però que vaig trobar fàcilment a la biblioteca. 

Després de llegir-me els capítols necessaris del llibre he pogut observar diferents coses 

sobre l’oci i les seves activitats. 

Sebastian de Grazia, filòsof i especialista en ciències polítiques, expressa en el seu 

llibre, que hem citat, que els grecs van descobrir l’oci i que cap altra llengua sembla 

tenir aquesta paraula amb el significat que els filòsofs li van donar a l’antiga Grècia. 

Per aquesta raó, ens centrarem en el que Aristòtil, filòsof grec considerat el filòsof de 

la felicitat i de l’oci, va entendre com a oci en aquells temps. 

3.1. L’oci segons Aristòtil  

Aristòtil considerava dos definicions diferents de l’oci. 

La primera sorgia de l’arrel de la paraula schole que 

significava etimològicament parar o cedir, d’aquí tenir 

repòs o pau. És a dir, que sense pau, no hi pot haver oci. 

Més tard oci ha significat el temps lliure, desocupat, temps 

en el qual una persona pot fer el que li vingui de gust, 

temps per diversions i esbarjo, però mai temps malgastat. 

La segona definició deia que l’oci és una condició o un 

estat d’estar lliure de la necessitat de treballar, en el qual 

l’activitat es duu a terme com una fi en si i per cap altra 

raó que realitzar-la. 

Aristòtil creia que molt poques activitats eren dignes de formar part de l’oci. El filòsof 

afirmava que en l’oci s’han de fer aquelles coses que et donin una sensació agradable 

de sortir del cansament i de la tensió, que l’oci és un posseïdor d’un plaer intrínsec, 

una felicitat intrínseca i que l’oci aconsegueix la felicitat en cada acte i en cada 

moment. Per això, en un principi, tan sols considerava, com a activitats d’oci, la música 

i la contemplació, ja que no tenen un propòsit. 

Primerament, llegir, escriure, el dibuix, la gimnàstica, etc. no els incloïa ja que aquestes 

activitats tenen una funció fonamental, necessària i útil que les condueix més cap a 

l’ocupació. Però, més tard, com que es poden seguir amb esperit desinteressat, també 

les va considerar dignes del nom oci. Però tot i així, sempre amb preferència per les 

dues més importants esmentades anteriorment. L’oci intenta cultivar la ment amb 

aquest conjunt d’activitats. 

                                                           
5
DE GRAZIA, Sebastian. Tiempo, trabajo y ocio. 

Aristòtil 
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Un gran especialista d’ Aristòtil era John Henry Newman,cardenal anglès i filòsof entre 

altres coses, per al qual l’oci era estar ocupat amb alguna cosa desitjable en si: escoltar 

bona música i bona poesia, parlar amb amics escollits pels seus mèrits i, sobretot, 

l’exercici de la contemplació. 

Així doncs, Newman confirmava les idees del mateix Aristòtil. 

3.2.Definició d’oci 

Tenint en compte totes les definicions buscades i trobades, ja siguin formulades en el 

present o fa uns quants segles podem afirmar: 

Oci: temps en què ens trobem lliures d’obligacions i gaudim amb allò que ens interessa 

i ens satisfà. 

Un cop definida la paraula que necessitem, la diferenciarem del temps lliure, ja que és 

la majoria de la gent qui confon aquests dos termes. 

Temps lliure i oci no és el mateix. 

Segons Grazia tots podem tenir 

temps lliure però no tots podem 

tenir oci. Les diferències que 

exposa són que el temps lliure és 

realitzable i que es refereix a una 

forma determinada de calcular 

una determinada classe de temps, 

en canvi l’oci no és realitzable, és 

més una forma de ser, una 

condició de l’home. 

Així doncs, un cop arribat aquí dono per acabada la definició d’oci i em centro en 

l’estudi d’aquest treball. 

 

 

 

 

 

 

 

Grup de joves al temps lliure  
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4. L’ENQUESTA 

Aquesta enquesta ha estat realitzada a partir del qüestionari RESOL (Qüestionari de 

resocialització i pràctiques culturals) que ha servit de guia a l’hora de saber formular 

les preguntes i redactar-les, també per extreure’n les idees i informacions que més 

s’han de destacar. 

4.1.Tipus d’estudi6 

Es tracta d’un estudi estadístic amb les característiques següents: 

Pel que fa al tipus de dades és observacional ja que no hem produït les dades, sinó 

l’enquesta, i d’aquesta n’hem observat les dades que els enquestats han respost 

segons el seu criteri; segons el seu tipus d’anàlisi és probabilista perquè utilitzem el 

número de qüestionaris fets per generalitzar a tot el curs i també als joves i fem ús de 

tècniques estadístiques; i en relació a la seva interpretació és descriptiu i explicatiu a 

causa que a partir dels gràfics en descrivim els resultats però també valorem les 

influències que puguin afectar els resultats. 

La font d’informació és primària ja que aquestes dades extretes dels resultats de 

l’enquesta són dades que no existien abans, és a dir, que són utilitzades per primera 

vegada i com que les dades s’han recollit en un moment determinat, diem que hem 

usat un disseny transversal per a la seva recollida. 

4.2.Metodologia7 

4.2.1.Unitat d’anàlisi i unitat de mostreig 

S’han considerat com a unitat d’anàlisi els alumnes del curs de 2n de Batxillerat diürn 

de l’IES (Institut d’Educació Secundària) Antoni de Martí i Franquès de Tarragona. 

Pel que fa a les unitats de mostreig, l’única unitat és l’enquesta personal entregada a 

totes les classes del curs, en total a sis grups. 

4.2.2.Disseny de la mostra 

En no poder realitzar l’enquesta a nivell de tots els instituts de Tarragona i agafar-ne 

una mostra s’ha realitzat l’enquesta a tots els alumnes d’un curs i d’un sol institut, per 

tant no ha calgut agafar cap mostra, sinó que s’ha enquestat a tots els alumnes 

presents a classe el dia i l’hora de l’enquesta. Així doncs podríem dir que ha sigut una 

mostra aleatòria tot i que la mostra no s’allunya gaire del total de la unitat d’anàlisi. 

 
                                                           
6
Els conceptes teòrics d’un estudi i de com aquest es realitza s’han extret d’una pàgina anomenada 

Laboratori COMSOC de la web de l’edu365. 
7
 Metodologia:Estudi dels mètodes de coneixement, investigació i interpretació considerats en ells 

mateixos. Definició extreta de l’enciclopèdia.cat 
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4.2.2.1.Dimensió de la mostra 

La mostra s’ha realitzat a 173 persones ja que havia de ser al més fiable possible tenint 

en compte l’objectiu probabilístic pel que fa al nivell d’aquest treball. 

4.2.2.2.Errors mostrals 

En haver realitzat l’enquesta a tots els alumnes del curs, excepte els absents en el dia 

de la realització de l’enquesta, l’error mostral és gairebé inexistent. 

4.2.3.Errors no mostrals 

S’han de tenir en compte els errors que s’hagin pogut produir durant la recollida de 

dades. És a dir, hi ha pogut haver un error a causa de la forma en què s’han redactat 

les preguntes i la interpretació que n’han fet els enquestats. També els resultats 

introduïts en l’edició, codificació i tabulació. 

4.2.4.L’enquesta (vegeu apartat 5) 

L’enquesta consta de 40 preguntes i s’ha tardat de mitjana uns 35 minuts 

aproximadament, a contestar-la. 

En primer lloc s’han plantejat les preguntes socioeconòmiques. A continuació les 

preguntes més importants que relacionen la llengua amb l’oci. Després les que 

relacionen la llengua amb la família. També, preguntes sobre el coneixement de les 

llengües i les habilitats dels estudiants sobre les llengües. Per acabar, hi ha qüestions 

sobre els pares i els seus estudis i feines. 

4.2.5.Recollida de dades 

Les dades van ser recollides els dies 29 i 30 de setembre de 2008 i els dies 1, 2 i 3 

d’octubre de 2008 per l’autora del treball, personalment. El treball de camp  va durar 

fins a finals de novembre de 2008. 

4.3.Tractament dels “no hi consta” 

A les dades presentades s’han comptabilitzat en blanc aquelles respostes buides o 

contestades incorrectament. 

En el cas de les preguntes d’oci (núm. 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18) les respostes en 

blanc han estat enteses com un desús d’aquell sector, ja que en la majoria de casos 

l’enquestat ha indicat que no els utilitzava. 

4.4.Objectius de l’enquesta 

A través d’un qüestionari podem arribar a obtenir moltes més dades de les que ens 

podríem haver imaginat, però els objectius principals que ens condueixen a decidir-nos 

per portar a terme aquesta tasca, són els de resoldre allò que volem saber i el de saber 
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que fem aquesta enquesta per alguna cosa més que simplement fer-la, és a dir, la fem 

perquè pugui ser útil i per obtenir dades que demostrin l’estat de la llengua en l’oci 

dels joves. 

En aquesta enquesta tenim en compte els objectius següents: 

 Saber si els alumnes de 2n de batxillerat de l’IES Antoni de Martí i Franquès 

practiquen oci. Un cop contestades la majoria de les preguntes del qüestionari, 

els alumnes mostraran si durant el seu temps lliure fan alguna activitat 

escollida per ells i si, quan poden, tenen ganes de fer-la. 

 Observar quins són els hàbits i els costums culturals dels alumnes. Moltes de 

les principals activitats d’oci es poden arribar a fer amb molta freqüència o no. 

Algunes de les preguntes deixaran en evidència l’interès cultural dels joves. 

 Saber en quina llengua consumeixen l’oci. Aquest és l’objectiu més important 

de tots, ja que el treball està basat en aquesta qüestió, per això les preguntes 

de l’enquesta estan orientades a saber en quina llengua fan cada una de les 

activitats i d’altres ens suggeriran el perquè. 

  Obtenir resultats fiables per saber la situació de la llengua catalana en l’oci 

d’aquests joves. Centrant-nos en la llengua catalana, sabrem quina quantitat  

d’activitats fan els joves en la llengua nostrada i podrem estudiar quines 

conseqüències té. 

 I de cara un futur, els resultats del qüestionari podran servir per ajudar i 

completar estudis posteriors relacionats amb aquest tema.  

 Mirar de fer públiques les respostes que demostrin quina és la situació real 

comprovada amb dades de la llengua catalana en l’oci dels joves.  

Ens sembla que són suficients els objectius per tirar endavant aquest treball de camp 

que pot obtenir conclusions molt interessants i d’utilitat. 
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5. MODEL D’ENQUESTA 

1-. Sexe: (marca amb una creu) 

1. Masculí  2. Femení 

2-. Data de naixement: (dia/mes/any) __________/___________/ 199____ 

3-. On vius actualment? (Adreça) ________________________________ 
(Barri)___________________________ 

4-. Treballes? (marca amb una creu)  

1. Sí  2. No 

5-. Quina és la teva llengua? (marca amb una creu) 

1. Català 
2. Castellà 
3. Tant català com castellà 
4. Una altra (quina o quines?)__________________ 

6-. A quin poble o ciutat vas néixer? ______________________________ 
(País)________________________ 

7-. Quant temps fa que vius a Catalunya? 

1. Sempre 
2. Fa________anys (omple la ratlla) 

8-. Quins són els tres programes de televisió que més mires? En quina llengua són? 

 
Escriu el nom del 
programa 

 
Escriu la cadena 

 
En quina llengua és? 

Només o 
sobretot 
en català 
 

Igual en 
català que 
en 
castellà 
 

Només 
o 
sobretot 
en 
castellà 
 

En una 
altra 
llengua 
 

Quina? 
 

  1 2 3 4                

  1 2 3 4  

  1 2 3 4  
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9-. Quins són els tres programes de ràdio que més escoltes? En quina llengua són? 

 
Escriu el nom del 
programa 

 
Escriu l’emissora 

 
En quina llengua és? 

Només o 
sobretot 
en català 
 

Igual en 
català que 
en 
castellà 
 

Només 
o 
sobretot 
en 
castellà 
 

En una 
altra 
llengua 
 

Quina? 
 

  1 2 3 4                

  1 2 3 4  

  1 2 3 4  

10-. Quines són les tres revistes que més llegeixes? En quina llengua són? 

 
Escriu el nom de la revista  

 
En quina llengua és? 

Només o 
sobretot en 
català 
 

Igual en català 
que en 
castellà 
 

Només o 
sobretot en 
castellà 
 

En una altra 
llengua 
 

Quina? 
 

 1 2 3 4                

 1 2 3 4  

 1 2 3 4  

11-. Quins són els tres diaris que més llegeixes? En quina llengua són? 

 
Escriu el nom del diari 

 
En quina llengua és? 

Només o 
sobretot en 
català 
 

Igual en català 
que en 
castellà 
 

Només o 
sobretot en 
castellà 
 

En una altra 
llengua 
 

Quina? 
 

