
www.vxl.cat  

http://www.vxl.cat/


Presentació 

“Parlem-nos” és una exposició creada l’any 2007 pel Centre de 

Normalització Lingüística (CNL) de Sabadell, amb la col·laboració dels 

ajuntaments de Sabadell, Sant Quirze del Vallès, Castellar del Vallès, 

Santa Perpètua de Mogoda, Palau-solità i Plegamans i Polinyà.  

L’objectiu de la mostra és sensibilitzar la població immigrant en l’ús del 

català i la població autòctona en l’acolliment lingüístic a través de 

fotografies i testimonis d’alumnes dels cursos de català i de parelles 

lingüístiques del CNL de Sabadell. 

Aquesta selecció recull les 31 fotografies (d’un total de les 77 del 

catàleg de l’exposició) en què apareixen parelles lingüístiques del 

Voluntariat per la llengua. 



Destinataris 

És una exposició que s’adreça tant als nouvinguts que s’inicien en 

l’aprenentatge de nous costums i d’una nova llengua (que no sempre 

els és imprescindible) com als “catalans de tota la vida” que poden 

facilitar-los aquesta tasca i ajudar-los a superar el llindar que els ha 

de dur de forasters a veïns. 

 

En general, els testimonis de les parelles lingüístiques del Voluntariat 

per la llengua que aquí es presenten són d’interès per a qualsevol 

persona que vulgui conèixer com la llengua pot ser un vehicle que faci 

possible la convivència i la cohesió social. 



Continguts 
L’arribada 

Tona i María Elizabeth 

María José i Vèlia 

Sílvia i Iván 

Fernando i Jordi 

Sílvia i Sara 

María Fernanda i Àngels 

Naima i Mercè 

Menana i Maribel 

31 
imatges 

El dia a dia 

Majepa i Sue 

Sílvia i Tom 

Mercè i Marcela 

Cristina i Claudia 

Montserrat i Lilian 

Anna i Eugenia 

Maria i José Miguel 

Anna Belén, Joseph i Marta 

La rebuda 

Lidziya i Cristina 

Arantza i Joaquim 

Dolors i Claudia 

Julien i Ona 

Judit i Inna 

Audrey, Mònica i Ruth 

I demà? 

Núria i María 

Juan i Gabriel 

Pablo i Gerard 

Saira i Assumpta 

Patricia i Lídia 

Francesc i Rosalina 

Magdalena i Montserrat 

Manel, Olga i Míriam 

Pere i Elisabeth 



L’exposició 
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Ho organitza:: 

Hi col·laboren:: 
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