
Una presentació de la llengua 
catalana a la comunitat ucraïnesa  
greco-catòlica de Catalunya 

Vitau  
al català!
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Actualment, a Catalunya la població ucraïnesa és superior a les 21.000 
persones, segons les dades de l’Idescat. La major part d’aquest col·lectiu 
es troba situada a la capital i a la província de Barcelona. 

Som una comunitat amb un objectiu clar: volem ser part d’aquest país 
sense renunciar a les nostres arrels. Ensenyem les tradicions i l’idioma 
ucraïnès als nostres fills i ajudem per a la  integració lingüística i cultural 
els pares immigrants ucraïnesos al país d’acolliment. Promovem el 
teixit intercultural, partint del respecte a altres cultures, busquem la 
comunicació i permeabilitat entre cultures. Volem participar activament 
en les relacions socials del país d’acolliment, i per tant volem parlar en 
el mateix idioma.

La nostra Associació va néixer a Barcelona fa dotze anys, el 2007, amb la necessitat emergent 
de crear un punt de trobada i un espai per a grups de pares d’origen ucraïnès amb el desig 
d’establir alguna forma d’ensenyar la seva llengua materna. Des de llavors treballem per complir 
el nostre compromís social. Durant aquest temps més de 400 alumnes de Catalunya de diferents 
nacionalitats (principalement ucraïnesos, pero també russos, espanyols, moldaus, armenis...) han 
participat en diferents tallers de llengua i activitats culturals tradicionals ucraïneses organizats per 
l’Associació. 

D’altra banda, la comunitat ucraïnesa valora i entén la importància de la integració lingüística al 
país d’acolliment, l’aprenentatge de la llengua catalana per a les persones nouvingudes i el foment 
de les relacions interculturals entre la població ucraïnesa i la societat catalana. 

La nostra Associació col·labora amb diferents projectes per al foment de la llengua catalana. Els 
nostres socis participen en classes de català amb voluntaris catalans mentre els seus fills aprenen 
llengua, història i cultura ucraïneses. Realitzem diferents activitats culturals entorn del nostre país 
d’origen i del país d’acolliment: les típiques festes tradicionals, trobades literàries de literatura 
ucraïnesa i catalana, concerts, xerrades, etc. El nostre projecte social està destinat a totes les 
famílies amb fills en edat escolar, joves i a tot el públic en general sense distinció de sexe i religió 
que vulguin conèixer l’idioma, la cultura i la història ucraïneses.

Així, pensem que aquest llibret potenciarà el llaç entre la comunitat ucraïnesa i els catalans i 
ajudarà els immigrants ucraïnesos a integrar-se a la societat catalana amb més facilitat.

Yuliya Dovgopola 
Presidenta de l’Associació d’Ucraïnesos a Catalunya Txervona Kalyna (Barcelona) 

Presentació
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La comunitat grecocatòlica 
ucraïnesa i Catalunya

La comunitat grecocatòlica ucraïnesa és ella 
sola un compendi d’història del cristianisme i 
una aposta per un futur de convivència amb la 
diferència. El cristianisme es va estendre des dels 
seus inicis per Àsia, Europa i Àfrica. Les esglésies 
orientals, que tenen l’origen en la part oriental de 
l’imperi romà, mostren una gran diversitat des de 
tots els punts de vista: litúrgic, eclesial, lingüístic i 
cultural, per citar-ne només alguns aspectes. 

Aquesta diversitat de les esglésies sovint combina 
causes polítiques amb d’altres de caire teològic 
o espiritual, i no sempre és fàcil destriar-les 
perquè per als cristians orientals, la comunitat 
nacional s’identifica amb la comunitat religiosa. 
La jurisdicció de cada Església coincideix amb les 
fronteres nacionals i el país assumeix l’Església 
com a pròpia. Ucraïna, com a terra de frontera, 
encara pateix les tensions entre potències: 

Rússia al nord i a l’est, Europa occidental al 
sud i a l’oest. I com a frontissa, va crear una 
solució pròpia per salvar la seva idiosincràsia: 
posar-se sota l’autoritat del bisbe de Roma, 
i en conseqüència esdevenint catòlics, però 
mantenint el ritus bizantí. Aquesta singularitat 
els ha permès sobreviure els darrers cinc segles, 
però no estalviar-se la incomprensió dels catòlics 
que voldrien que s’assemblessin més a la resta 
de catòlics o dels ortodoxos que voldrien que 
estiguessin en comunió amb la resta d’esglésies 
bizantines. 

