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Segur que a la teva comunitat de veïns o al teu carrer hi 
viu algú procedent de l’Argentina, d’Alemanya, del 
Marroc, del Senegal... Quan el saludes o xerres amb ell, 
com ho fas? Li parles en català? 

 
Hem de tenir present que, si a les persones que han 
vingut de fora els facilitam l’aprenentatge del català, els 
ajudam també a fer-los sentir com un ciutadà més de ca 
nostra, en igualtat d’oportunitats. Saber català 
obre moltes portes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La voluntat d’aquestes persones d’aprendre la llengua es 
reflecteix en les inscripcions als cursos de català que es 
fan a pràcticament tots els municipis; el nombre 
d’alumnes augmenta any rere any, i molts es 
queixen que al carrer no tenen l’oportunitat de 
practicar la llengua. Hem de tenir en compte que 
molts dels immigrats són plurilingües, perquè 
procedeixen de llocs on es parla més d’una llengua, i 
poden tenir fins i tot més predisposició a aprendre’n una 
de nova.  
 
 

  

 

 

 

Sostenibilitat Lingüística 

6.  La igualtat d’oportunitats. Arguments a favor de l’aprenentatge i l’ús del 
català 

Són molts els efectes positius que comporta aprendre la llengua del 
territori i usar-la habitualment:  

 

• Facilita l’accés a un lloc de feina. 
• Permet als pares i mares ajudar millor els fills en les tasques de l’escola. 
• Afavoreix la cohesió social, facilita les relacions col·lectives i possibilita la 

participació en diversos àmbits de la vida social amb més autonomia. 
• Genera empaties amb les persones. 
• Crea consciència de pertinença a la nostra societat. 

 

Els pensaments proteccionistes com 
“pobrets, ja prou problemes tenen com 
perquè hagin d’aprendre català” o els 
prejudicis del tipus “és que no en volen 
aprendre, no es volen integrar” són 
tòpics que es trenquen quan 
aprofundim en la realitat dels 
nouvinguts. 



٠ Acosta’t a la realitat de les persones que 
han vingut de fora i que són al teu voltant. 
 
٠ Dóna’ls a conèixer la llengua pròpia de 
Mallorca i encoratja’ls a aprendre-la. 
 
٠ No et deixis guiar per l’aspecte de l’altra 
persona (el color de la pell, la roba...) a l’hora 
de triar la llengua. Evita prejudicis i parla’ls 
d’entrada en català. 
 
٠ Apunta’t a un programa de voluntariat 
lingüístic. 

A Mallorca hi ha programes com el Voluntariat Lingüístic, que posa en contacte un voluntari 
catalanoparlant amb una persona que vol practicar el català perquè comparteixin una trobada 
setmanal de conversa. Cafè Babel és una altra iniciativa que aplega grups de conversa, en què 

aprenents de català, alemany i anglès 
conversen amb parlants nadius d’aquestes 
llengües. També les activitats de cohesió 
social “Tots plegats” acosten els dos 
col·lectius mitjançant activitats culturals, 
excursions... que es fan periòdicament. 
 

 
 

Pensau que si facilitam el contacte de les persones acabades d’arribar amb la llengua pròpia del 
territori, si feim del català la llengua d’acollida, els facilitam la incorporació a la nostra societat en 
igualtat d’oportunitats i afavorim que, entre la diversitat i la multiculturalitat que ja són una realitat, 
hi hagi també un punt comú de trobada i de cohesió social.  

 
 

SI ENTENEM LA INTERCULTURALITAT COM A RESPECTE A LES DIVERSES CULTURES, 
HEM DE COMENÇAR RESPECTANT LA NOSTRA 

 

 
 


