
 

 

 

 

 

 

 

 
La migració, un dels fenòmens socials més importants dels darrers anys, ha 
suposat una confluència de cultures que ha configurat un panorama 
intercultural i multilingüe en les societats d’acollida. La nostra comunitat 
ha rebut milers de ciutadans i ciutadanes provinents d’altres països —tant 
europeus com extracomunitaris—, amb llengües, creences i cultures ben 
diferents de les nostres. 
 
 

El resultat d’aquesta nova realitat és un panorama social heterogeni, divers, 
plural i complex, en què la llengua té un paper molt important. L’acollida 
lingüística és indestriable del conjunt del procés d'integració i és 
imprescindible com a factor d'inclusió i de cohesió socials. 
 
 

La llengua catalana, com a element bàsic 
d’identitat de la nostra societat i de la nostra 

cultura, és una de les millors eines d’inclusió social de què disposam.  
 

Els autòctons tenim la tasca d’explicar als nouvinguts quina és la nostra realitat 
lingüística i alhora d’animar-los que aprenguin i utilitzin la nostra llengua. Ara 
bé, cal fer-ho sempre des del reconeixement i el respecte per la seva 
realitat lingüística i cultural d’origen. Els hem d’exposar que saber català 
fomenta la inclusió social, ofereix a qui l’adopta oportunitats de promoció 
social, laboral, etc. i que és un element de cohesió social. El català, per tant, 
pot esdevenir un veritable eix vertebrador de la nostra diversitat lingüística i 
cultural. 
 
 

En aquest context, l’actitud dels autòctons envers la nostra pròpia llengua és clau: hem de facilitar 
als nouvinguts que aprenguin català, però també és imprescindible que nosaltres facem servir la nostra 
llengua, per demostrar-los que és útil i viva. És en aquest sentit que els autòctons tenim la responsabilitat de 
ser referents lingüístics per als nouvinguts. D’aquesta manera, ells també valoraran la nostra llengua.  

 
Si voleu més informació sobre acolliment lingüístic, consultau la Guia pràctica d’acollida lingüística, el recull 
de suggeriments d’actituds lingüístiques Què faig si...? o consultau el web del Servei de Normalització 
Lingüística del Consell de Mallorca. També són interessants els exemples de bones pràctiques relacionades 
amb l’acolliment lingüístic que podeu trobar al web de Linguamón - Casa de les llengües. 
 

 

 

Sostenibilitat lingüística 

9. El tractament del multilingüisme i la interculturalitat 

Tothom té el dret 
d’accedir al 

coneixement de la 
llengua pròpia del 
territori on resideix 

(Declaració 
Universal dels Drets 

Lingüístics) 

• Aprendre català obre moltes portes a les persones immigrades i afavoreix la cohesió 
social. 

• Molts dels nouvinguts volen aprendre la llengua pròpia de Mallorca. Una mostra n’és Veu 
pròpia, organització integrada per nous parlants que treballen per convertir el català en la 
llengua comuna entre els autòctons i els nouvinguts. 

• Les persones que vénen de fora tenen dret a aprendre el català, ja que els garanteix la 
igualtat d’oportunitats. 