A Catalunya, la comunitat grecocatòlica ucraïnesa 
es reuneix en una dotzena de parròquies, en 
les quals se celebra el ritus llatí com a mínim 
en català i el ritus bizantí en ucraïnès, essent 
uns i altres igual de catòlics. En aquest sentit, la 
comunitat grecocatòlica esdevé un pont entre el 
país d’acollida i l’àrea eslava, perquè comparteix 

elements molt centrals de la seva identitat 
amb cadascú. El seu testimoniatge 
és una mostra multisecular que 
la pervivència de la llengua i la fe 
depenen de la llibertat de les persones  
i no de la imposició dels poders. 
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El català, llengua  
de milions d’europeus

El català, llengua oficial

Al territori on es parla el català hi viuen més de 13 milions de persones. D’aquestes, 12,8 milions 
l’entenen i més de 10 milions el poden parlar. Actualment aquesta àrea està dividida en set territoris, 
que es distribueixen en quatre estats europeus:

• Espanya: el català es parla a Catalunya, al País Valencià (on també rep la denominació de valencià), 
a les Illes Balears (on també és conegut per mallorquí, menorquí, eivissenc o formenterer, segons 
l’illa), a la Franja de Ponent (Aragó) i a la comarca murciana del Carxe.

• Andorra.

• França: a la Catalunya del Nord. 

• Itàlia: a l’Alguer (Sardenya). 

Per la seva demografia, el català és la novena llengua de la Unió Europea. El nombre de persones que 
el parlen és superior o equiparable al de les que parlen danès, suec, grec o portuguès a Europa. La Unió 
Europea té com un dels principis fundacionals el respecte per la diversitat lingüística. L’estima envers 
aquesta diversitat és, doncs, un dels valors bàsics que la defineixen. 

El català, juntament amb l’occità (llengua pròpia 
de la Vall d’Aran), és la llengua oficial i 
nacional de Catalunya. 

A l’estat independent d’Andorra el 
català és l’única llengua oficial. 
A les Illes Balears i al País 
Valencià és també llengua 
oficial i l’única reconeguda 
com a pròpia del territori. 
També té diverses graus de 
reconeixement a França, 
Itàlia i l’Aragó
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El català va néixer fa més de mil anys; és una llengua romànica, és a dir, forma part del conjunt de 
llengües que provenen del llatí.

El conjunt de llengües romàniques està format, a part del català, per llengües com el castellà, el 
portuguès, el francès o l’italià, entre altres.

Com que aquestes llengües tenen el mateix origen, hi ha coincidències i similituds entre elles. Això fa 
que molt sovint els parlants de les llengües romàniques es puguin entendre entre ells, i també que els 
sigui més fàcil aprendre un nou idioma del mateix grup lingüístic.

Aprendre català, doncs, facilita l’aprenentatge d’altres llengües pròximes, com ara el castellà o el 
francès.

Llet 
Català

Leite 
Portuguès

Lait 
Francès

Leche 
Castellà

Latte 
Italià

Orella 
Català

Orelha 
Portuguès

Oreille 
Francès

Oreja 
Castellà

Orecchio 
Italià

Flor  
Català

Flor 
Portuguès

Fleur 
Francès

Flor 
Castellà

Fiore 
Italià

El català,  
una llengua romànica
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De les 7.000 llengües que hi ha al món, el català és dins de les cent primeres quant al nombre de 
parlants. A més, dels deu webs més visitats del món, sis són en català, i és la dinovena llengua en 
nombre d’usuaris a Twitter.

 Així, doncs, per la seva demografia, estatus jurídic i vitalitat, en cap cas ningú no pot dir que el català 
sigui una llengua minoritària.

El català ha estat, amb relació a les llengües oficials de la Unió Europea, una llengua pionera en molts 
aspectes. Va ser de les primeres en què es va fer ciència i filosofia, i disposa d’un sistema estandarditzat 
ja des de l’edat mitjana. Es tracta, doncs, d’un idioma plenament codificat i normativitzat, amb un total 
consens acadèmic total.