 1 2 3 4                

 1 2 3 4  

 1 2 3 4  
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12-. Quins són els tres últims llibres que has llegit que no siguin de l’ institut? En 

quina llengua són? 

 
Escriu el nom del llibre 

 
En quina llengua és? 

Només o 
sobretot en 
català 
 

Només o 
sobretot en 
castellà 
 

En una altra 
llengua 
 

Quina? 
 

 1 2 3                

 1 2 3  

 1 2 3  

13-. Quines són les tres últimes pel·lícules que has vist al cinema o en DVD? En quina 

llengua són? 

 
Escriu el nom de la pel·lícula 

 
En quina llengua és? 

Només o 
sobretot en 
català 
 

Només o 
sobretot en 
castellà 
 

En una altra 
llengua 
 

Quina? 
 

 1 2 3                

 1 2 3  

 1 2 3  

14-. Quins són els tres últims espectacles (teatre, circ, òpera, humor, etc.) que has 

anat a veure? En quina llengua són? 

 
Escriu el nom del 
espectacle 

 
Tipus 
d’espectacle 
(teatre, circ, 
òpera, humor, 
etc.) 

 
En quina llengua és? 

Només o 
sobretot en 
català 
 

Només o 
sobretot en 
castellà 
 

En una altra 
llengua 
 

Quina? 
 

  1 2 3                

  1 2 3  

  1 2 3  
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15-. Quins són els tres últims jocs als quals has jugat? En quina llengua són? 

 
Escriu el nom del joc 

 
Tipus de joc 
(videojoc, joc 
d’ordinador, joc 
de taula, etc.) 

 
En quina llengua és? 

Només o 
sobretot en 
català 
 

Només o 
sobretot en 
castellà 
 

En una altra 
llengua 
 

Quina? 
 

  1 2 3                

  1 2 3  

  1 2 3  

16-.En quina llengua jugues a aquests jocs?( ja que els jocs poden ser en una llengua i 

tu hi pots jugar en una altra.) 

En quina llengua hi jugues? 

Només o sobretot en 
català 
 

Només o sobretot 
en castellà 
 

En una altra llengua 
 

Quina? 
 

1 2 3                

1 2 3  

1 2 3  

17-. Quins són els tres cantants o grups de música que més escoltes? En quina 

llengua canten? 

 
Escriu el nom del grup o cantant 

 
En quina llengua canten? 

Només o 
sobretot en 
català 
 

Igual en català 
que en 
castellà 
 

Només o 
sobretot en 
castellà 
 

En una altra 
llengua 
 

Quina? 
 

 1 2 3 4                

 1 2 3 4  

 1 2 3 4  
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18-. Quines són les tres pàgines webs que més visites? En quina llengua estan 

escrites? 

 
Escriu el nom de la pàgina web 

 
En quina llengua és? 

Només o 
sobretot en 
català 
 

Igual en català 
que en 
castellà 
 

Només o 
sobretot en 
castellà 
 

En una altra 
llengua 
 

Quina? 
 

 1 2 3 4                

 1 2 3 4  

 1 2 3 4  

19-. Si utilitzes Internet per comunicar-te (correu electrònic, missatgeria instantània, 
xats..) en quina llengua ho fas?(marca amb una creu la resposta adequada) 

1. Només o sobretot en català 
2. Igual en català que en castellà 
3. Només o sobretot en castellà 
4. En una altra llengua, quina? __________________________ 

20-. Quina llengua vas parlar primer a casa quan eres petit/a? (marca amb una creu la 
resposta adequada) 

1. Només o sobretot en català 
2. Igual en català que en castellà 
3. Només o sobretot en castellà 
4. En una altra llengua, quina? __________________________ 

21-. Quan eres petit/a, quina llengua parlaven el teu pare i la teva mare entre ells? 
(marca amb una creu la resposta adequada) 

1. Només o sobretot en català 
2. Igual en català que en castellà 
3. Només o sobretot en castellà 
4. En una altra llengua, quina? __________________________ 

22-.Quina llengua parles amb el teu pare? (marca amb una creu la resposta adequada) 

1. Només o sobretot en català 
2. Igual en català que en castellà 
3. Només o sobretot en castellà 
4. En una altra llengua, quina? __________________________ 

23-. Quina llengua parles amb la teva mare? (marca amb una creu la resposta 
adequada) 

1. Només o sobretot en català 
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2. Igual en català que en castellà 
3. Només o sobretot en castellà 
4. En una altra llengua, quina? __________________________ 

24-. Si els teus pares estan separats, quina llengua parles amb la parella del teu pare? 
(només respon si estan separats i si tenen una altra parella) 

1. Només o sobretot en català 
2. Igual en català que en castellà 
3. Només o sobretot en castellà 
4. En una altra llengua, quina? __________________________ 

25-. Si els teus pares estan separats, quina llengua parles amb la parella de la teva 
mare? (només respon si estan separats i si tenen una altra parella) 

1. Només o sobretot en català 
2. Igual en català que en castellà 
3. Només o sobretot en castellà 
4. En una altra llengua, quina? __________________________ 

26-. Tens germans o germanes? 

1. Sí 2. No 

27-. Escriu el nom dels teus germans o germanes ordenats de gran a petit. Indica en 
quina llengua hi parles. 

Escriu el nom 
del teu 
germà 

Només o 
sobretot en 
català 

Igual en 
català que en 
castellà 

Només o 
sobretot en 
castellà 

En un altra 
llengua 
 

Quina? 

 1 2 3 4  

 1 2 3 4  

 1 2 3 4  

 1 2 3 4  

 1 2 3 4  

28-. Pensa un moment en les coses que fas al llarg de la setmana( per exemple sortir 

de copes, practicar esports, anar de compres, passejar, etc.). Escriu a la primera 

columna el nom de les 20 persones amb qui més et relaciones en temps d’oci. Un cop 

escrits els noms, respon les altres preguntes. 

  
Nom de la persona 
(sense cognoms) 

 
Ens relacionem... 

 
Molt       Bastant       Poc 

 
En quina llengua hi parles 
tu amb aquesta persona? 
 
català cat=cas castellà altres 

1  1 2 3 1 2 3 4 

2  1 2 3 1 2 3 4 
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3  1 2 3 1 2 3 4 

4  1 2 3 1 2 3 4 

5  1 2 3 1 2 3 4 

6  1 2 3 1 2 3 4 

7  1 2 3 1 2 3 4 

8  1 2 3 1 2 3 4 

9  1 2 3 1 2 3 4 

10  1 2 3 1 2 3 4 

11  1 2 3 1 2 3 4 

12  1 2 3 1 2 3 4 

13  1 2 3 1 2 3 4 

14  1 2 3 1 2 3 4 

15  1 2 3 1 2 3 4 

16  1 2 3 1 2 3 4 

17  1 2 3 1 2 3 4 

18  1 2 3 1 2 3 4 

19  1 2 3 1 2 3 4 

20  1 2 3 1 2 3 4 

29-. Puntua de 0 a 10 la teva capacitat d’entendre, parlar, llegir i escriure en català i 

castellà. 

 Gens ni mica    Perfectament 

EL CATALÀ      
L’entenc 0         1     2           3    4             5  6            7 8          9     10 
El sé parlar 0         1     2           3    4             5  6            7 8          9     10 
El sé llegir 0         1     2           3    4             5  6            7 8          9     10 
El sé escriure 0         1     2           3    4             5  6            7 8          9     10 
 

 Gens ni mica    Perfectament 

EL CASTELLÀ      
L’entenc 0         1     2           3    4             5  6            7 8          9     10 
El sé parlar 0         1     2           3    4             5  6            7 8          9     10 
El sé llegir 0         1     2           3    4             5  6            7 8          9     10 
El sé escriure 0         1     2           3    4             5  6            7 8          9     10 
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30-. Saps altres llengües? Escriu quines. Puntua de 0 a 10 la teva capacitat 

d’entendre-les, parlar-les, llegir-les i escriure-les. 

 Gens ni 
mica 

   Perfectament 

.............. (llengua)      
L’entenc 0         1     2           3    4             5  6            7 8          9     10 
El sé parlar 0         1     2           3    4             5  6            7 8          9     10 
El sé llegir 0         1     2           3    4             5  6            7 8          9     10 
El sé escriure 0         1     2           3    4             5  6            7 8          9     10 
 

 Gens ni 
mica 

   Perfectament 

............. (llengua)      
L’entenc 0         1 2           3 4             5 6            7 8          9     10 
El sé parlar 0         1 2           3 4             5 6            7 8          9     10 
El sé llegir 0         1 2           3 4             5 6            7 8          9     10 
El sé escriure 0         1 2           3 4             5 6            7 8          9     10 

31-. A continuació llegiràs unes frases sobre el català. Digues si estàs d’acord o en 

desacord amb cada frase. 

Sobre el CATALÀ... Totalment 
en 
desacord 

En 
desacord 

Ni 
d’acord 
ni en 
desacord 

D’acord Totalment 
d’acord 

Em poso nerviós/a quan he 
de parlar català en públic. 

     

M’expresso millor en 
català. 

     

Tinc confiança en la meva 
habilitat de comunicar-me 
en català. 

     

Estic segur/a que entenc el 
català al 100%. 

     

Em sento còmode parlant 
en català. 

     

Em sento incòmode quan 
algú em dirigeix la paraula 
en català. 
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32-. A continuació llegiràs unes frases sobre el castellà. Digues si estàs d’acord o en 

desacord amb cada frase. 

Sobre el CASTELLÀ... Totalment 
en 
desacord 

En 
desacord 

Ni 
d’acord 
ni en 
desacord 

D’acord Totalment 
d’acord 

Em poso nerviós/a quan he 
de parlar castellà en públic. 

     

M’expresso millor en 
castellà. 

     

Tinc confiança en la meva 
habilitat de comunicar-me 
en castellà. 

     

Estic segur/a que entenc el 
castellà al 100%. 

     

Em sento còmode parlant 
en castellà. 

     

Em sento incòmode quan 
algú em dirigeix la paraula 
en castellà. 

     

33-. A quin poble o ciutat va néixer la teva mare? 
___________________________________ 
(País) _____________________________ 

34-.A quin poble o ciutat va néixer el teu pare? 
___________________________________ 
(País) _____________________________ 

35-.Quina llengua va parlar la teva mare a casa seva, de petita? (Si no ho saps, pensa 
com parla amb els teus avis.) 

1. Només o sobretot en català 
2. Igual en català que en castellà 
3. Només o sobretot en castellà 
4. En una altra llengua, quina? __________________________ 

36-. Quina llengua va parlar el teu pare a casa seva, de petit? (Si no ho saps, pensa 
com parla amb els teus avis.) 

1. Només o sobretot en català 
2. Igual en català que en castellà 
3. Només o sobretot en castellà 
4. En una altra llengua, quina? __________________________ 
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37-. Quin és el nivell màxim d’estudis acabats per la teva mare? (Marca una sola 
resposta) 

1. La meva mare no va acabar l’escola primària 
2. La meva mare va acabar l’escola primària 
3. La meva mare va acabar l’escola secundària 
4. La meva mare va acabar una carrera a la universitat 

38-. Quin és el nivell màxim d’estudis acabats pel teu pare? (Marca una sola resposta) 

1. El meu pare no va acabar l’escola primària 
2. El meu pare va acabar l’escola primària 
3. El meu pare va acabar l’escola secundària 
4. El meu pare va acabar una carrera a la universitat 

39-. De què treballa la teva mare?__________________________________________ 

40-. De què treballa el teu pare?___________________________________________ 

 

Moltes gràcies per la teva col·laboració. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aula de 2n de Batxillerat de l’IES Antoni de Martí i Franquès de Tarragona 
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6. MANUAL DE CODIFICACIÓ DE L’ENQUESTA 

Un cop realitzada l’enquesta als 173 alumnes s’ha hagut de codificar cada pregunta de 

tal manera que es poguessin introduir les respostes que figuren al qüestionari de cada 

alumne a l’ordinador i així treballar amb els seus resultats. 

Hi ha preguntes que han estat codificades tal i com eren les opcions de resposta, però 

d’altres s’han hagut de modificar per obtenir la informació de relleu i tenir uns 

resultats més concrets i útils.  

En l’opció d’altres s’ha codificat l’especificació de la resposta però no s’ha arribat a 

utilitzar en aquest estudi ja que no ha sigut rellevant. 

• Pregunta 1 

1. Masculí 2. Femení 

• Pregunta 2 

La segona pregunta es va realitzar, però després es va considerar que no era de 

suficient interès com per tenir-la en compte, ja que pel fet d’enquestar a tot un curs 

d’institut, com és segon de batxillerat, es pot assegurar que els alumnes tenen entre 

16 i19 anys, així doncs no ha estat comptabilitzada. 

• Pregunta 3 

En aquesta pregunta només s’ha tingut en compte l’adreça per situar l’enquestat en 

una barri o un altre segons la distribució de la població en barris que realitza 

l’ajuntament de Tarragona amb l’afegit del grup 17 considerat necessari a l’hora de 

diferenciar aquestes zones. 

