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13 dies en català
En aquest diari de 13 dies explicaré les meves experiències sobre com es haver de parlar
en català 13 dies sense poder canviar d’idioma, sempre que sigui possible.
Primer dia: Dissabte 19 de febrer del 2022
Durant el dia d’avui he estat amb les meves amigues, amb les que sempre parlo català, tot i
que dins del grup d’amigues hi ha algunes que parlen castellà entre elles. És molt curiós, ja
que quan estem parlant totes en grup, sempre parlem en català.
Segon dia: Diumenge 20 de febrer del 2022
Avui he passat el dia amb la família, entre nosaltres sempre parlem català, per tant, no he
tingut cap problema. Demà vaig a l’institut i si que se’m farà més difícil.
Tercer dia: Dilluns 21 de febrer del 2022
Avui he anat a l’institut, he intentat no canviar del català al castellà però, és cert, que a
vegades ha sigut inevitable perquè la conversa entre els companys de classe era en
castellà.
Sisè dia: Dijous 24 de febrer del 2022
Avui ha sigut un gran repte parlar català durant tot el dia perquè tenia anglès extraescolar i
amb els companys d’allà sempre acostumem a parlar en castellà (quan marxem o entrem a
classe). Tot i això, ho he aconseguit i no he canviat de llengua.
Desè dia: Dilluns 28 de març del 2022
Avui he anat a comprar amb la meva mare i m’ha sobtat perquè tot i que els venedors li
parlaven en castellà ella no canviava de llengua. Més tard, he anat a comprar una cosa jo
sola i he fet el mateix, i m’he adonat que la gent entén el català perfectament i que no has
de dirigir-te en castellà de bones a primeres.
Onzè dia: Dimarts 1 de març del 2022
Avui he trucat per reservar a la perruqueria i m’he dirigit en català. No he tingut cap
problema perquè ja m’he acostumat a no canviar de llengua sense motiu.
Tretzè dia: Dijous 3 de març del 2022
Avui quan he agafat l'autobús he saludat al conductor amb un “bon dia” i m’ha respòs amb
un “buenos días”.

