
El català és cosa de tothom 

El conjunt de totes les llengües 

és un dels majors patrimonis  

de la humanitat 

Per existir,  

les llengües necessiten  

persones que les parlin 

Una llengua viva  

és la que es parla als carrers  

i als bars  

Una llengua que només  

s’escriu és una llengua morta 

Cada idioma és el fruit de molts segles  

i moltes persones 
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Resta de les 
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Distribució de les llengües del món segons el nombre de parlants 



El català, a Europa i al teu entorn, 

una llengua per compartir 

Mapa de les llengües d’Europa. Font: Europallingues  

D’entre les llengües sense Estat, la primera 

D’entre les llengües amb Estat, la novena 

Totes les llengües mereixen els mateixos drets 

Sabies que... 

...el català és la 9a llengua 

més parlada a Europa? 

...està entre les 100  

llengües més parlades  

del món? 

...és la 23a llengua més  

traduïda del món? 

La millor manera d’evitar la mort d’una 

llengua és aprendre-la, parlar-la i viure-la 



Molt a perdre-hi i molt a guanyar-hi 

“Per als catalans, la nostra llengua  

és també la sang del nostre esperit.  

De tot el patrimoni que en aquest món  

tenim, cap tresor estimem tant com  

el de la llengua “ 

Antoni Rovira i Virgili 

La cara... La creu... 

Font: Català, Llengua d’Europa (2013) 

El dret a la llengua pròpia no és sols  

un dret individual, és un dret col·lectiu 

Població que entén 

el català 
a Catalunya 

Població que el 

sap parlar 

Població que el 

sap escriure 

Font: Els usos lingüístics de la població de Catalunya (IDESCAT, 2013) 

Quan una llengua minoritzada 
i sense Estat es manté viva  

a través de l’ús social  

es converteix en un referent,  

i la seva defensa es propaga 
com el foc. 
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Què és el bilingüisme? 

Espanyol: 420 milions de parlants 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

Comparació del nombre de parlants al món, en milions. Cada figura representa un milió de persones. 

Francès: 115 milions de parlants 

Català: 10 milions de parlants 

Sabies que... 

El bilingüisme és, segons els ex-

perts, una fase transitòria que 

precedeix l’extinció d’una llengua. 

Correspon al moment on la  

llengua dominant substitueix  

progressivament la llengua  

minoritària. 

Quin tipus de bilingüisme volem? 

El bilingüisme actual és fruit de dècades de 

reivindicacions tossudes 



Un cas pràctic 
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Situació 1

Situació 2



Parla’m en català, que ja t’entenc! 

L’ús social del català persistirà en els propers segles? 

Com volem preservar la llengua? 

Situació 1 

Nombroses publicacions 

de prestigi s’editen en  

català, és la llengua  

utilitzada dins el món  

musical i altres sectors 

culturals...  

Però al carrer no s’escolta. 

Situació 2 

El català gaudeix de bona 

salut. Es manté viva i  

forta, és útil i necessària 

per a la ciutadania.  

Gaudeix dels mateixos 

drets que la resta de  

llengües. 

Situació 3 

Ni els organismes oficials ni la 

ciutadania es preocupen per 

l’ús social del català. Hi ha 

una creença falsa de llibertat 

lingüística, però a la realitat 

els catalanoparlants se  

senten acomplexats. 

Els nostres deures... 

Parla’m en català, 

així n’aprenc! 

à ç ny 