1. Nucli Capital 

2. Part Alta 

3. Riu Clar 

4. Parc Riuclar 

5. La Floresta 

6. Icomar 

7. Bonavista 

8. Torreforta 

9. La Granja 

10. Camp Clar 

11. El Pilar 

12. La Canonja 

13. Sant Salvador 

14. Sant Pere i Sant Pau 

15. Llevant 

16. Barri Marítim 

17. La Móra, Boscos i 

Calaromana 

18.Altres 
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• Pregunta 4 i 26 

1.Sí   2.No 

• Pregunta 5 

1.Català 2.Castellà 3.Tant català com castellà 4.Altra 

• Pregunta 6, 33 i 34 

Aquesta classificació s’ha fet respectant les zones dialectals del català i d’altres 

llengües de l’Estat espanyol. 

1. Catalunya 

2. País Valencià 

3. Illes Balears 

4. País Basc 

5. Galícia 

6. Resta d’Espanya 

7. Altres 

• Pregunta 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 i 27 

En les preguntes següents només s’ha comptabilitzat la llengua de la qüestió ja que és 

el que a nosaltres ens interessa, les altres dues preguntes són simplement per 

comprovar la sinceritat de la resposta. Així doncs les tres respostes de la llengua s’han 

codificat per tal de veure en quina llengua consumeix l’enquestat en el sector. 

1. Només català 

2. Sobretot català 

3. Igual català que 

castellà 

4. Sobretot castellà 

5. Només castellà 

6. Sobretot una altra 

llengua 

7. Només una altra 

llengua 

8. Igual català que 

castellà que una altra 

llengua 

9. Igual castellà que en 

una altra llengua 

10.Igual en català que 

en una altra llengua 

• Pregunta 28 

Aquesta pregunta s’ha codificat amb més opcions ja que així podem especificar més els 

resultats. 

1. Només català 

2. Sobretot català 

3. Més català que 

castellà 

4. Igual català que 

castellà 

5. Més castellà que 

català 

6. Sobretot castellà 

7. Només castellà 

8. Més una altra llengua 

9. Sobretot una altra 

llengua 
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10. Només una altra 

llengua 

11. Igual català que una 

altra llengua 

12. Igual castellà que 

una altra llengua 

13. Igual català que 

castellà que una altra 

llengua 

• Pregunta 19,20,21,22,23,24,25,35 i 36 

1. Només o sobretot català  2. Igual català que castellà 

3. Només o sobretot castellà  4. Una altra llengua 

• Pregunta 29  

Totes les respostes s’han codificat amb la nota del 0 al 10 com l’enquestat ha escollit. 

• Pregunta 30 

Aquesta pregunta l’hem codificada igual que la pregunta 29 tot indicant les llengües 

estrangeres. 

• Pregunta 31 i 32 

1. Totalment en desacord 2. En desacord  3. Ni d’acord ni en desacord 

4. D’acord 5. Totalment d’acord 

• Pregunta 37 i 38 

1. La meva mare/pare no va acabar l’escola primària 

2. La meva mare/pare va acabar l’escola primària 

3. La meva mare/pare va acabar l’escola secundària 

4. La meva mare/pare va acabar la carrera d’universitat 

• Pregunta 39 i 40 

La classificació8 de la següent codificació ha estat extreta de la web d’IDESCAT (Institut 

d’Estadística de Catalunya) i correspon a la classificació nacional d’ocupacions. 

1. Professionals, tècnics i similars 

2. Membres i personal directiu d’òrgans de l’Administració pública i directors i gerents 

d’empreses i propietaris 

3. Personal de serveis administratius i similars 
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4. Comerciants, venedors i similars 

5. Personal de serveis d’hoteleria, domèstics, personals, de protecció i de seguretat, i 

similars 

6. Personal dedicat a l’agricultura, la ramaderia, la silvicultura, la pesca, la caça i 

similars 

7. Personal dedicat a l’extracció de minerals, la preparació i el tractament de materials, 

la fabricació de productes, el muntatge i el maneig de maquinària i instal·lacions, la 

construcció i els transports 

8. Treballadors que no poden ser classificats segons la ocupació 

9. Professionals de les forces armades 
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7.RESULTATS DE L’ENQUESTA 

En aquest apartat hi ha totes les respostes corresponents a les quaranta preguntes 

realitzades a l’enquesta. Les respostes estan agrupades segons la codificació que hem 

dut a terme per extraure els resultats més útils. Així doncs, hi ha indicat el número de 

persones que han respost a cada opció possible. 

Els gràfics de cada pregunta es 

troben registrats al CD que figura al 

final del treball.  

Recomanem que vegeu els gràfics a 

l’hora que llegiu els resultats. 

 

 

1-. Sexe: 

1. Masculí: 75 persones 2.Femení: 99 persones 

3-. On vius actualment?

0. En blanc: 5 persones 

1. Nucli Capital: 85 persones 

2. Part Alta: 2 persones 

3. Riu Clar: -- 

4. Parc Riuclar: -- 

5. La Floresta: -- 

6. Icomar: -- 

7. Bonavista: 1 persona 

8. Torreforta: 4 persones 

9. La Granja: -- 

10. Camp Clar: -- 

11. El Pilar: -- 

12. La Canonja: 1 persona 

13. Sant Salvador: 3 persones 

14. Sant Pere i Sant Pau: 8 persones 

15. Llevant: 13 persones 

16. Barri Marítim: 14 persones 

17. La Móra, Boscos i Calaromana: 8 

persones 

18. Altres pobles o ciutats: 29 persones 

4-. Treballes? 

1. Sí:25 persones 2. No: 148 persones 

Grup d'enquestats a l'hora d'esbarjo 
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5-. Quina és la teva llengua? (Llengua d’identificació) 

1. Català: 74 persones 2. Castellà: 32 persones 

3. Tant català com castellà: 65 persones 4. Una altra: 2 persones 

6-. A quin poble o ciutat vas néixer?(País) 

1. Catalunya: 149 persones 

2. País Valencià: -- 

3. Illes Balears: -- 

4. País Basc: 2 persones 

5. Galícia: -- 

6. Resta d’Espanya: 13 persones 

7. Altres: 9 persones

7-. Quant temps fa que vius a Catalunya? 

1. Sempre : 153 persones 2. No sempre: 20 persones 

Hi ha 4 persones que responen que viuen des de sempre a Catalunya i no hi han 

nascut. 

OBSERVACIÓ! Els gràfics de les preguntes núm.8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 

19, 20, 22, 23, 28 i 29 apareixen desglossats en diferents apartats tenint en compte la 

variable de la llengua d’identificació. És a dir, són els resultats totals de la resposta 

contestats per catalanòfons, castellanòfons i tant catalanòfons com castellanòfons 

8-. En quina llengua són els tres programes de televisió que més mires? 

0. En blanc: 4 persones 

1. Només català: 17 persones 

2. Sobretot català: 27 persones 

3. Igual català que castellà: 15 persones 

4. Sobretot castellà: 53 persones 

5. Només castellà: 53 persones 

6. Sobretot una altra llengua: 1 persona 

7. Només una altra llengua: -- 

8. Igual català que castellà que una 

altra llengua: 2 persones 

9. Igual castellà que una altra llengua: -- 

10. Igual en català que en una altra 

llengua: -- 

9-. En quina llengua són els tres programes de ràdio que més escoltes?  

0. En blanc: 48 persones 

1. Només català: 35 persones 

2. Sobretot català: 26 persones 

3. Igual català que castellà: 23 persones 
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4. Sobretot castellà: 15 persones 

5. Només castellà: 23 persones 

6. Sobretot una altra llengua: 2 

persones 

7. Només una altra llengua: -- 

8. Igual català que castellà que una 

altra llengua: 2 persones 

9. Igual castellà que una altra llengua: -- 

10. Igual en català que en una altra 

llengua:--

10-. En quina llengua són les tres revistes que més llegeixes? 

0. En blanc: 57 persones 

1. Només català: 10 persones 

2. Sobretot català: 3 persones 

3. Igual català que castellà: 7 persones 

4. Sobretot castellà: 11 persones 

5. Només castellà: 83 persones 

6. Sobretot una altra llengua: -- 

7. Només una altra llengua: -- 

8. Igual català que castellà que una 

altra llengua: 1 persona 

9. Igual castellà que una altra llengua: 1 

persona 

10. Igual en català que en una altra 

llengua:--

11-. En quina llengua són els tres diaris que més llegeixes? 

0. En blanc: 26 persones 

1. Només català: 55 persones 

2. Sobretot català: 31 persones 

3. Igual català que castellà: 20 persones 

4. Sobretot castellà: 16 persones 

5. Només castellà: 25 persones 

6. Sobretot una altra llengua: -- 

7. Només una altra llengua: -- 

8. Igual català que castellà que una 

altra llengua: -- 

9. Igual castellà que una altra llengua: -- 

10. Igual en català que en una altra 

llengua: --

12-. En quina llengua són els tres últims llibres que has llegit que no siguin de 

l’institut?

0. En blanc: 16 persones 

1. Només català: 25 persones 

2. Sobretot català: 27 persones 

3. Igual català que castellà: 3 persones 

4. Sobretot castellà: 34 persones 

5. Només castellà: 57 persones 

6. Sobretot una altra llengua: 4 

persones 
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7. Només una altra llengua: 2 persones 

8. Igual català que castellà que una 

altra llengua: 4 persones 

9. Igual castellà que una altra llengua: 1 

persona 

10. Igual en català que en una altra 

llengua: --

13-. En quina llengua són les tres últimes pel·lícules que has vist al cinema o en DVD? 

0. En blanc: 2 persones 

1. Només català: -- 

2. Sobretot català: 2 persones 

3. Igual català que castellà: -- 

4. Sobretot castellà: 28 persones 

5. Només castellà: 123 persones 

6. Sobretot una altra llengua: 7 

persones 

7. Només una altra llengua: 4 persones 

8. Igual català que castellà que una 

altra llengua: 4 persones 

9. Igual castellà que una altra llengua: 3 

persones 

10. Igual en català que en una altra 

llengua: --

14-. En quina llengua són els tres últims espectacles (teatre, circ, òpera, humor, etc.) 

que has anat a veure? 

0. En blanc: 56 persones 

1. Només català: 35 persones 

2. Sobretot català: 13 persones 

3. Igual català que castellà: 14 persones 

4. Sobretot castellà: 14 persones 

5. Només castellà: 27 persones 

6. Sobretot una altra llengua: 3 

persones 

7. Només una altra llengua: 2 persones 

8. Igual català que castellà que una 

altra llengua: 3 persones 

9. Igual castellà que una altra llengua: 4 

persones 

10. Igual en català que en una altra 

llengua: 2 persones

15-. En quina llengua són els tres últims jocs als quals has jugat? 

0. En blanc: 9 persones 

1. Només català: 7 persones 

2. Sobretot català: 10 persones 

3. Igual català que castellà: 11 persones 

4. Sobretot castellà: 31 persones 

5. Només castellà: 78 persones 

6. Sobretot una altra llengua: 10 

persones 
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7. Només una altra llengua: 5 persones 

8. Igual català que castellà que una 

altra llengua: 6 persones 

9. Igual castellà que una altra llengua: 6 

persones 

10. Igual en català que en una altra 

llengua:--

16-.En quina llengua jugues a aquests jocs?( ja que els jocs poden ser en una llengua i 

tu hi pots jugar en una altra.)  

0. En blanc: 17 persones (Errors no 

mostrals- Hi ha 8 persones que al núm. 15 

jugaven i al núm. 16 no contesten.) 

1. Només català: 47 persones 

2. Sobretot català: 12 persones 

3. Igual català que castellà: 5 persones 

4. Sobretot castellà: 24 persones 

5. Només castellà: 59 persones 

6.Sobretot una altra llengua: 4 

persones 

7. Només una altra llengua: 3 persones 

8. Igual català que castellà que una 

altra llengua: -- 

9. Igual castellà que una altra llengua: 2 

persones 

10. Igual en català que en una altra 

llengua: -- 

17-. En quina llengua canten els tres cantants o grups de música que més escoltes? 

0. En blanc: 1 persona 

1. Només català: 4 persones 

2. Sobretot català: 9 persones 

3. Igual català que castellà: 9 persones 

4. Sobretot castellà: 30 persones 

5. Només castellà: 27 persones 

6. Sobretot una altra llengua: 31 

persones 

7.Només una altra llengua: 49 persones 

8. Igual català que castellà que una 

altra llengua: 10 persones 

9. Igual castellà que una altra llengua: 2 

persones 

10. Igual en català que en una altra 

llengua:1 persona

18-. En quina llengua estan escrites les tres pàgines webs que més visites?  