En català trobem textos escrits i literaris, ininterrompudament, des del segle xii dC. Actualment hi 
ha més de 1.200 autors que escriuen en català i cada any es publiquen més de 8.000 títols en aquest 
idioma. El català també és la desena llengua del món més traduïda en l’àmbit editorial. A Internet, 
segons els darrers informes, el català apareix com la dinovena llengua en nombre de pàgines web per 
parlant, d’entre les 6.900 llengües que hi ha al món, per damunt de llengües com el xinès, el castellà, el 
rus, el portuguès o el turc.

El català,  
un idioma ple de vitalitat
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Aprendre català és 
una font d’avantatges. 
Comprova-ho en els 
exemples següents:

Et pot ajudar a millorar laboralment.
Amb el català pots accedir a feines en què és necessari parlar-lo i 
entendre’l. Si tens un negoci propi, saber el català et permetrà oferir un 
millor servei als clients, perquè acostumen a valorar molt el fet de poder 
ser atesos en la seva llengua.

El català, una llengua 
d’oportunitats
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Et servirà per a estudiar o per a ajudar els teus fills  
a l’escola.
El català és la llengua normalment emprada com a vehicular i 
d’aprenentatge en l’ensenyament. Per això, és utilitzada a les escoles, als 
instituts i a les universitats.
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El necessites per a obrir un negoci.
Has de tenir en compte que la llei estableix que els cartells d’informació i 
els documents d’oferta de serveis dels establiments oberts al públic han 
d’ésser redactats, almenys, en català.

També, d’acord amb la llei, les empreses i els establiments dedicats a la 
venda de productes o a la prestació de serveis han de poder atendre els 
consumidors quan s’expressin en català.
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Et facilita la relació amb les administracions públiques.
El català és la llengua d’ús normal i principal de les administracions 
públiques (l’ajuntament, la Generalitat…) i, a més, cal que el sàpigues si 
vols treballar-hi.
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Et permet ampliar la xarxa d’amistats i de relacions 
socials.
El català és una bona eina de promoció social, perquè t’ajuda a connectar 
amb més gent i a conèixer i entendre el lloc on vius. La gent valora molt 
que parlis el català, i et guanyes la seva simpatia si ho fas.
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Et resultarà útil per a accedir a recursos i a serveis 
diversos.
Amb el català tens accés a qualsevol tipus d’informació i, per tant, et pots 
assabentar de tot allò que passa o es fa al teu municipi (ofertes de feina, 
participació en la vida associativa local…).
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Corbata

Estepa  

Vampir

Perruqueria 

Perfum

Pijama

Canari

краватка

степ

вампір

перукарня

парфум 

Піжама

канарка

Sabies que…? Algunes curiositats 
sobre l’ucraïnès i el català

L’ucraïnès és una de les llengües eslaves de la branca oriental, parlat per uns 40 milions de 
persones. Té una gran varietat dialectal, explicable per la gran extensió del territori i la fragmentació 
política que ha viscut Ucraïna. 

L’ucraïnès pertany al grup de les llengües eslaves orientals, com el rus i el bielorús, amb les quals 
comparteix força aspectes, com l’ús de l’alfabet ciríl·lic.

Avui dia trobem paraules en ucraïnès 
i en català que presenten similituds,  
com ara:
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Un mallorquí molt savi
L’aportació de la llengua catalana a la literatura i a la cultura europees ha estat molt gran. El 
valencià Joanot Martorell va escriure Tirant lo Blanc, que ha estat definida pels crítics literaris 
com la primera novel·la moderna de la literatura universal. En aquesta obra l’islam hi té molta 
importància. Martorell descriu les aventures del jove cavaller Tirant amb les tensions polítiques i 
religioses de l’època com a rerefons (segle IX H. / segle XV d. C.).

Un altre dels grans autors de la literatura catalana va ser el mallorquí Ramon Llull, que va sintetitzar 
tot el saber filosòfic i científic de la seva època (segle VII H. / segle XIII d. C.). Ramon Llull va il·lustrar 

la voluntat d’entesa entre el cristianisme 
i l’islam. A part del valencià, el llatí i 

l’occità, també parlava i escrivia en 
àrab (algunes de les seues obres 
més importants van ser publicades 
en aquesta llengua), i va destacar, 

en comparació amb altres savis 
de l’època, pel seu coneixement 
de la filosofia àrab i de la religió 
musulmana.
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On puc aprendre català?

El català, llengua comuna

El català, llengua comuna

El català, llengua comuna

El CPNL ofereix, arreu del 
país, cursos que permeten 
adquirir coneixements de 
llengua catalana.

