
Sostenibilitat lingüística 
36. Dret d’emprar el català en l’àmbit del lleure  
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
A continuació —seguint la tònica dels dos articles precedents— transcriurem la formulació que fa el 

Pla d’Actuacions dels drets lingüístics que tenen els ciutadans en aquest àmbit:  

 
 

 
 

 

 
 
 

Formulació genèrica del dret  

En l’actualitat, el temps que els ciutadans 
dediquen al lleure és més elevat. Ara bé, el 
temps de lleure no és un temps buit, sense 
cap utilitat; no és un temps que es perd.   
 
En la societat postindustrial contemporània, 
l’expansió del lleure (i dels sectors econòmics 
que s’hi dediquen) fa que les seves funcions 
(diversió, descans i desenvolupament) 
estiguin clarament relacionades amb el que 
sociòlegs i filòsofs anomenen les societats 
del consum, de l’espectacle i del 
coneixement.  
 
Per això, des del punt de vista lingüístic, si 
aquest sector presenta un grau elevat de 
normalitat, pot ser un factor essencial en el 
procés de normalització lingüística i 
d’integració de la població nascuda fora de 
les Illes Balears o, en cas contrari, pot 
accentuar el procés de regressió social de la 
nostra llengua.   
 

En  general,  la  llengua  catalana  té  una 
posició  secundària,  o  menys,  davant  la 
supremacia  del  castellà,  i  fins  i  tot  de 
l’anglès,  en  les  activitats  de  lleure, 
especialment en els espectacles de masses 
(esdeveniments  esportius,  concerts  de 
música, cinema, teatre...).   
 
Amb l'objectiu de corregir els desequilibris 
lingüístics, el Pla d’Actuacions en Matèria 
de Política Lingüística per al Quinquenni 
2016-2021  també  fa  una  proposta 
d'intervenció  en  aquest  sector,  perquè 
puguem exercir amb normalitat el dret 
d’usar-hi el català.  

Qualsevol ciutadà de les Illes Balears té el dret de 

disposar d’una oferta de lleure en llengua catalana 

variada i fàcilment accessible que cobreixi les 

necessitats d’esbarjo pròpies del seu grup d’edat i 

que estigui d’acord amb els seus interessos 

personals. Així mateix, qualsevol ciutadà té el dret 

d’accedir a un ventall ampli d’activitats de lleure 

que li facilitin l’adquisició de la llengua catalana 

en un context informal i lúdic en què tengui 

l’oportunitat de relacionar-se amb naturalitat amb 

persones catalanoparlants.  

http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2739367&coduo=2390443&lang=ca
http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2739367&coduo=2390443&lang=ca
http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2739367&coduo=2390443&lang=ca


 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Concreció del dret  

Si coneixes els teus drets lingüístics, podràs demanar que es respectin. 

 

 Dret d’accedir a una oferta global d’activitats en 

temps de lleure desenvolupades en llengua 

catalana.  

 

 Dret de participar en activitats esportives, de 

diferents categories, que es desenvolupin en 

llengua catalana.  

 

 Dret de participar en activitats associatives amb 

finalitats lúdiques que es desenvolupin en 

llengua catalana.  

 

 Dret de participar en activitats i manifestacions 

culturals, de naturalesa diversa, que es 

desenvolupin en llengua catalana.  

 

 Dret de desenvolupar en llengua catalana les 

activitats de monitor de temps lliure en un 

context en què es valori el paper del monitor com 

a facilitador de la llengua.  
 