0. En blanc: 5 persones  

1. Només català: 7 persones 

2. Sobretot català: 22 persones 

3. Igual català que castellà: 25 persones 

4. Sobretot castellà: 55 persones 

5. Només castellà: 42 persones 

6. Sobretot una altra llengua: 5 

persones 

7. Només una altra llengua: 2 persones 
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8.Igual català que castellà que una altra 

llengua: 6 persones 

9. Igual castellà que una altra llengua: 3 

persones 

10.Igual en català que en una altra 

llengua:1 persona

19-. Si utilitzes Internet per comunicar-te (correu electrònic, missatgeria instantània, 

xats..) en quina llengua ho fas? 

0. En blanc: 1 persona 

1. Només o sobretot en català: 44 persones 

2. Igual en català que en castellà: 101 persones 

3. Només o sobretot en castellà: 24 persones 

4. En una altra llengua: 3 persones 

20-. Quina llengua vas parlar primer a casa quan eres petit/a?  

1. Només o sobretot en català: 83 persones 

2. Igual en català que en castellà: 28 persones 

3. Només o sobretot en castellà: 59 persones 

4. En una altra llengua: 3 persones 

21-. Quan eres petit/a, quina llengua parlaven el teu pare i la teva mare entre ells?  

1. Només o sobretot en català: 75 persones 

2. Igual en català que en castellà: 12 persones 

3. Només o sobretot en castellà: 84 persones 

4. En una altra llengua: 2 persones 

22-.Quina llengua parles amb el teu pare?  

0.En blanc: 2 persones 

1. Només o sobretot en català: 93 persones 

2. Igual en català que en castellà: 8 persones  

3. Només o sobretot en castellà: 68 persones 
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4. En una altra llengua: 2 persones 

23-. Quina llengua parles amb la teva mare? 

1. Només o sobretot en català: 92 persones 

2. Igual en català que en castellà: 14 persones 

3. Només o sobretot en castellà: 65 persones 

4. En una altra llengua: 2 persones 

24-. Si els teus pares estan separats, quina llengua parles amb la parella del teu pare?  

0.En blanc: 153 persones 

1. Només o sobretot en català: 10 persones 

2. Igual en català que en castellà: -- 

3. Només o sobretot en castellà: 9 persones 

4. En una altra llengua: 1 persona 

25-. Si els teus pares estan separats, quina llengua parles amb la parella de la teva 

mare?  

0.En blanc: 157 persones 

1. Només o sobretot en català: 7 persones 

2. Igual en català que en castellà: 1 persona 

3. Només o sobretot en castellà: 8 persones 

4. En una altra llengua: -- 

26-. Tens germans o germanes? 

0.En blanc: 4 persones 1. Sí: 154 persones 2. No: 15 persones 

27-. Escriu el nom dels teus germans o germanes ordenats de gran a petit. Indica en 

quina llengua hi parles. 

0.En blanc: 19 persones 

1.Només català: 84 persones 

2.Sobretot català: -- 

3.Igual català que castellà: 12 persones 
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4.Sobretot castellà: 1 persona 

5.Només castellà: 55 persones 

6.Sobretot una altra llengua: -- 

7.Només una altra llengua: 2 persones 

8.Igual català que castellà que una altra 

llengua: -- 

9.Igual castellà que una altra llengua: -- 

10. Igual en català que en una altra 

llengua: --

28-. Pensa un moment en les coses que fas al llarg de la setmana( per exemple sortir 

de copes, practicar esports, anar de compres, passejar, etc.). Escriu a la primera 

columna el nom de les 20 persones amb qui més et relaciones en temps d’oci. Un cop 

escrits els noms, respon les altres preguntes. 

0.En blanc: 3 persones 

1.Només català:8 persones 

2.Sobretot català: 80 persones 

3.Més català que castellà:17 persones 

4.Igual català que castellà:4 persones 

5.Mes castellà que català:18 persones 

6.Sobretot castellà: 34 persones 

7.Només castellà: 8 persones 

8.Més una altra llengua que català i 

castellà: -- 

9.Sobretot una altra llengua : -- 

10.Només una altra llengua: -- 

11.Igual català que una altra llengua: -- 

12.Igual castellà que una altra llengua: 

1 persona 

13.Igual català que castellà que una 

altra llengua: --

29-. Puntua de 0 a 10 la teva capacitat d’entendre, parlar, llegir i escriure en català i 

castellà. 

CATALÀ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

L’entenc 0 0 0 0 0 0 0 4 10 16 143 
El sé parlar 0 1 2 1 0 2 3 9 34 35 86 
El sé llegir 0 0 0 0 3 0 2 7 18 38 105 
El sé 
escriure 

1 1 0 1 3 8 14 26 42 39 38 

 

CASTELLÀ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

L’entenc 0 0 0 0 0 0 1 3 15 19 135 
El sé parlar 0 0 0 0 1 3 4 12 24 41 88 
El sé llegir 0 0 0 0 0 1 3 12 7 32 118 
El sé 
escriure 

0 0 0  1 5 6 20 36 54 51 
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30-. Saps altres llengües? Escriu quines. Puntua de 0 a 10 la teva capacitat 

d’entendre-les, parlar-les, llegir-les i escriure-les. 

Aquesta pregunta serveix per saber el coneixement d’altres llengües ja que com més 

facilitat de comprensió d’una llengua es té, més se’n fa ús i s’aprofiten oportunitats en 

aquestes altres llengües. 

En primera opció, només 3 persones enquestades han negat saber una altra llengua, 

però els altres 170 alumnes afirmen tenir algun coneixement de l’anglès, l’alemany, el 

polonès, l’italià i el francès, cada jove amb un nivell o altre. Generalment, tots els 

alumnes saben anglès (94%). 

A la segona opció de posar encara una llengua més, només han contestat 67 alumnes 

dels 173 enquestats (31%) amb més varietat de llengües com l’alemany, el francès, 

l’anglès, el basc, el búlgar, llatí, italià, gallec, japonès i portuguès. Les dues llengües que 

més saben són el francès i l’alemany. 

31-. A continuació llegiràs unes frases sobre el català. Digues si estàs d’acord o en 

desacord amb cada frase. 

Sobre el CATALÀ... Totalment 
en 
desacord 

En 
desacord 

Ni 
d’acord 
ni en 
desacord 

D’acord Totalment 
d’acord 

Em poso nerviós/a quan he 
de parlar català en públic. 

89 29 27 17 11 

M’expresso millor en 
català. 

24 27 37 23 62 

Tinc confiança en la meva 
habilitat de comunicar-me 
en català. 

7 10 24 51 81 

Estic segur/a que entenc el 
català al 100%. 

5 9 22 60 77 

Em sento còmode parlant 
en català. 

8 15 20 35 95 

Em sento incòmode quan 
algú em dirigeix la paraula 
en català. 

130 28 12 1 2 
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32-. A continuació llegiràs unes frases sobre el castellà. Digues si estàs d’acord o en 

desacord amb cada frase. 

Sobre el CASTELLÀ... Totalment 
en 
desacord 

En 
desacord 

Ni 
d’acord 
ni en 
desacord 

D’acord Totalment 
d’acord 

Em poso nerviós/a quan he 
de parlar castellà en públic. 

74 37 31 23 8 

M’expresso millor en 
castellà. 

24 37 46 23 43 

Tinc confiança en la meva 
habilitat de comunicar-me 
en castellà. 

8 14 30 60 61 

Estic segur/a que entenc el 
castellà al 100%. 

4 8 19 64 78 

Em sento còmode parlant 
en castellà. 

4 22 26 51 69 

Em sento incòmode quan 
algú em dirigeix la paraula 
en castellà. 

110 31 26 3 3 

33-. A quin poble o ciutat va néixer la teva mare? 

1.Catalunya: 108 persones 

2.País Valencià: 8 persones 

3.Illes Balears: 1 persona 

4.País Basc: 2 persones 

5.Galícia: 1 persona 

6.Resta d’Espanya: 41 persones 

7.Altres: 12 persones 

34-.A quin poble o ciutat va néixer el teu pare? 

1. Catalunya: 112 persones 

2. País Valencià: 2 persones 

3. Illes Balears: -- 

4. País Basc: 2 persones 

5. Galícia: 3 persones 

6. Resta d’Espanya: 42 persones 

7. Altres: 12 persones 
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35-.Quina llengua va parlar la teva mare a casa seva, de petita? 

1. Només o sobretot en català: 73 persones 

2. Igual en català que en castellà: 12 persones 

3. Només o sobretot en castellà: 83 persones 

4. En una altra llengua: 5 persones 

36-. Quina llengua va parlar el teu pare a casa seva, de petit? 

1. Només o sobretot en català: 75 persones 

2. Igual en català que en castellà: 18 persones 

3. Només o sobretot en castellà: 71 persones 

4. En una altra llengua: 9 persones 

37-. Quin és el nivell màxim d’estudis acabats per la teva mare? 

0.En blanc: 2 persones 

1. La meva mare no va acabar l’escola primària: 1 persona 

2. La meva mare va acabar l’escola primària: 19 persones 

3. La meva mare va acabar l’escola secundària: 70 persones 

4. La meva mare va acabar una carrera a la universitat: 81 persones 

38-. Quin és el nivell màxim d’estudis acabats pel teu pare? 

0.En blanc: 5 persones 

1. El meu pare no va acabar l’escola primària: -- 

2. El meu pare va acabar l’escola primària: 12 persones 

3. El meu pare va acabar l’escola secundària: 81 persones 

4. El meu pare va acabar una carrera a la universitat: 76 persones 

39-. De què treballa la teva mare? 

1.Professionals, tècnics i similars: 62 persones 
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2. Membres i personal directiu d’òrgans de l’Administració pública i directors i gerents 

d’empreses i propietaris: 7 persones 

3. Personal de serveis administratius i similars: 51 persones 

4. Comerciants, venedors i similars: 7 persones 

5. Personal de serveis d’hoteleria, domèstics, personals, de protecció i de seguretat, i 

similars: 13 persones 

6. Personal dedicat a l’agricultura, la ramaderia, la silvicultura, la pesca, la caça i 

similars: 1 persona 

7. Personal dedicat a l’extracció de minerals, la preparació i el tractament de materials, 

la fabricació de productes, el muntatge i el maneig de maquinària i instal·lacions, la 

construcció i els transports: 5 persones  

8. Treballadors que no poden ser classificats segons la ocupació: 27 persones 

9. Professionals de les forces armades: -- 

40-. De què treballa el teu pare? 

1.Professionals, tècnics i similars: 65 persones 

2. Membres i personal directiu d’òrgans de l’Administració pública i directors i gerents 

d’empreses i propietaris: 12 persones  

3. Personal de serveis administratius i similars: 23 persones 

4. Comerciants, venedors i similars: 10 persones 

5. Personal de serveis d’hoteleria, domèstics, personals, de protecció i de seguretat, i 

similars: 9 persones 

6. Personal dedicat a l’agricultura, la ramaderia, la silvicultura, la pesca, la caça i 

similars: -- 

7. Personal dedicat a l’extracció de minerals, la preparació i el tractament de materials, 

la fabricació de productes, el muntatge i el maneig de maquinària i instal·lacions, la 

construcció i els transports: 35 persones 

8. Treballadors que no poden ser classificats segons la ocupació: 1 persona 

9.Professionals de les forces armades: -- 
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8. PERFIL DE L’ENQUESTAT 

Donat que hem passat la mateixa enquesta a un nombre suficient d’alumnes d’un 

mateix centre, és a dir d’una mateixa zona i d’una mateixa ciutat és més probable que 

els alumnes coincideixin en les seves característiques. Així doncs es podrà fer un perfil 

més o menys generalitzat de l’alumne que ha respost el qüestionari amb les següents 

variables. 

- Sexe 

- Ocupació 

- Temps de residència a Catalunya 

- Llengua d’identificació 

- Coneixements lingüístics del català i del castellà 

- Lloc de residència 

- Nivell d’estudis dels pares 

- Ocupació dels pares 

L’enquestat es tracta d’un alumne de segon de batxillerat de l’Institut d’Educació 

Secundària Antoni de Martí i Franquès que tant pot ser noi com noia. Generalment no 

treballa, per tant té un temps per estudiar, temps lliure o temps per practicar oci, i el 

88% des de sempre viu a Catalunya. 

La seva llengua d’identificació és la catalana en un 48%, tant catalana com castellana 

en un 38% i és la castellana en un 18%. Consideren que el seu coneixement del català 

és d’excel·lent i notable alt (88%), les aptituds del castellà també són d’excel·lent i 

notable alt (90%). 

El seu nivell econòmic depèn molt dels seus pares ja que la gran majoria d’ells no 

treballa. Moltes de les mares han acabat l’escola secundària(40%) i moltes d’altres han 

fet una carrera universitària també(47%) , això també passa amb els pares, un 46% han 

acabat l’escola secundària i un 40% després d’acabar-la va fer una carrera 

universitària. En el cas de les dones, moltes són professionals, tècnics i similars(36%) o 

es dediquen a l’àmbit administratiu(29%), d’altres són mestresses de casa(aprox.11%). 