Consulta el web  
http://www.cpnl.cat/xarxa/, 
o bé posa’t en contacte amb 
el CPNL o amb l’ajuntament 
del teu municipi, per saber  
quin és el centre que et 
queda més a prop.

Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL)
C. de Muntaner, 221 – 08036 Barcelona
Tel. 932 723 100  – cpnl@cpnl.cat
www.cpnl.cat
https://twitter.com/cpnlcat
https://www.facebook.com/cpnlcat

També pots contactar amb:
Escola Ucraïnesa Taràs Xevtxenko
Rambla Santa Monica, 9 - 08001 Barcelona 
Tel. 616655630
txervona.kalyna@gmail.com
https://www.facebook.com/uaescolabcn

Каталонська, загальна мова
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Vols parlar català? 
Conversa amb nosaltres!
Si ja coneixes una mica el català i el parles, 
encara que sigui amb dificultats, millora’n la 
parla practicant-la amb nosaltres.

A la Plataforma per la Llengua t’oferim 
conversar una hora a la setmana amb una 
persona que el parla habitualment, durant deu 
setmanes.

Disposem d’una àmplia xarxa de voluntariat 
jove i dinàmic amb la qual organitzem sortides  
i activitats variades.

El català, llengua comuna
El català, llengua comuna

Plataforma per la Llengua:

Tel. 933 211 803 
vxl@plataforma-llengua.cat 
www.plataforma-llengua.cat 
https://twitter.com/llenguacat 
https://www.facebook.com/
PlataformaxLlengua

També el pots practicar implicant-te 
en qualsevol dels projectes de parelles 
lingüístiques interreligioses que han 
impulsat, arreu de Catalunya, la Direcció 
General d’Afers Religiosos i la Direcció 
General de Política Lingüística. Per fer-
ho, contacta amb el Consorci per a la 
Normalització Lingüística.

Каталонська, загальна мова
Каталонська, загальна мова Каталонська, загальна мова

guia-ucraina-CAT-OK.indd   17 10/9/19   7:43



© Associació d’Ucraïnesos a Catalunya “Txervona Kalyna”
© Plataforma per la Llengua
Dipòsit legal: B 13288-2019
Barcelona, desembre de 2018

Amb la col·laboració de:

Textos: Plataforma per la Llengua
Disseny gràfic i il·lustracions: Estudi Muto
Tiratge: 2.000 exemplars
Fonts: Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT)

guia-ucraina-CAT-OK.indd   18 10/9/19   7:43



Презентація каталанської мови 
для української греко-католицької 
громади в Каталонії.

Вітаю, 
каталанська 
мово!
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Сьогодні українська діаспора в Каталонії за даними Інституту 
статистики Каталонії (Idescat) налічує близько 21 000 чоловік. 
Більша частина цієї громади проживає в столиці та в провінції 
Барселони.

Ми - громада, яка хоче бути частиною цієї країни, не 
відмовляючись від своїх коренів. Ми навчаємо наших дітей 
українських традицій та мови, допомагаємо українським 
батькам-іммігрантам інтегруватися мовно і культурно в країні 
перебування. Ми розвиваємо міжкультурний взаємозв´язок, 
заснований на повазі до інших культур,  шукаємо спілкування і 
проникності між культурами. Ми хочемо брати активну участь у 
соціальному житті приймаючої країни, тому хочемо говорити на одній мові.

Наша Асоціація народилася в Барселоні дванадцять років тому, в 2007 році, для того, 
щоб створити умови та місце зустрічі  батькам українського походження, бажаючих 
навчати дітей своєї рідної мови. З того часу ми працюємо над виконанням нашої 
соціальної місії. За цей час понад 400 учнів в Каталонії різних національностей 
(переважно українців, а також росіян, іспанців, молдаван, вірмен ...) навчалися в 
українській суботній школі ім.Т.Шевченка, яка координується нашою Асоціацією . 

З іншого боку, ми, як українська громада цінуємо та розуміємо важливість мовної 
інтеграції до країни, яка нас прийняла, допомогаємо у вивченні каталанської мови тим, 
хто тільки прибув до країни та сприяємо міжкультурним відносинам між українською 
громадою та каталонським суспільством. 

