Amb el suport de:

Obre’t en català!

Una exposició sobre els hàbits
lingüístics amb la nova ciutadania
Amb la col·laboració de:
Asociación de Mujeres Ecuato-guineanas E’Waiso Ipola
Asociación de Profesionales Bolivianos en Barcelona (APBB)
Associació Catalana de Residents Senegalesos
Associació d’Amics del Poble Marroquí (ITRAN)
Associació de Dones Amazigues Tamettut
Associació d’Estudiants i Investigadors Xinesos de Catalunya
Associació de Tallers Afrocatalans (ATAC)
Associació de Treballadors Immigrants i Marroquins de Catalunya
(ATIMCA)
Associació de Treballadors Pakistanesos
Centre Cultural Islàmic Camí de la Pau
Centro Boliviano-Catalán
Comunitat Palestina de Catalunya
Cornellà Sense Fronteres (membre del grup Agraw N Katalunya)
El Mirador dels Immigrants
Federació d’Associacions Americanes de Catalunya (FASAMCAT)
Federació d’Entitats Bolivianes a Catalunya (FEDEBOL)
Llactacarú (Asociación de Inmigrantes Ecuatorianos en Catalunya
para la Solidaridad y la Cooperación)
Rede.cat
Veu Pròpia

Aspectes tècnics
Característiques de l’exposició
10 plafons impresos digitalment sobre lona de 1’65 m. d’alçada x 1 m. d’amplada.

C/Diputació, 276 baixos
08009 Barcelona
Telèfon: 93 321 18 03
www.plataforma-llengua.cat/doc/obret.pdf

www.plataforma-llengua.cat

La Plataforma
per la Llengua
i l’acollida
lingüística
La Plataforma per la Llengua és una
organització no governamental que
treballa per promoure la llengua
catalana com a eina de cohesió social.
Treballem als diferents territoris de
parla catalana i des d’una perspectiva
transversal en l’àmbit socioeconòmic
i audiovisual, en l’acollida lingüística
als nouvinguts, en les universitats i en
l’educació i a les administracions, entre
d’altres àmbits d’actuació.
Des de l’any 2005, l’entitat treballa de
manera específica l’acollida lingüística
per aconseguir l’apropament del
català als nouvinguts. A dia d’avui,
els plantejaments que ens hi van dur
segueixen vigents: cal fer del català la
llengua d’acollida per no discriminar
d’entrada els nouvinguts i per poder
garantir la igualtat d’oportunitats, la
cohesió i la promoció i participació
socials.
Els èxits aconseguits des del 1993 ens
han portat reconeixements com el
Premi Nacional de Cultura 2008 a la
Projecció Social de la Llengua Catalana,
atorgat per la Generalitat de Catalunya.

Descripció del projecte
“Obre’t en català!” és una exposició itinerant
organitzada per la Plataforma per la Llengua dirigida
especialment al públic catalanoparlant sobre la
necessitat de parlar en català amb les persones
nouvingudes que no coneixen la llengua.
El propòsit d’aquesta exposició és mostrar com
l’hàbit de canviar de llengua amb una persona
immigrada equival a una nova forma d’exclusió
social. S’explica, també, el context en el qual va
estendre’s aquest costum i es posen de relleu
alguns prejudicis i tòpics que hi ha, avui dia, darrere
d’aquest comportament.

Recorregut de l’exposició
Primera part: introducció que exposa com la
societat catalanoparlant històricament sempre ha
estat oberta als corrents migratoris que, a la vegada,
l’han enriquit culturalment i econòmica.
Segona part: es pretén fer reflexionar al públic al
voltant de diverses qüestions:
· L’augment del multilingüisme en les societats
actuals, i la necessitat al nostre país de conèixer la
llengua pròpia.
· La necessitat que la societat d’acollida participi en
el projecte de societat oberta i inclusiva que s’ha
de construir en un futur immediat.
· Aspectes negatius de determinades actituds dels
catalanoparlants davant les persones immigrades
a través d’il·lustracions còmiques.
· El context en què es va estendre l’hàbit de canviar
de llengua amb les persones nouvingudes i la
incongruència de mantenir-lo en una societat
democràtica.
Tercera part: Es planteja una altra manera d’enfocar
l’ús del català amb les persones nouvingudes. Es
comenten suggeriments i actituds que poden ajudar
a crear un clima favorable per a la inclusió social i
lingüística de les persones nouvingudes.