En el cas dels pares, també són professionals, tècnics o similars(37%), un 20% és 

personal dedicat a l’extracció de minerals, la preparació i el tractament de materials, la 

fabricació de productes, el muntatge i el maneig de maquinària i instal·lacions, la 

construcció i els transports i un 13% és personal de serveis administratius i similars. 

Així que la majoria de famílies tenen uns diners regulars per poder mantenir els fills 

adequadament. La majoria viu en el nucli capital, així doncs no tenen comunicació amb 

els barris marginals. Per tant estem parlant d’un alumne que prové d’una família 

mitjana amb tendència a alta econòmicament parlant. 
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9. ANÀLISI DE RESULTATS AMB GRÀFICS I DEDUCCIONS 

Abans de treure conclusions finals, després de saber els resultats de totes les 

preguntes de l’enquesta i un cop fet el gràfic d’aquestes amb els seus percentatges, 

analitzaré aquells gràfics que em siguin més útils per extreure informació del tema que 

recerco. Però tots els gràfics realitzats es poden trobar a l’annex. 

A més a més de descriure les dades obtingudes i òbvies en els gràfics, intentaré trobar 

una petita explicació (causa) lògica a cada resultat. 

Primer de tot treballaré amb els gràfics generals i després amb d’altres més concrets. 

Per fer aquesta especificació, dividiré els enquestats en: catalanòfons9, castellanòfons10 

i tant catalanòfons com castellanòfons, considerant les afirmacions que cada 

enquestat va respondre a la pregunta d’aquesta qüestió (el grup amb una llengua 

estrangera diferent al castellà i al català és massa poc nombrós com per poder-hi 

aprofundir). 

 

La televisió és considerada pels joves enquestats el mitjà de comunicació més usat i 

preferit a l’hora d’assabentar-se de les notícies i entretenir-se amb les sèries, tan sols 

un 2% afirma no decantar-se per la televisió en el seu temps d’oci, és a dir, un 

percentatge més que minoritari. 

La llengua que més despunta en la televisió és la llengua castellana ja que un 31% diu 

que tan sols la mira en castellà i el mateix percentatge recolza a aquesta llengua dient 

que sobretot la mira en castellà. Així doncs, un 62% escull la llengua castellana 

preferentment davant la pantalla. A causa d’aquests percentatges, la llengua catalana 

                                                           
9
 Vegeu pàgina 3 

10
 Persones que consideren que la seva llengua d’identificació és la llengua castellana. 

2%

10%

16%

9%

31%

31%

1% 0%

8.0. Llengua en què miren la televisió els enquestats

en blanc

només català

sobretot català

igual català que castellà

sobretot castellà

només castellà

sobretot altra llengua

igual català que castellà que 
altra llengua



EL CATALÀ, LLENGUA D’OCI EN ELS JOVES 

 
41 

es posiciona molt més enrere amb tan sols un 10% de joves que només miren la 

televisió en català, però també hi ha el 16% d’enquestats que la miren molt més sovint 

en català que en castellà; en total un 26% que opten preferentment pel català enfront 

un 62% que ho fan pel castellà. I la tria d’ambdues llengües per igual és un percentatge 

escàs, del 9%. 

Les altres llengües no tenen paper en la televisió perquè molts poca gent en disposa a 

causa de les antenes i canals que s’han de pagar, a més a més generalment es 

prefereix la televisió en la llengua pròpia. 

En vista d’aquests resultats, cal tenir en compte que hi ha molta més oferta de canals 

en castellà que en català, així com el contingut dels programes de cadascun acostuma 

a ser diferent, excepte el telenotícies; per tant, molts consumidors d’aquest mitjà no es 

paren a pensar en la llengua en què els arriba aquest contingut sinó el que el contingut 

els transmet (interès, intriga, diversió, avorriment, etc.), i això s’accentua en aquells 

que tenen uns coneixements semblants en les dues llengües. 

 

La ràdio, molt apreciada anys enrere, es troba infravalorada entre els joves d’aquest 

institut i m’atreveixo a dir que en general, ja que el percentatge més alt d’aquesta 

qüestió, un 28% d’enquestats, nega escoltar la ràdio ja sigui per escoltar música, 

programes informatius, programes d’actualitat, d’humor, etc. 

Amb unes xifres de resultat no gaire diferents, la llengua catalana guanya territori a la 

ràdio perquè un 35% (un 20% de només català més un 15% de sobretot català) escull la 

llengua catalana abans que la castellana amb un 22% de la llengua castellana, un 13% 

tria totes dues llengües. 
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Òbviament, les altres llengües en emissores són nul·les ja que normalment se 

sintonitzen les emissores nacionals. Tal com diu Francesc Puigpelat en la notícia de la 

pàgina 77, a Catalunya es sintonitzen més emissores en català que en castellà. 

 

El percentatge dels joves que no s’interessa per les revistes és del 33% tot i la gran 

varietat d’àmbits i temes de què tracten. 

La gran majoria dels joves que llegeixen revistes ho fa només en castellà (48%) i les 

altres opcions no superen el 10%, això significa que la llengua catalana no és 

representada en aquest sector. 

Potser les revistes no tenen gran acceptació entre els nois i noies de 16, 17 i 18 anys 

perquè l’oferta que hi ha, a més a més de ser la major part en castellà, no és prou útil 

ni atractiva. 

 

Els diaris sembla que no passen de moda i que estan reconeguts pels joves amb un 

85% d’usuaris. 

La llengua catalana guanya terreny amb un 50% d’enquestats que la prefereix a l’hora 

d’informar-se; els diaris en llengua castellana no són tan demanats, només hi ha un 
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23% entre els joves que només els llegeixen en castellà o sobretot en castellà. També 

hi ha un 12% de gent que escull ambdós llengües considerant que alguns dels diaris 

difonen informació en les dues llengües oficials. 

Personalment, crec que aquest resultat que afavoreix la llengua catalana és gràcies a 

l’oferta d’un dels diaris gratuïts en català que es reparteixen a l’institut i per tota la 

nostra ciutat. 

 

Tenint en compte els tres mitjans de comunicació més generals: la televisió, la ràdio, i 

el diari més la revista, trobem que gairebé un 20% dels joves els rebutgen en el seu 

temps d’oci, és a dir, que no mostren interès en l’àmbit periodístic, ja siguin temes 

actuals o altres apartats. 

La llengua castellana triomfa amb un 27% d’alumnes que només la prefereixen perquè 

els transmeti informació, sumat a aquest 27% hi ha un 14% (en total un 41%) que 

també s’hi decanta, però no sempre. La gent que equilibra les dues llengües és 

minoritària (9%). Els joves que només volen el català en aquest àmbit és el 17%, un 

10% menys que el castellà, i un altre 13% també tendeix a la llengua catalana en 

moltes ocasions. 

A aquesta generalització se li ha de tenir en compte cada un dels gràfics individuals 

analitzats anteriorment. 

A l’opció de cada llengua hi influeixen diferents factors, ja siguin l’oferta, el preu, la 

publicitat, el contingut, etc. 

Els joves estan condicionats pels mitjans audiovisuals i les noves tecnologies de la 

informació i de la comunicació, ja que és un mitjà dels quals tan sols necessiten una 

recepció passiva amb la qual no tenen problemes. 
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La qüestió dels llibres, un factor important per al creixement intel·lectual de cada 

individu, té un petit percentatge de gent que tan sols llegeix els llibres obligatoris a 

l’institut, el 9% dels alumnes no es planteja l’opció de llegir per plaer. 

Més d’un 50% d’enquestats llegeix llibres en castellà o gairebé sempre els escull en 

castellà, aquesta dada ja defineix només un ús del 30% de lectures decantades al 

català. 

Com una de les causes d’aquest aspecte s’ha de valorar l’oferta de llibres en cada 

llengua, ja que en llengua catalana, en ser una comunitat més petita de parlants, es 

veuen menys obres d’autors d’arreu del món traduïdes al català i aquestes tenen un 

preu més elevat que en la llengua original que ,per exemple, en castellà. A més a més 

els llibres en català surten publicats més tard que els llibres en castellà; apareixen quan 

ja se n’ha fet la promoció. 
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Les pel·lícules, ja siguin al cinema o en DVD, són un entreteniment escollit per gairebé 

tots els joves (99%). 

La majoria de les pel·lícules són d’origen estranger, això significa que han de ser 

doblades, o sinó en versió original i/o subtitulades. Aquest factor fa que alguns dels 

joves (7%) es decantin per una altra llengua, que no sigui ni el català ni el castellà, per 

poder veure la pel·lícula desitjada, generalment l’anglès. Però gairebé un 90% de gent 

tria la llengua castellana en primera posició. Aquesta dada és deguda a la poca oferta 

de cinema en català. Per tant, cal remarcar la inexistència del català en les pel·lícules. 

 

Els espectacles, tot allò relacionat amb el teatre, l’òpera, la dansa, l’humor, el circ, els 

concerts,etc. Són escollits per un 68% d’enquestats, alguns dels quals afirmen veure 

aquests tipus de funcions gràcies a l’institut, així doncs no és un dels majors interessos 

i/o oportunitats que tenen els joves, però n’hi ha alguns que sí que s’hi involucren. 

Amb uns percentatges ajustats, els espectacles en català són elegits per un 4% més 

que els que ho són en castellà. Els espectacles en altres llengües també són elegits 

perquè alguns d’ells són representats per artistes de tot el món. 
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En els jocs, ja siguin de taula o videojocs, el castellà despunta amb un 45% de joves que 

només juguen amb jocs que són en llengua castellana i un 18% dels molts jocs que 

tenen són en castellà. El català té el mateix paper que altres llengües, ja que el català 

és ajudat pels jocs tradicionals, en canvi, les altres llengües (anglès, japonès...) ho són 

per les innovacions actuals, com els videojocs. 

 

Tot i que els jocs són en una llengua, cadascú usa una llengua a l’hora de jugar 

determinada, normalment la llengua materna del jugador, però si són videojocs, a 

vegades no n’utilitzen cap o simplement la del joc.  

Del 90% dels enquestats que utilitzen una llengua quan juguen, el 34% només ho fa en 

castellà, conjuntament amb un 14% que sobretot juga en castellà. Un 14% menys és el 

percentatge d’alumnes que diuen que es decanten pel català per jugar-hi. 

 

La música és triada per tots els joves ja que per molts és una manera d’expressar-se i 

de ser. 

El 28% dels joves de 2n de batxillerat de l’Institut elegeixen uns grups musicals que 

canten en una altra llengua que no és ni el català ni el castellà, i el 18% també es 

decanten per aquesta altra llengua, és a dir, gairebé un 50%, més altres alumnes que 
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combinen grups de música de llengua estrangera amb grups de música catalans i/o 

castellans. Potser això és degut al millor nivell musical de bandes fora d’Espanya. 

Els grups de música de llengua castellana també estan seleccionats pel jovent (16% i 

17%). La llengua catalana torna a ser molt minoritària, en aquest cas com a llengua 

triada per la música. 

La globalització en aquest camp indica una difusió de la música anglesa molt més 

elevada que la d’altres llengües. 

 

Escàs és el nombre de joves que no visiten pàgines webs sovint. 

La majoria de joves (24%+32%=56%) trien webs on presideix la llengua castellana. Hi 

ha poques webs en català que interessin els joves ja que només un 4% les mira en 

català i un 13% més en català que en castellà. Un 14% visita tant webs en català com 

en castellà. 

Un cop obtingut l’accés a Internet es pot entrar a qualsevol pàgina permesa de tot el 

món, per això alguns joves visiten webs en una altra llengua, i més tenint en compte la 

facilitat de traducció de textos a la xarxa. 

 

A més a més de visitar pàgines web, els joves es comuniquen entre ells per Internet, ho 

fan amb persones conegudes i/o desconegudes, familiars i/ o amics. Alguns tenen 

amics a l’altra banda del món i també s’hi comuniquen, però en són una minoria. 
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Gairebé un 60% d’enquestats es comunica a través d’Internet tan en català com en 

castellà, un 25% en català i un 14% en castellà. És a dir que segurament la majoria de 

joves es comunica tant amb gent catalana com amb gent castellana. 

 

En la suma de la llengua en què són les webs que visiten els joves i la llengua que 

utilitzen alhora de comunicar-se per Internet, ens trobem que l’opció d’ambdues 

llengües és la més seleccionada, després es prefereix la llengua castellana (35%) i la 

llengua catalana no és tan freqüentada com a única opció (21%). I les llengües 

estrangeres no destaquen pel seu ús. 