Наша Асоціація співпрацює з різними проектами для просування каталанської мови. 
Наші батьки беруть участь у мовних класах з каталонськими волонтерами, в той час, 
коли їхні діти вивчають українську мову, історію та культуру України. Ми проводимо 
різноманітні культурні заходи про нашу країну та Каталонію: традиційні фестивалі, 
творчі зустрічі української та каталонської літератур, концерти, бесіди тощо. Наш 
соціальний проект спрямований на всі сім’ї з дітьми шкільного віку, молодь та 
громадськість, незалежно від статі та релігії, які хочуть знати українську мову, 
культуру та історію.

Ми сподіваємося, що ця брошура сприятиме зміцненню зв´язків між українською 
громадою та каталонцями і допоможе українським іммігрантам легше інтегруватися у 
каталонське суспільство.

Юлія Довгопола 
Президент Асоціації українців Каталонії “Txervona Kalyna” (Барселона)

Передмова
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Українська греко-католицька 
громада в Каталонії

Українська греко-католицька громада 
як частина багатої історії християнства 
прагне до загального співіснування з 
іншими громадами, зберігаючи одночасно 
свою самоідентичність.

Від свого початку християнство 
поширилося до Азії, Європи та Африки. 
Східні релігії, які беруть початок у східній 
частині Римської імперії, демонструють 
велику різноманітність з усіх точок 
зору: літургійної, церковної, мовної та 
культурної. 

Це багатомаїття часто поєднує політичні 
цінності з богословськими та духовними, 
але їх не завжди легко розпізнати, 
оскільки для східних християн 
національна спільнота ідентифікована з 
релігійною. Юрисдикція кожної церкви 

збігається з національними 
кордонами, і країна приймає 
церкву як її власну.

Українська 
спільнота на 
межі між двома 
силами - 
Росія на 

півночі і сході, Західна Європа на південь 
і захід, споконвіку страждала від певної 
соціально-політичної напруженості. І, 
щоб зберегти свою ідентичність на цій 
території, вона знайшла своє власне 
рішення: підкоритися під юрисдикцію 
Римського єпископа, а отже, прийняти 
католицизм, зберігаючи візантійські 
обряди. Ця унікальність дозволила 
їм пережити останні п’ять століть, 
незважаючи на нерозуміння католиків, 
які хотіли б, щоб вони були більш схожі 
на інших католиків, або православної 
церкви, яка хотіла б, щоб вони були 
у більш тісному зв´язку з іншими 
візантійськими церквами.

У Каталонії українська греко-католицька 
громада збирається в дюжині парафій, 
де правлять як латинські обряди на 
каталанській мові і візантійські  обряди 
на українській мові для всіх католиків. 
У цьому сенсі греко-католицька церква 
стає важливим мостом між приймаючою 
країною і слов’янською громадою, 
оскільки вона розділяє ці важливі 
елементи своєї ідентичності. Це свідчення 
того, як багатовекторний зв´язок мови 

та віри залежить від свободи 
народу, а не від 
політики та влади.
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Каталанська - мова  
мільйонів європейців

Каталанська - офіційна мова

На території, де розмовляють каталанською мовою, проживе більше 13 мільйонів людей. З 
них 12,8 мільйонів розуміють мову, і більше 10 мільйонів можуть розмовляти. В даний час 
ця область поділена на сім територій, які належать до чотирьох європейських держав:

• Іспанія: каталанською мовою розмовляють в Каталонії, в Валенсії (де вона також 
отримує назву валенсійської), на Балеарських островах (різновид каталанської на 
Майорці, Менорці, Ібіці та Форментері),  на території так званої Західної полоси 
Арагону та в Карче провінції Мурсія.

• Андорра.

• Франція: у Північній Каталонії.

• Італія: в Альгеро (Сардинія).

Завдяки своїй демографії, каталанська мова є дев’ятою мовою Європейського Союзу. 
Кількість людей, які говорять на каталанській мові перевищує, або на рівні з тими, хто 
володіє датською, шведською, грецькою,  чи  португальською мовами в Європі. Одним 
із основних принципів Європейського Союзу є принцип мовної різноманітності. Визнання 
цієї різноманітності є, таким чином, однією з основних європейських цінностей. . 

Каталанська, разом з окситанською 
(мовою регіону Каталонії Vall d’Aran), є 
офіційною та національною мовою 
Каталонії.

