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INTRODUCCIÓ

› Generació Z
› Enquesta d’Usos de la Població (2018)→ Forta regressió 

d’ús del català, sobretot entre la generació més jove

Situació particular → Mescla continua entre el català i el 
castellà.

* La tria pot dependre de l’actitud del parlant, d’un con-
junt de factors tals com el tema, els participants i l’entorn 
(usos i funcions).

CONCLUSIONS

El nou tipus de referents juvenils utilitza majoritàriament 
el castellà per comunicar-se i és molt capaç d’incidir en la 
percepció de la generació Z. 

Per tant, si també son capaços de fer-ho a nivell lingüístic, 
cal prioritzar aquests canals com a mitjà de recuperació 
de l’ús del català → Potenciar i fomentar els comunicadors  
en català.

La generació Z tendeix a construir les seves identitats a les 
xarxes i, tot i ser parlants habituals de català, en molts ca-
sos s’hi relacionen en castellà.
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OCI DIGITAL

Ara els joves dediquen 
gran part del seu  
temps lliure a internet.

CASTELLÀ   
>   

CATALÀ

METODOLOGIA

› Revisió bibliogràfica
› Anàlisi quantitatiu de les taules i resultats de l’última  

Enquesta d’Usos de la Població del 2018

Saben parlar català però l’utilitzen menys que abans.
Als seus espais d’oci escolar i al grup d’iguals baixen els 
usos del català.

HIPÒTESIS

1. Les xarxes i els ambients per on es  
mouen els joves a nivell social hi predomina 
el castellà  per tant s’acostumen a fer vida  
social en aquesta llengua.

2. No hi ha referents juvenils en català,  els 
nous referents són en castellà i tenen més 
capacitat d’influència que els antics.

3. Els joves creen les seves identitats a les 
xarxes i al ser un espai preeminentment 
en castellà els joves construeixen les seves 
identitats en castellà.

Tria lingüística

Generació Z

OBJECTE D’ESTUDI

Quins són els espais que no tenen cap imposició (immer-
sió) i fan la tria lliurement?
Amb quin idioma parlen a internet?

Funcions:

→ CONSUM  
AUDIOVISUAL

→ SOCIALITZACIÓ

› Ficció (Netflix, HBO, Filmin, etc.)

› Entreteniment (XXSS) 
També vinculat amb la socialització

› Creació d’identitat digital

› Influencers

 →
 

Molta capacitat d’influir  
sobre els joves

La majoria utilitzen el  
castellà