Cal dir que en aquest món d’Internet la majoria de pàgines estan traduïdes a molts 

idiomes, però és clar, n’hi ha moltes més traduïdes al castellà que no pas al català, així 

doncs potser els alumnes només poden disposar del que volen en castellà. 
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L’altra relació personal és la del cara a cara, dia a dia. Cada activitat d’oci, com anar a 

comprar, a prendre una copa, a fer esport, etc. es fa, moltes vegades, amb amics, gent 

que escollim, amb la qual ens portem bé, i ens parlem en una llengua o una altra. 

Així doncs, sorprenentment, el català destaca com a llengua seleccionada per 

desenvolupar totes aquestes activitats d’oci amb un 5% de persones que només es 

relacionen en català més un 46% de persones que ho fan sobretot en català i un 10% 

de persones que ho fan més en català que en castellà. Joves que mantinguin un 

equilibri en totes dues llengües són gairebé inexistents, tots es decanten cap una 

llengua o cap a una altra. El total en relació a la llengua castellana és d’un 35% ( 10% 

d’enquestats que parlen més en castellà que en català + 20% de persones que parlen 

sobretot en castellà + 5% que parlen només en castellà.) 

 

Agrupant cadascun dels ítems que formen part de l’oci, podem obtenir un gràfic 

generalitzat i decisiu pel que fa a la tria lliure de la llengua del joves quan estan en el 

seu temps d’oci. 

Així doncs, en major percentatge, la llengua més elegida és la castellana amb un 28% 

de persones enquestades que la prefereixen; aquest màxim percentatge és 

acompanyat amb el 16% de persones que sobretot escullen la llengua castellana, amb 

excepcions d’elecció d’altres llengües, com pot ser el català en primer lloc, l’anglès o el 

francès. Només un 11% d’alumnes es decideix per igual pel castellà i el català, és a dir 

que la majoria de la gent es decanta o simplement que molts dels ítems no mesclen les 

dues llengües. 

La llengua catalana i sobretot la selecció de la llengua catalana tenen un 13% i un 12% 

respectivament, i és preocupant aquest “buit” al català. A tocar del 13% pel català hi 

ha l’11% de persones que expressen un desinterès per l’oci, tot i que s’ha de tenir en 

compte que aquestes persones no rebutgen cada sector de l’oci, és a dir, que no és la 

mateixa persona enquestada la que rebutja l’oci en tots els àmbits sinó que per 

exemple, una persona que no escolta la ràdio sí que mira la televisió i una altra que no 
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va a cap espectacle, llegeix el diari cada dia, per tant, aquest 11% és la suma de totes 

les persones que rebutgen l’oci encara que només sigui en una qüestió. 

Algunes de les llengües estrangeres, o la combinació de la llengua d’identificació amb 

una altra llengua cada vegada són més una opció entre els joves que en tenen 

coneixements, ja que poden accedir a més varietat de productes i gent. 

 

Per concretar en els gràfics, tenint en compte la classificació escollida, s’ha de recalcar 

el percentatge de parlants enquestats que consideren que la seva llengua és la 

catalana, la castellana o ambdues. 

El gràfic dóna una dada sorprenent, i és que el català té un percentatge més alt que no 

pas el castellà, això significa que en un principi, més alumnes s’haurien de sentir més 

identificats amb la llengua catalana i practicar el seu oci amb la llengua en la qual 

s’identifiquen, però, com ja hem vist amb el gràfic d’oci, no és així. 

Els de parla catalana són influïts, evidentment, pels seus pares, perquè un 92% diuen 

que parlen català amb el seu pare i un 94% ho fa amb la seva mare. 

Del 18% de castellanòfons, el 91% parla en castellà amb el seu pare i el 97% parla en 

castellà. 

El punt que totes dues llengües són llengües d’identificació, és una opció que afecta a 

un gran nombre d’alumnes ja que aquests afirmen que un 55% parla tant català com 

castellà amb el seu pare, un 49% parla tant català com castellà amb la seva mare, un 

37% parla en català amb el seu pare, un 32% parla en català amb la seva mare, un 6% 

parla en castellà amb el seu pare i un 19% parla en castellà amb la seva mare. 

Per tant, segons la influència familiar a la seva llengua haurien d’optar per aquesta. 

Així doncs veurem com reaccionen els joves davant l’oci segons la seva llengua. 
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Els catalanòfons no fan destacar la llengua catalana, sinó que la llengua catalana 

només està per damunt del castellà amb una mínima diferència. Es podria dir que els 

de parla catalana no usen més la seva llengua materna a l’hora de practicar oci. 

Un 10% dels catalanòfons no practica oci en algun dels àmbits que el formen. 

El 23% ho fa només en català, cal dir que és un percentatge molt més elevat que molts 

dels gràfics específics generals, tot i que no marqui una tendència clara a l’hora de 

seleccionar la llengua. El 18% sobretot tria la llengua catalana. El català predomina en 

la llengua dels programes més vistos a la televisió, la qüestió de la ràdio, en els diaris i 

en els llibres que llegeixen, en els espectacles, en la llengua ens la qual juguen als jocs, 

en la llengua en la qual es comuniquen els enquestats a través d’Internet i en la llengua 

en què més es relacionen amb els companys d’oci. 

El 10% les escull totes dues. 

Un 18% es decideix només pel castellà i el 14% sobretot pel castellà. El castellà destaca 

en la llengua en què són les revistes que llegeixen, en l’idioma de les pel·lícules del 

cinema i o DVD, en la llengua en què són els jocs als quals juguen i en les webs que 

visiten els catalanòfons. 

Les altres llengües no destaquen ja que només les usen en sectors puntuals com en la 

llengua dels grups de música preferits. 
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Els castellanòfons, per naturalesa, és lògic que escullin la seva llengua materna per fer 

les activitats d’oci, ja que segurament tenen més varietat i facilitat, tot i que un 50% 

considera que el seu coneixement del català és d’excel·lent. 

Els de parla castellana usen entre només la llengua castellana o sobretot la llengua 

castellana en un 94% en la televisió, un 71% a les revistes tenint en compte que el 25% 

no ha indicat la pregunta en cap llengua, un 85% en la lectura de llibres, el 91% en les 

pel·lícules, un 88% en els jocs als quals juguen, un altre 91% a la llengua que parlen 

quan juguen a jocs, un 76 % en les webs que visiten -tot i que aquí entre només 

castellà i sobretot castellà no hi ha tanta diferència-, un 91% en la llengua que parlen 

en temps d’oci amb els seus amics encara que hi ha més persones que parlen sobretot 

el castellà en comptes de només castellà, per tant, el castellà domina amb molta 

diferència en nou de 13 qüestions d’oci preguntades als castellanòfons. 

En la resta de preguntes com la ràdio, els diaris i els espectacles no hi predomina una 

altra llengua, el català està per sota en percentatges com a llengua elegida, però el 

gran desús del sector no fa que el castellà hagi estat gaire seleccionat. En el cas de la 

música, les llengües estrangeres són triades per un 57% d’alumnes. I a l’hora de 

comunicar-se per Internet guanyen ambdues llengües per igual, el català i el castellà. 

Tot i saber dues llengües, es podria dir que els castellans no ho aprofiten i que només o 

sobretot usen la seva llengua. 
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En aquest gràfic, les opcions estan més repartides que en el gràfic anterior, 

evidentment. Però gairebé el 50% ja es decanta pel castellà, ja que el català només és 

més usat que el castellà en la qüestió del diari, gràcies al diari en català gratuït, i en els 

espectacles i també com a llengua triada per parlar amb els companys en temps d’oci. 

A la resta, excepte en la qüestió de la música, el castellà domina les preguntes d’oci. I a 

la pregunta de la música la llengua estrangera guanya, i cal remarcar que el català 

només hi té un 3% de persones que sobretot l’escullin. 

Els tant catalanòfons com castellanòfons creuen tenir un coneixement millor del 

castellà que el català. 

Un cop analitzats els gràfics de les principals qüestions de l’oci, intentarem deduir si les 

següents preguntes fetes a l’enquesta ens suggereixen algun tipus d’explicació dels 

resultats anteriors. 
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Aquestes dues preguntes estan totalment relacionades, ambdues intenten esbrinar si 

els enquestats tenen alguna raó evident per no practicar el català a l’hora de jugar a 

jocs, o a l’hora de relacionar-se amb gent en temps d’oci, etc. 

La primera qüestió pregunta si els enquestats, a l’hora de parlar la llengua catalana 

davant d’altra gent, davant unes quantes persones, conegudes o no, es posen 

nerviosos.  

Però un 68% ha contestat que està totalment en desacord o en desacord a posar-se 

nerviós, per tant bastant més de la meitat de gent no hauria de tenir cap vergonya a 

l’hora de comunicar-se en català i utilitzar la llengua. Després hi ha un 16% de gent que 

no està ni d’acord ni en desacord amb la pregunta i un 16% que sí que es posa nerviós 

quan es troba en aquesta situació. 

El segon gràfic és sobre si els joves es troben còmodes quan parlen català, en aquest 

cas, no cal ser en públic, és a dir, segurament quan estàs en un cercle amb més 

confiança no els fa res equivocar-se i/o no pronunciar-ho adequadament. 

Per tant un 55% està totalment d’acord que s’hi senten còmodes parlant-lo i un 20% 

també hi està d’acord. L’11% no hi està d’acord ni en desacord i el 14% no s’hi senten 

còmodes. 

Així doncs, si la majoria d’enquestats no es posa nerviós i se sent còmode a l’hora de 

parlar el català, el català l’haurien de parlar sense cap problema en tot moment. 

Efectivament, la gran majoria d’alumnes que es posen nerviosos quan han de parlar 

català en públic i que se senten incòmodes al parlar-lo, són persones castellanòfones. 
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Però tot i que no es posin nerviosos, i s’hi sentin còmodes, sempre hi ha una llengua en 

la qual es desenvolupen millor i els és més fàcil comunicar i expressar allò que volem 

dir en cada moment. I en aquesta pregunta, si s’expressen millor en català que en una 

altra llengua, es decideix més el perquè d’un desús del català en molts factors.  

Un 50% respon afirmativament a aquesta pregunta, és a dir, que sí que s’expressen 

millor en català, això és a causa que la gran majoria són catalanòfons i sobretot parlen 

català quan es relacionen amb els amics, un 21% diu que ni s’expressa millor en català 

ni no s’expressa millor en català, aquests alumnes són tant catalanòfons com 

castellanòfons i en temps d’oci es relacionen des de sobretot en català fins a sobretot 

en castellà, el 30% no s’expressa millor en català, ja que la majoria són castellanòfons o 

tant catalanòfons com castellanòfons i s’expressen sobretot en castellà en les seves 

relacions d’oci. 

 

Tot i no expressar-se millor en català, només un 10% d’enquestats, respecte del 30% 

del gràfic anterior, no confia en ell mateix, en la seva habilitat de comunicar-se 

adequadament en català, per tant, aquests, segurament que no s’arriscaran a parlar-lo. 

Un 14% no confirma tenir o no tenir aquesta habilitat a l’hora de parlar català i un 

76%, tant s’expressi millor o no en català, sí que estan segurs de saber comunicar-se 

correctament en català.  
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Diuen que entendre una llengua oralment és l’aptitud que costa menys quan vius en el 

lloc on es parla la llengua, i en el cas dels enquestats, un 89% creu d’excel·lent aquesta 

aptitud, és a dir, que entén el català molt bé, i el 86% d’alumnes també pensa que el 

sap llegir molt bé. Però en aquesta pregunta, es vol esbrinar si estan al 100% segurs 

d’entendre’l. El 44% hi està totalment d’acord, per tant està totalment segur que 

l’entén i el 35% hi està d’acord, així doncs, un gairebé 80% de joves enquestats no 

hauria de tenir cap problema de mirar la televisió en català, escoltar la ràdio en català, 

llegir revistes, diaris, i llibres en català, mirar espectacles i pel·lícules en català, 

comprar jocs en català, escoltar música en català i visitar webs en català. Un 13% no hi 

està d’acord ni en desacord. Un 8% sap del cert que no l’entén al 100%, per tant 

optaran per una llengua de la qual estiguin segurs que ho entendran tot. 

 

Si alguns dels alumnes enquestats no se senten còmodes quan se’ls parla en català, és 

normal que no vulguin fer-ne ús en cap sector, però aquest només és el cas del 2%, un 

7% no afirmen que hi estan d’acord o no, i un 91% està en desacord o totalment en 

desacord que s’hi sentin incòmodes, llavors no haurien de tenir, en aquest cas, tampoc 

cap tipus de problema per rebre informació i/o conceptes en català. 
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10. COMPARACIONS 

Per veure la importància i l’efecte d’un estudi com el que tenim a les mans (qüestionari 

1), abans de treure’n cap conclusió és convenient que sigui comparat amb un altre 

estudi, com per exemple l’estadística dels usos lingüístics a Catalunya l’any 2003 

(qüestionari 2). Evidentment que es tracta d’un estudi amb uns altres objectius i unes 

característiques i variables més àmplies. Però tot i això ens pot fer veure el servei 

d’alguns aspectes extrets de l’enquesta. 