У незалежній державі 
Андорра єдина офіційна 
мова - каталанська. На 
Балеарських островах і 
в Валенсії вона також 
є офіційною мовою і 
єдиною, що визнається 
приналежною до цієї 
території. Каталанська 
мова також має кілька 
ступенів визнання у 
Франції, Італії та Арагоні.
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Каталонія

Валенсія Балеарські 
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Андорра
Північна 

Каталонія 
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Каталанська мова народилася більше тисячі років тому. Це романська мова, що має 
корені латині.

Група романських мов, окрім каталанської, формується з іспанської, португальської, 
французької, італійської та інших.

Оскільки ці мови мають однакове походження, між ними існують збіги та подібності. Це 
часто означає, що носії романських мов можуть зрозуміти одне одного, а також, що їм 
легше вивчати нову мову з тієї ж мовної групи.

Отже, вивчення каталанської мови полегшує вивчення інших мов, таких як іспанська, 
або французька.

Llet 
Каталанська

Leite 
Португальська

Lait 
Французька

Leche 
Іспанська

Latte 
Італійська

Orella 
Каталанська

Orelha 
Португальська

Oreille 
Французька

Oreja 
Іспанська

Orecchio 
Італійська

Flor  
Каталанська

Flor 
Португальська

Fleur 
Французька

Flor 
Іспанська

Fiore 
Італійська

Каталанська - романська мова
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З 7000 мов у світі каталанська мова входить до числа першої сотні за кількістю носіїв. 
Крім того, з десяти найбільш відвідуваних веб-сайтів у світі - шість є на каталанській 
мові, і вона є дев’ятнадцятою по кількості користувачів  Twitter.

Таким чином, через демографію, правовий статус або життєздатність, ніхто в ніякому 
разі не може сказати, що каталанська мова є мовою меншин.

По відношенню до офіційних мов Європейського Союзу, каталанська була багато в 
чому новаторською мовою. Вона була однією з перших, на якій були написані наукові 
роботи та філософські трактати. Вже з середніх віків вона має стандартну граматичну 
систему. Таким чином, це повністю кодифікована і нормалізована мова із загальним 
академічним консенсусом.

З 12 століття ми знаходимо письмові та літературні тексти, написані каталанською 
мовою. В даний час понад 1200 авторів пишуть на каталанській мові, і щороку на ній 
публікується більше 8000 найменувань. Каталанська мова також є десятою мовою 
світу, якою перекладаються та видаються книги. В Інтернеті, згідно з останніми 
звітами, каталанська мова займає дев’ятнадцяте місце серед 6 900 мов у світі  по 
кількості веб-сторінок на одного носія, випереджаючи китайську, іспанську, російську, 
португальську або турецьку..

Каталанська – це мова,  
наповнена життєвою силою
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Вивчення 
каталанської мови 
може слугувати 
джерелом переваг. 
Це можна побачити 
на наступних 
прикладах:

Це може допомогти вам знайти кращу роботу.
За допомогою каталанської мови можна отримати доступ до 
робочих місць, де потрібно говорити і розуміти її. Якщо у вас 
є власний бізнес, знання каталанської мови дозволить вам 
запропонувати кращий сервіс для каталонських клієнтів, тому 
що вони схильні оцінювати факт того, як відносяться до їх 
рідної мови.

Каталанська- мова  
можливостей
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Мова буде корисною для навчання або 
допомоги вашим дітям у школі.
Каталанська - це мова, яка офіційно використовується в 
навчанні в Каталонії. З цієї причини вона використовується в 
школах, інститутах та університетах.
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Каталанська необхідна для відкриття бізнесу.
Ви повинні мати на увазі, що закон встановлює, що інформаційні 
сервіси та документи для надання послуг державними установами 
повинні бути розроблені, принаймні, на каталанській мові.

Крім того, відповідно до закону, компанії та установи, які 
займаються реалізацією продукції або наданням послуг, повинні 
мати можливість обслуговувати споживачів каталанською мовою, 
якщо вони висловлюються нею..
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Це полегшує відносини з державними 
адміністраціями.
Каталанська мова є основною мовою, якою користуються 
державні адміністрації (міська рада, Женералітат ...). 
Це необхідно розуміти, якщо ви хочете працювати в цих 
організаціях.
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Це дозволяє розширити мережу дружніх і 
соціальних відносин.
Каталанська мова є ефективним інструментом соціального 
просування, оскільки вона допомагає сконтактувати з більшою 
кількістю людей, пізнати і розуміти місце, де ви живете. Люди 
дуже цінують той факт, що ви говорите каталанською, і ви 
отримаєте їх симпатію, якщо ви це робите..
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Ви зручно отримаєте доступ до ресурсів і 
різних служб.
З каталанською мовою ви маєте доступ до будь-якого 
типу інформації, і тому ви можете дізнатися про все, що 
відбувається у вашому муніципалітеті (пропозиції роботи, 
участь у місцевому суспільному житті ...)..
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Corbata

