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Acull en català
i ensenya’l!
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Si no ho fem nosaltres,
qui ho farà?
Tots els catalanoparlants tenim la responsabilitat molt
important de col·laborar perquè les persones nouvingudes
aprenguin el català. Ningú millor que nosaltres pot fer
la tasca de transmetre la idea que el català és una de les
millors eines per fomentar la cohesió social a la societat
catalana. El català és la llengua pròpia i tothom que vulgui
pot fer-se-la seva i estimar-la.
Per tant, és necessari que fem servir normalment el
català sense prejudicis envers el lloc d’on imaginem
que provenen els nostres interlocutors.

D’aquesta manera, estem reconeixent com a propi del
lloc, de Catalunya, el nostre interlocutor, estem tractant a
tothom per igual sense tenir en compte el seu aspecte físic
o el seu accent. Aquesta és la millor manera perquè tots els
ciutadans d’aquest país, al marge del seu lloc de naixement,
puguin desenvolupar-se amb normalitat en qualsevol
situació de la vida.

No discriminis!
Parlar en català és la millor manera de no fer diferències.
Per què, d’entrada, pel seu aspecte pressuposes que no sap
català? Si ho fas, l’estàs discriminant, els estem repetint que
sempre els considerem de fora, i ells ja són d’aquí.
Si aculls socialment,
per què no ho fas lingüísticament?

Per anar
al carrer
Rocafort?

¿Qué
quieres?

Mejor
coge el
Metro.

Que
diu?

Pero, per
que sempre
em parlen en
castella?

Mmm...
Així no
n'aprendré
mai.
Que que
vols.

I com
va anar?

Espera't,
que demano:
¡Café con leche
por favor!

Ara que ja
sé dir cafe
amb llet!

I com és
que parles tan
bé el catala?
Perque
ja porto
cinc anys
aquí.

Encara
no entén
que jo
ja sóc
d'aquí!
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Ahir a la nit
vaig coneixer
una noia.