En tot moment hem de tenir en compte que el qüestionari 1 ha estat realitzat a 173 

alumnes d’un mateix curs i d’un mateix centre de secundària, en canvi, el qüestionari 2 

ha estat preguntat a 7000 persones de diferents edats d’arreu de Catalunya, és a dir, 

que comprèn tota la població, tot i que en algunes comparacions la franja d’edat 

canvia. 

Les tres primeres comparacions se centraran en la llengua catalana, la resta seran més 

específiques al tema d’aquest treball. 

La primera comparació serà del coneixement de català avaluat de 0 a 10.          

En ambdós gràfics es presenten uns percentatges distribuïts d’una manera semblant. 

En els dos qüestionaris coincideixen els resultats del coneixement d’entendre el català 

ja que els enquestats s’hi avaluen amb més bona nota que no pas en els altres 

conceptes (la parla, la lectura i l’escriptura); la puntuació subjectiva personal es 

concentra en els nivells 10, 9 i 8. La parla i la lectura tenen uns percentatges més iguals 

en totes dues enquestes. En les tres primeres preguntes les respostes són semblants 

tot i que en el segon qüestionari els percentatges estan més repartits en altres nivells 

perquè conté població d’altres edats, que no són estudiants ni joves que practiquen 

aquestes aptituds tan habitualment o que mai han explotat com cal; i l’escriptura 

segueix sent l’àmbit on la gent té més dificultat i en el qual en són conscients, però 

mentre en el qüestionari número 1 els enquestats es continuen puntuant alt, en l’altre 

qüestionari hi ha un gran percentatge (22%) que afirma tenir un nivell 0, és a dir, que 

no saben gens ni mica d’escriure el català.  

En aquesta comparació s’afirma que l’edat constitueix una de les variables clàssiques 

en l’anàlisi dels coneixements del català. D’una banda, el coneixement del català és 

pràcticament sempre més elevat com més jove és el grup analitzat. D’una altra, els 

índexs corresponents a les diferents habilitats lingüístiques es troben molt més 

allunyades entre elles en els grups de més edat que en els grups més joves, i formen la 

clàssica figura del ventall. Es confirma novament que l’escolarització en català 
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constitueix el primer motor de l’expansió del coneixement del català, tot i que encara 

hi ha algun grup d’alumnes escàs que hauria de millorar el seu nivell.11 

La segona comparació analitza la llengua inicial de l’enquestat, aquella llengua que 

cadascú aprèn primer quan és petit, i la llengua d’identificació, és a dir, la llengua que 

cada enquestat creu que és la seva. Per això agafarem les dades del qüestionari 1 i les 

dades del qüestionari 2, ambdues amb la variable d’opció de llengua de català, 

castellà, ambdues i una altra, però el qüestionari 2 amb una franja d’edat més àmplia, 

de 15 a 29 anys.  

A la llengua inicial, l’opció del català és més triada a l’enquesta d’aquest treball per un 

48% respecte un 39’7% i l’opció del castellà destaca més a la segona enquesta amb un 

53% en diferència al 34% com a resultat del primer qüestionari. El percentatge 

d’ambdues llengües té una diferència més notòria, un 16% al primer estudi i un 4,4% 

en el segon. I una altra llengua té resultats similars en ambdues enquestes (2% i 3% 

respectivament). 

A l’altra visió d’una llengua pròpia, la llengua d’identificació, en el cas del català el 

percentatge és molt igualat (43 i 44,7), però amb el castellà i ambdues llengües sembla 

que s’hagin intercanviat les dades, ja que el qüestionari número 1 presenta un 18% de 

castellà i un 38% de totes dues llengües i l’altre qüestionari té un 46,9% de castellà i un 

6,8% de tant català com castellà, és a dir, que en el segon qüestionari la llengua amb la 

qual més gent s’hi identifica és el castellà, i al primer qüestionari en català. Totes dues 

enquestes coincideixen en un percentatge menor del 2% de gent amb una altra llengua 

d’identificació. Per tant, es veu molt clarament que la homogeneïtat d’un qüestionari 

marca diferències respecte de l’altre qüestionari. 

Sempre hi ha un percentatge significatiu d’enquestats que comparteixen el català i el 

castellà, tant com a llengües inicials com d’identificació. No obstant això, hi ha un 

nombre més gran de bilingües identitaris que d’inicials.12 

Quan es tracta de relacions  cara a cara fora de les llars d’origen, és a dir, dels usos 

orals interpersonals fora de la llar, podem veure que hi ha diferències si comparem els 

dos qüestionaris. Mentre que el primer qüestionari té uns resultats que declaren que 

els enquestats tendeixen a usar sobretot o més el català (56%) o sobretot i més el 

castellà (30%), en el segon qüestionari els percentatges es reparteixen més en les 5 

opcions, només català, sobretot català, català i castellà, sobretot castellà i només 

castellà; el mateix percentatge de la població (23%) diu que utilitza en aquests casos 

només el català i només el castellà, però el 24% sobretot ho fa en català, el 20% en 

català i castellà i el menor percentatge sobretot en castellà (10%).  

                                                           
11

  Fragment citat a la síntesi del coneixement del català del capítol 2 del llibre Llengua i societat a 

Catalunya en els inicis del segle XXI. 
12

 Fragment extret del resum i la cloenda del capítol 3 del llibre Llengua i societat a Catalunya en els 

inicis del segle XXI. 
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Segurament aquesta diferència es deu que el primer qüestionari es tracta de joves 

influenciats per l’escola i en el segon comprèn tota la població amb diferents perfils. 

Les següents comparacions se centraran en la part més important de l’oci, és a dir, en 

els mitjans de comunicació i en l’internet. No hem d’oblidar que les preguntes del 

primer qüestionari estan fetes només a alumnes de segon de batxillerat d’un institut 

concret i les del segon qüestionari es refereixen a tota la població.  

Comencem per la televisió.                 

Després d’observar que el consum televisiu és el més generalitzat en totes dues 

enquestes, diferenciem que en el qüestionari número 2 la pregunta de la televisió s’ha 

relacionat amb el consum d’hores (de cada 10 hores de programes de televisió que 

vostè veu, aproximadament quantes són en català, quantes són en castellà i quantes 

en altres idiomes?). I al qüestionari 1 s’ha preguntat pels tres programes de televisió 

més mirats per l’alumne i d’aquí se n’ha extret la conclusió de si es mira més en català 

o en castellà. En el qüestionari primer el castellà guanya terreny ja que la gent sobretot 

la mira en castellà, i en el segon qüestionari l’opció del castellà i del català queden 

igualades en 5 hores el català i 4’9 hores el castellà, les altres llengües són vistes 0’1 

hores pels enquestats. Cal remarcar que la pregunta de la segona enquesta ha estat 

comparada amb altres estudis on el castellà superava clarament el català com en el 

qüestionari 1. 

La ràdio no s’usa tant; un 27,6% aproximadament de mitjana entre les dues enquestes 

declara no escoltar la ràdio. Les dues preguntes han estat formulades com en la 

comparació anterior. En el primer qüestionari l’opció d’escoltar la ràdio en català se 

selecciona més que la del castellà, però no amb gaire diferència. I això també passa en 

l’estadística dels usos lingüístics en què la pregunta de la ràdio té un resultat de 5,6 

hores de ràdio en català sobre 10 hores i 4,3 hores de ràdio en castellà sobre 10 hores. 

Així doncs, coincideix que la ràdio de llengua catalana és més triada pels seus 

consumidors. És important dir que el consum de ràdio en català s’ha vist augmentat 

com a conseqüència de l’aplicació de la Llei de política lingüística 1/1998; aquesta llei 

fixa mesures de normalització i foment de l’ús del català a la ràdio, concretament 

estableix que el català ha de ser la llengua utilitzada preferentment per les empreses i 

les entitats que ofereixen serveis al públic.13 

A la premsa, tot i que en el qüestionari d’aquest treball s’afirma que els alumnes 

llegeixen més en català a causa de la influència del diari gratuït en català que es 

reparteix al centre, el segon estudi declara que de cada 10 hores, 3,7 hores són 

dedicades a llegir premsa en català, 6,2 hores en castellà i 0,1 hores en altres llengües. 

Per tant, hi ha una diferència de tendència a llegir la premsa en una o altra llengua. 

                                                           
13

 Dada citada al llibre Llengua i societat a Catalunya en els inicis del segle XXI en el capítol 6 on es 

parla de la ràdio. 
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Veurem els resultats de la llengua en què són les webs més visitades. La franja d’edat 

dels enquestats no és tan àmplia com la de les comparacions anteriors, sinó que 

mentre en un qüestionari només s’ha enquestat als alumnes d’un curs, en l’altre tenim 

els resultats d’enquestats amb l’edat entre 15 i 29 anys.            

Les dues enquestes tenen resultats en comú; ambdues tenen percentatges semblants 

pel que fa a l’opció del català(17 i 20,3), al castellà (56 i 69,3) i l’ús d’altres llengües. 

Però en el primer qüestionari es tria més l’opció d’ambdues llengües. Per tant es veu 

clar que el castellà domina les webs més visitades tot i haver-hi més webs en altres 

llengües i cada cop més webs traduïdes al català. 

I per últim compararem la llengua a l’hora de comunicar-se per internet, en escrits 

privats, com els correus electrònics o el xat. Les dues franges d’edat seran de joves 

com en la comparació de les webs més visitades. 

Quant a aquesta qüestió, els percentatges entre qüestionaris varien més; en el primer, 

els enquestats opten més per comunicar-se en ambdues llengües per igual (58%), 

segon en català (25%), després en castellà (14%) i per últim en una altra llengua (2%). 

En canvi, en el segon qüestionari el castellà (41,95%) és la primera llengua elegida pels 

enquestats entre 15 i 29 anys, el català (29,95%) la segueix i per no gaire diferència 

ambdues llengües (17,95%) i altres llengües (10,15%). Per tant, es pot afirmar que cada 

cop més s’opta per escriure a Internet en ambdues llengües segons la persona o el 

moment. 

Segons les 8 comparacions fetes entre els dos estudis, deixant de banda les diferències 

principals de les variables d’edat i població, podem veure que en 5 anys de diferència 

traiem els següents conceptes comuns: 

 Els enquestats avaluen els seus coneixements del català amb notes molt bones, 

tant en el 2003 com en el 2008, excepte l’aptitud de l’escriptura en la qual 

reconeixen tenir-hi una dificultat remarcable. 

 El català i el castellà són la llengua inicial dels enquestats amb uns percentatges 

semblants, és a dir, que hi ha el mateix nombre de persones que parla en català 

com a primera llengua que parla castellà com a primera llengua. 

 Els enquestats s’identifiquen més amb el català l’any 2008. 

 El català s’usa més en les relacions interpersonals de cara a cara en el 2008 que 

en el 2003. 

 La televisió cada vegada és més vista en castellà 
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 La ràdio, tot i no tenir un consum generalitzat, s’escolta més en català. 

 La premsa es prefereix en castellà. 

 Les webs més visitades pels enquestats són majoritàriament en llengua 

castellana. 

 El 2008 hi ha una tendència més clara a identificar-se amb les dues llengües no 

amb una de sola a l’hora de comunicar-se per Internet. 
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11. OPINIONS DELS EXPERTS 

Al llarg del treball he anat consultant diversa bibliografia, però també he contactat 
directament o a través del correu electrònic amb diversos experts del tema que m’han 
ajudat a aclarir conceptes i m’han donat indicacions per tirar endavant aquest estudi. 
Així doncs, abans de treure les conclusions més significatives d’aquest treball, he 
demanat una opinió sobre el tema que jo tracto a aquells que poden tenir una visió de 
la situació més encertada i verificada. 
Per això els he fet la pregunta següent: 
 
Quina percepció té de la situació de la llengua catalana en l'oci (considerant com a 
oci la televisió, la ràdio, els llibres, la premsa, la música, els jocs i les relacions amb 
els amics) dels joves? 
 
Els experts m’han respost d’una forma breu les impressions de més avall: 
 

1. La llengua que s'utilitza a l'oci està condicionada 
per l'oferta que se'n fa. Si el cinema és en espanyol, 
es consumeix en espanyol. I si els videojocs són en 
espanyol, el mateix. En general,no hi ha alternativa, 
i s'hi n'hi ha, és minoritària i per a productes molt 
especials. 
Les raons d'aquest desequilibri són de mercat. És 
més fàcil i més barat distribuir productes en només 
una llengua. D'altra banda, el govern no pot 

intervenir en aquesta lògica de mercat de manera eficaç perquè ho impedeixen les 
lleis. No es pot prohibir pas una llengua que és oficial i utilitzada pel 50% de catalans! I 
les imposicions en temes de llengua, sovint, provoquen reaccions en sentit contrari. 
Cal anar en compte. 
Tampoc no hi ha prou militància lingüística a favor del català com per obligar a les 
indústries culturals a utilitzar el català. Si n'hi ha, lògicament, és minoritària -com 
qualsevol 'militància'- i no té prou força. Els mitjans de comunicació, d'altra banda, i 
especialment els públics de la Generalitat, tampoc no aposten prou per afavorir ni els 
productes culturals en català -per exemple, la música- ni en la qüestió de la militància, 
denunciant les mancances en aquest terreny. 
Una solució possible és arribar a tenir indústria cultural pròpia, que pensi i treballi en 
català. N’hi ha que van en aquesta direcció, com el grup Cultura03, però encara són 
molt modestos. Naturalment, cal no abandonar la militància lingüística de les minories. 
També és important pressionar els mitjans de comunicació per tal que atenguin millor 
la producció en català. 