Estepa  

Vampir

Perruqueria 

Perfum

Pijama

Canari

краватка

степ

вампір

перукарня

парфум 

Піжама

канарка

Чи знаєте ви ...? Деякі цікавості щодо 
української та каталанської мов

Українська мова є однією з слов’янських мов східної гілки, якою розмовляють близько 
40 мільйонів людей. Вона має велике діалектне розмаїття, що пояснюється великим 
розширенням території та політичною роздробленістю, що мала місце в Україні.

Українська мова відноситься до групи східнослов’янських мов, таких як російська та 
білоруська, з якими вона має багато спільних аспектів, наприклад, як використання 
кирилиці.

Можна легко знайти слова, які українською та каталанською схожі за своїм значенням 
та звучанням, такі як:
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Мудрець родом з Мальорки
Внесок каталанської мови в європейську літературу та культуру був дуже значним. 
Валенсієць Жоанет Марторель написав твір Tirant lo Blanc, який був визначений 
літературними критиками як перший сучасний роман у світовій літературі. У цій роботі 
приділялася дуже велика увага ісламу. Марторель описує пригоди молодого лицаря на 
ім´я Тірант, де фоном історії виступали політичні та релігійні напруги того часу (ІХ ст 
до нашої ери / XV ст нашої ери).

Іншим великим автором каталанської літератури був філософ з Мальорки Рамон 
Люль, який синтезував багато філософських та наукових знань свого часу (VII- XIII ст). 

Рамон Люль в своїх творах намагався 
розповідати про волю до розуміння 

між християнством та ісламом. 
Окрім валенсійської, латинської 
та окситанської, він також 
володів арабською, деякі з його 
найважливіших творів були 

опубліковані саме на цій мові. У 
порівнянні з іншими вченими того 
часу його можна виділити за його 
знання арабської філософії та 
мусульманської релігії.
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Де я можу вивчити каталанську мову?

El català, llengua comuna

El català, llengua comuna

El català, llengua comuna

CPNL пропонує у різних 
містах Каталонії курси для 
вивчення каталанської мови

Завітайте на веб-сайт 
http://www.cpnl.cat/xarxa, 
 або зв’яжіться з CPNL, 
або міською радою вашого 
муніципалітету, щоб 
дізнатися, який центр 
знаходиться ближче до вас.

Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL)
C. de Muntaner, 221 – 08036 Barcelona
Tel. 932 723 100  – cpnl@cpnl.cat
www.cpnl.cat
https://twitter.com/cpnlcat
https://www.facebook.com/cpnlcat

Ви також можете зв’язатися з:

Escola Ucraïnesa Taràs Xevtxenko 
Українська суботня школа імені Тараса Шевченка
Rambla Santa Monica, 9 - 08001 Barcelona 
Tel. 616655630 - txervona.kalyna@gmail.com
https://www.facebook.com/uaescolabcn

Каталонська, загальна мова
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Ви хочете розмовляти каталанською?
Розмовляйте з нами!
Навіть якщо ви вже трохи  володієте 
каталанською мовою, то завжди можете її 
покращити на практичних заняттях з нами.

Plataforma per la Llengua пропонує вам 
організувати зустрічі  однієї години щотижня 
з носієм каталанської мови протягом десяти 
тижнів.

Ми маємо широку мережу молодих 
і динамічних волонтерів, з якими  
організовуємо екскурсії та різноманітні 
заходи.

El català, llengua comuna
El català, llengua comuna

Plataforma per la Llengua:

Tel. 933 211 803 
vxl@plataforma-llengua.cat 
www.plataforma-llengua.cat 
https://twitter.com/llenguacat 
https://www.facebook.com/
PlataformaxLlengua

Ви також можете займатися з будь-
яким проектом міжрелігійних мовних 
пар, які запровадили по всій Каталонії 
Генеральне управління у справах 
релігій та Генеральне управління 
лінгвістичної політики. Для цього 
зверніться до Consorci per a la 
Normalització Lingüística.

Каталонська, загальна мова
Каталонська, загальна мова Каталонська, загальна мова
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