
Per garantir l’ús de la llengua
catalana en el món dels videojocs
Segons les dades de l'Enquesta d'Usos Lingüístics de la Població de l'Idescat, el
català es troba en perill i les dinàmiques de disglòssia s'acceleren cada vegada més.
Menys d'un terç de la població de Catalunya es forma en aquesta llengua a casa, i el
castellà s'ha convertit en la llengua més utilitzada, amb un 48,6% de la població que
la fa servir de forma habitual. A més, s'ha patit un important descens de l'ús del
català els darrers anys, cosa que ha provocat que aquesta llengua sigui minoritària
en zones com l'Hospitalet de Llobregat, el Baix Besòs i el Baix Llobregat.

A més de les diferències territorials, hi han diferències en l'ús del català segons els
àmbits. Si bé el català continua sent la llengua més habitual en les gestions
administratives, resulta residual en la comunicació digital, especialment en la
missatgeria personal a través del mòbil, on només un 23,6% de la població ho
utilitza. Això és especialment crític en les franges d'edat joves, on a la capital del
país ja menys del 30% de la població ho utilitza de forma habitual.

En l'àmbit dels videojocs, les darreres dades publicades per Plataforma per la
LLengua indiquen que el català només ha estat present en un 9% dels títols, en
comparació amb l'anglès, que ha estat present en el 100% dels productes, i el
castellà, que ha estat present en un 93%. Tenint en compte que l'industria dels
videojocs és una de les poques que ha experimentat un creixement exponencial en
els darrers anys i que la població catalana consumeix aquests productes en mitjana
8 hores setmanals, resulta crític que aquest sector hagi estat ignorat mentre que
altres sectors culturals han rebut atenció política en relació a l'ús del català. És
important destacar que els videojocs són un art, tal com va aprovar el Consell de la
Unió Europea en considerar-los un sector creatiu prioritari, i tenen un gran impacte
en les joves generacions a nivell artístic. Fins i tot des d'una perspectiva dinerària,
cal assenyalar que tot i la minorització del català, aquesta continua sent una llengua
d'ús internacional entesa per més de 10.000.000 de persones, qüestió que situa que
aquest podria ser un element profitós per a les pròpies empreses culturals. Amb tot
això, és necessari i és estratègic prioritzar la defensa del català en un sector que
incideix culturalment a la població on més en risc és l’ús del català.

Per tot això, des de Joves Ecosocialistes
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● Ens comprometem a seguir defensant, a través de campanyes polítiques i
socials, l’ús del català com a llengua habitual.

● Traslladarem al Grup Parlamentari d’En Comú Podem la demanda de
desenvolupar un debat pertinent a la Comissió de Polítiques de Joventut, on
participin el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya i organitzacions que
fomentin l’ús de la llengua catalana, per tal d’exigir al Ple del Parlament una
normativa que cerqui solucionar aquesta situació.