Salvador Cardús 
Professor de sociologia a la UAB i periodista 
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2. La meua opinió sobre la llengua catalana en l’àmbit de l’oci, a Catalunya, està 

fonamentada en les informacions que ens donen alguns treballs relativament recents 

que s’han ocupat de la qüestió en el marc d’unes recerques demolingüístiques de 

caràcter general. En aquest sentit, voldria deixar clar que l’opinió deixa de ser 

especulativa quan pren suport empíric en les dades a l’abast. 

En relació amb els àmbits que definirien l’oci (la 

televisió, la ràdio, els llibres, la premsa, la música, els 

jocs i les relacions amb els amics), s’hauria de fer una 

valoració que discriminés el darrer context d’ús (les 

relacions amb els amics) de la resta. 

Pel que fa al primer grup és una obvietat que la 

llengua catalana hi té una presència condicionada, 

fonamentalment, per una oferta molt minsa en la 

llengua del país. Això és especialment visible quan 

ens referim al consum de TV, llibres, música i jocs. En 

la mesura que aquesta oferta augmenta (ràdio i 

premsa gratuïta), també s’incrementa el consum de llengua catalana, que s’equilibrarà 

amb el consum de la llengua castellana (també anglès, en el cas de la música). 

Unes altres variables que interaccionen amb l’ús de la llengua catalana són el de la 

llengua inicial (llengua apresa a la llar) i de la llengua d’identificació (llengua definida 

per les circumstàncies sociolaborals) del jovent. En les enquestes a l’abast s’observa un 

influència que augmentaria el desequilibri català-castellà en els castellanoparlants i 

castellanòfons, d’una banda, i l’atenuaria en els catalanoparlants i catalanòfons, de 

l’altra. 

El cas de l’ús de la llengua catalana amb els amics en l’àmbit de l’oci s’incardina en la 

dinàmica desfavorable que actua sobre les relacions interpersonals vinculades a la 

col·loquialitat. En aquest apartat, a més de l’aplicació de normes de tria lingüística 

desfavorables a la llengua catalana (norma d’adaptació al castellà per part dels 

catalanòfons en converses intergrupals), també s’hi superposa una certa tendència al 

consum d’una llengua, el castellà, que té molta presència en l’àmbit mediàtic de l’oci 

juvenil i que genera argots específics de força seguiment. Una llengua, d’altra banda, 

no connotada institucionalment; un paper que, paradoxalment, és associat al català: 

“la llengua del poder”, a les aules i a les institucions de govern més immediates. 

Sembla clar que aquesta “institucionalització” del català afavoreix l’associació de l’ús 

del castellà com a llengua de la transgressió.  

El contrast entre una disponibilitat competencial força elevada i uns usos efectius 

deficitaris en el sector de la joventut és avui un dels aspectes que avui dia preocupa 

més a la planificació lingüística institucional. A propòsit del que s’acaba de dir, el 
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Consell Social de la Llengua Catalana ha encomanat una ponència sobre l’ús de la 

llengua catalana entre els joves que, sens dubte, oferirà molta llum sobre el tema. 

Miquel Àngel Pradilla Cardona 
Universitat Rovira i Virgili 

Institut d’Estudis Catalans 

3. En termes generals el castellà és la llengua 

predominant en l’oci dels joves catalans, des del 

consum de televisió fins a les relacions amb els amics. 

Encara que, en cada àmbit el català hi té un presència 

i un pes diferent. A l’hora d’avaluar el consum de 

mitjans de comunicació sempre s’ha de fer referència 

a l’oferta existent, així com, a l’hora d’analitzar les 

relacions interpersonals s’ha de conèixer el context 

sociolingüístic de l’individu. En el cas del consum 

cultural en català, un dels problemes és el poc mercat 

cultural en català que existeix a Catalunya per als 

adolescents i joves en comparació al mercat hispanòfon i anglòfon. Per exemple, s’ha 

demostrat que en el salt de la infantesa a la joventut hi ha un buit televisiu important 

en català i de producció catalana, els infants que seguien la programació infantil del K3 

no troben el seu espai televisiu en català en el pas a la joventut. El consum de música 

en català és molt minoritari i totalment correlacionat amb la llengua inicial, mentre 

que el consum llibres en català és més igualat en les dues llengües degut principalment 

al paper de l’escola en la creació d’hàbits de lectura, tot i així cal seguir fent grans 

esforços per fomentar l’hàbit de lectura. En el món digital hi ha clares diferències entre 

l’ús com a consumidors (consulta de pàgines web) i l’ús com a productors (correu 

electrònic, xat). El usos com a productors estan molt més relacionats amb la llengua de 

l’interlocutor que els usos com a consumidors. L’opció català i castellà, depenent de 

l’interlocutor, és la més escollida pels joves per comunicar-se per Internet. 

Vanessa Bretxa i Riera 
Observatori CUSC- Centre Universitari de Sociolingüística i Comunicació  

Universitat de Barcelona 

4. La filòloga catalana Marta Torres opina que la situació de la llengua catalana en els 

joves és preocupant ja que en els últims estudis realitzats es pot veure un descens de 

l’ús de la llengua en els joves a les comarques més poblades de Catalunya, tot i que la 

transmissió de la llengua catalana als fills va en augment. També és una dada positiva 

la vitalitat de la llengua catalana en l’àmbit d’Internet.  

Aquesta disminució d’ús de la llengua succeeix perquè els joves, en tenir el 

coneixement d’ambdues llengües, no tenen en compte la llengua catalana a l’hora 
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d’escollir el producte, sinó que els importa el contingut. 

Cal remarcar que si no hi ha oferta, difícilment hi pot 

haver demanda. En el cas dels llibres, els castellanòfons 

segurament escolliran el llibre en castellà, però els 

catalanòfons escolliran o castellà o català. Els joves, 

sobretot els que es consideren catalanòfons i o tan 

catalanòfons com castellanòfons a la pràctica cedeixen 

automàticament a usar la llengua castellana, és a dir, que 

a l’actualitat, viure en un entorn català costa un 

sobreesforç i aquests joves no el fan, no són militants, 

perquè sinó s’haurien d’abstenir de moltes coses, no 

podrien practicar tot l’oci que a ells els agradaria. 

Per redreçar aquesta situació caldria tenir una oferta real del sector oci dels joves. La 

Llei de política lingüística també hauria de ser més real per mantenir la llengua 

catalana viva. Per això, les empreses haurien de tenir l’obligació de fer els seus 

productes com a mínim en llengua catalana, així doncs, els joves podrien agafar l’hàbit 

d’usar la llengua catalana a tothora i el seu ús augmentaria. 

Marta Torres Vilatarsana 
Doctoranda 

Departament de Filologia Catalana 

Universitat de Barcelona 
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12. CONCLUSIONS 

D’aquesta enquesta feta als alumnes de 2n de Batxillerat per observar els seus 

comportaments lingüístics en l’oci podem extreure, a partir de tots les anàlisis, una 

conclusió final, el resultat de l’estudi. Després indiquem la causa principal del resultat i 

també una opció possible per millorar aquest resultat. 

La llengua més usada en l’oci dels enquestats és la llengua castellana. 

És un percentatge que supera un 20% a l’ús de la llengua catalana en la mateixa 

situació. 

Del total d’enquestats el 43% són catalanòfons, respecte del 38% de tan catalanòfons 

com castellanòfons i del 18% de castellanòfons, tot i això el català queda desafavorit 

en els resultats generals. 

Per saber d’on han sortit aquestes dades, si observem el gràfic dels resultats de l’oci 

per part dels catalanòfons veiem que utilitzen un 9% més el català que el castellà. Per 

tant és una dada positiva que hem de valorar perquè són els futurs usuaris d’aquesta 

llengua que han d’interactuar no solament en l’àmbit de l’oci sinó en tots els altres. 

Cal tenir en compte que aquests joves conformen una generació que viu una etapa de 

democràcia a Catalunya on la presència pública i oficial de la llengua catalana hauria 

d’estar normalitzada. 

Quant a la llengua usada en l’oci dels castellanòfons, hi ha una clara majoria 

d’enquestats que es decanten pel castellà d’una manera decidida i definitiva. Els 

castellanòfons mostren una persistència d’utilitzar la seva llengua tot i tenir bons 

coneixements de la llengua catalana. També cal remarcar que aquesta persistència 

deixa indefens el català i el subordina, sobretot en els usos interpersonals. 

Si valorem la llengua usada en l’oci dels que són tan catalanòfons com castellanòfons 

hi ha una clara tendència a l’ús del castellà, el doble del català. 

Per tant, podríem fer una afirmació agosarada: quan una persona es considera que és 

tan catalanòfona com castellanòfona vol dir que utilitza molt més el castellà que no 

pas el català. 

L’oferta condiciona l’ús de la llengua catalana en l’oci. 

Els enquestats utilitzen la llengua en la qual hi ha més productes, és a dir, que molts 

d’ells es fixen primer en el tipus de producte d’oci en comptes de la llengua en la qual 

són els productes. 
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L’oferta de canals televisius, de revistes, de diaris, de llibres, de pel·lícules, de jocs, de 

música i de webs és superior en llengua castellana que en llengua catalana. Per tant, si 

no hi ha un producte en català, difícilment el podran escollir en aquesta llengua. 

Una política lingüística adequada hauria d’incidir de manera decidida en els mitjans 

de comunicació, en el mercat de productes d’oci i en els àmbits més deficitaris que 

influeixen els joves. 

Tant l’Administració, les diferents Institucions, com la societat civil han d’actuar 

conjuntament i amb fermesa per redreçar el futur de la llengua catalana. 

S’ha d’arreglar la situació que pateix la llengua catalana, ja que el seu ús, en tots els 

àmbits, va decaient. 
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“Si no tenim llengua no tenim res, i és que l'única cosa que tenim és la 

llengua. 

Precisament perquè és l'única cosa que ens defineix, l'única que ens 

permet garantir la nostra pervivència col·lectiva, el català és un bé 

preuadíssim que cal defensar a tota hora. I la defensa de la llengua 

requereix enfortir el seu prestigi social.” 

Joan Oliver 
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14. ANNEXOS 
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14.1 GRÀFICS (SUPORT INFORMÀTIC) 
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Sóc catalana, sóc catalana de cap a peus, i he de dir que n’estic ben orgullosa. 

He de remarcar, que amb disset anys que tinc, no conec gairebé ningú que sigui català, 

tant català com jo sóc. N’hi ha que ho són, o això diuen, però crec que els falta alguna 

cosa, deu ser el sentiment, el sentiment de ser-ho, el sentiment de defensar-ho, el 

sentiment de lluitar cada dia que passa pel que ets i vols ser. 

La meva llengua és el català, i tot i saber castellà i anglès prou bé, parlo català. 

Jo miro la televisió sobretot en català, jo escolto la ràdio només en català, jo només 

llegeixo els diaris en català, jo llegeixo llibres en català, jo, si en tinc l’opció, miro 

pel·lícules en català, jo vaig a veure espectacles en català quan puc, jo jugo en català, 

escolto música en català tot i que escolti altres grups en altres llengües, jo visito webs 

en català, jo em comunico per Internet en català, jo em relaciono en català tot i que els 

meus amics siguin castellanòfons. 

Així doncs, puc dir que el català ho és tot per mi, és el meu mitjà de comunicació, és 

amb la llengua que puc arribar a expressar-me tal com vull. 

Per això m’he trobat amb la situació en la qual altres catalanòfons també es troben:  

No poder fer ús de la teva llengua. I això no és just. 

Crec que aquest treball és una manera important per mi de comprovar que el català 

hauria d’estar més valorat per tots aquells que el parlen, i respectat per tots aquells 

amb què hi conviuen. Aquest treball és la manera que jo tinc per reivindicar que s’ha de 

lluitar per aquesta llengua, que la gent ha de veure que el concepte de llengua no és 

poc important i que es mereix ser defensat. Que hi ha un moment per cada llengua, 

però que si ets català i ho vols ser, has d’ajudar. Aquí, a Catalunya, hi ha una falta de 

consciència i ja seria hora que la gent es conscienciés a favor del que és seu. 

Natàlia Garcia Gispert 
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