
Si empram el català en 
qualsevol àmbit i en 
qualsevol situació, 
contribuïm a millorar la 
salut de la llengua. En 

el món de l’esport, el 
català no ha de ser una 
excepció. 

 

 

 

Sostenibilitat lingüística 
25. La llengua catalana i l’esport 

La llengua catalana en l’àmbit esportiu 

Recursos lingüístics en línia per fer esport en català 

Dins la nostra societat, avui dia, les relacions que la 
ciutadania manté amb l’àmbit esportiu són 
freqüents: fer un esport s’ha convertit en una pràctica 
ocasional o habitual i, de cava vegada més, es 
contemplen més competicions,  espectacles o 
esdeveniments esportius. A més a més, la franja d’edat 
per duu a terme una activitat esportiva no té límits: 
infants, joves, adults i gent gran mantenen vincles 
amb el sector esportiu. 

Així doncs, l’esport, gràcies a  tots els agents que hi participen i hi col·laboren (institucions, 
clubs, federacions, entrenadors, monitors, educadors, directius, gestors, jugadors, àrbitres, 
jutges, famílies, aficionats, públic...), esdevé una peça clau per a la sociabilització de les 
persones i juga també un paper important a l’hora d’estendre l’ús de la llengua 
catalana en aquest entorn i en la societat en general, ja que genera a tots els que 
encara no la parlen l’oportunitat que se’ls faci normal sentir-la, i ofereix, als que l’han 
començada a parlar, un marc d’ús, un espai on poder practicar-la. 

Mesures per afavorir l’ús de la llengua catalana en l’àmbit esportiu  

L’ús de la llengua catalana pot avançar en els entorns esportius i esdevenir-hi una 
llengua emprada amb normalitat, en el cas que s’assoleixin, entre d’altres, els 
objectius següents: 
 

Garantir la presència de la llengua catalana com a llengua habitual tant en 
tots els actes esportius d’incidència multitudinària com també en les relacions 
externes i internes de les federacions esportives. 

 

Fomentar el coneixement i l’ús de la llengua catalana a través de les 
associacions i els clubs esportius. 

 

Assegurar la formació i l’avaluació esportiva en català dels esportistes, 
monitors, entrenadors, jutges, etc. 

 

Augmentar la presència del llenguatge esportiu català en els mitjans de 
comunicació. 

 

 
Cada un de nosaltres podem 

contribuir  a  millorar la 
presència de la llengua 

catalana en el sector esportiu 
i fer-lo encara més enriquidor. 
 

Perquè els professionals, els aficionats i els amants 
de l’esport en general pugueu promoure l'ús de la 
llengua catalana en la pràctica esportiva i millorar la 
qualitat i el control lingüístics dels texts que s’hi 
produeixen, us oferim, a continuació, un conjunt 
d’eines en línia sobre l’ús del llenguatge esportiu i la 
seva terminologia. 



Gaudiu en català de tot el que succeeix al món de l’esport 

Amb Esport3, gaudiu d’un canal temàtic en català, dedicat a l’esport, la programació del 
qual inclou transmissions i esdeveniments esportius i completa la informació amb programes 
que se centren en l’estil de vida esportiu (salut, aventura, aire lliure). 
 

Igualmet, amb el diari digital en català L’Esportiu, tindreu al vostre abast tota l'actualitat 
esportiva.   
 

A més a més, l’Einescat, espai elaborat per la Secció de Dinamització 
del Servei de Normalització Lingüística del Consell de Mallorca que 
ofereix  una  recopilació  d'eines,  recursos,  materials  i  tot  tipus 
d'informació sobre llengua catalana, recull  en una sola página els 
enllaços als mitjans de comunicació en català (canals de televisió, 
emissores de ràdio, diaris i  revistes), perquè fruïu de la informació i dels 
esdeveniments esportius que s’hi publiquen o emeten.  

 
Gràcies al Diccionari general de l’esport coneixereu la denominació catalana d’un 
concepte, el seu equivalent en castellà, francès o anglès, el significat exacte d’un terme 
o, per exemple, quins són els termes bàsics d’un esport concret. Consultau, també, la 
col·lecció següent de «Diccionaris en línia»: 

Atletisme 

 

Automobilisme Criquet Escacs 

Esgrima Esport Esports aquàtics Esports d'aventura 

Esports d'hivern Esports nàutics Esports olímpics Futbol 

Motociclisme Patinatge artístic 

sobre gel 
Rugbi Surf de neu 

 

Així mateix, el Llibre d’estil per als mitjans de comunicació orals i 
escrits, publicat pel Consell de Mallorca i la Universitat de les Illes Balears, 
té un capítol dedicat al tractament del llenguatge de les transmissions 
esportives i permet resoldre dubtes freqüents, com ara qüestions de 
redacció, de lèxic, d’usos lingüístics segons el mitjà, etc. Us pot ser ben útil. 

http://www.ccma.cat/esport3/
http://www.lesportiudecatalunya.cat/el9.html
http://www.conselldemallorca.cat/?&id_parent=10618&id_section=2215&id_son=12080
http://www.conselldemallorca.cat/?&id_parent=10618&id_section=2215&id_son=12080&id_grandson=11794
http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/114/Presentacio/
http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/149/Fitxes/
http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/19/
http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/162/
http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/138/
http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/16/
http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/26/
http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/114/
http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/155/
http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/28/
http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/29/
http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/10/
http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/30/
http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/3/
http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/7/
http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/8/
http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/8/
http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/24/
http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/14/
http://www.uib.es/digitalAssets/149/149297_llibrestil2aed.pdf
http://www.uib.es/digitalAssets/149/149297_llibrestil2aed.pdf

