#13 dies en català
Durant el transcurs d'aquest projecte proposat pel web congrés de Cambridge
deixaré per escrit la meva experiència utilitzant durant 13 dies el català com a
llengua predominant en el meu dia a dia.

9 de febrer:
Avui he passat el dia amb família celebrant l'aniversari del meu pare. És per això,
que com a sorpresa hem invitat als meus avis i als meus tiets a sopar. Ja de normal
estic acostumada a parlar en català amb els meus avis, ja que des de ben petita em
van acostumar així, a diferència d'amb la meva tieta i el meu tiet, que sempre des de
petita m'han parlat en castellà. Ha sigut estrany parlar-los en català. Així i tot, s'han
adaptat.
11 de febrer:
Durant l'hora escolar m'he dirigit absolutament en català. A l'hora de classe no s'ha
m'ha fet estrany, ja que de per si sempre parlo en català, però a l'hora del pati ha
sigut una mica incòmode, pel fet que estic acostumada a parlar en castellà amb
diferents dels meus amics. Tot i això, ens hem entès a la perfecció.
15 de febrer:
Avui he anat a Sant Andreu, concretament a un bar amb uns amics. Sempre que
vaig demano en castellà, ja que tots els meus amics també ho fan i perquè entre
nosaltres sempre parlem castellà. He demanat després d'una amiga: la qual ho ha
fet en castellà, el cambrer en veure parlant-me en català m'ha contestat en català.
M'he sorprès.

16 de febrer:
Avui no he sortit molt de casa, però a les 6:15 m'ha arribat un paquet de roba que
esperava. El senyor que ha vingut m'ha demanat el DNI parlant en castellà, i jo li he
contestat dirigint-me en català. Al principi m'ha respost de nou en castellà, però
finalment en veure que jo continuava parlant en català se m'ha acabat.

19 de febrer:
Avui m'he apropat a portar un paquet de shein a correus, per la qual cosa m'he
hagut d'esperar a la cua una llarga estona. Durant l'espera una senyora gran m'ha
preguntat en castellà on s'agafava el número. Li he contestat en català, tot i que
m'ha costat, ja que de primeres li hagués contestat amb castellà.
21 de febrer:
Porto uns dies malalta a casa, per tant, no he sortit gaire al carrer, tot i això, avui he
anat al metge. En arribar a la recepció, m'ha ates una noia, d'uns 45 anys
aproximadament. Aquesta, encara que jo em dirigís en català, m'ha contestat en
castellà.

Reflexió:
Durant el procés d'aquesta experiència parlant 13 dies en català, he reflexionat
bastant.
En primer lloc, m'he adonat que habitualment quan hi ha una persona que parla en
català i una altra que ho fa en castellà acostuma a canviar d'idioma la que es dirigeix
des d'un principi en català. Tot i que també hi ha excepcions.
En segon lloc, m'he adonat també, que al final mentre dues o més persones
s'entenguin verbalment, dona igual la llengua que aquestes utilitzin per a
expressar-se, ja que finalment les persones es poden entendre igual o millor parlant
en llengües diferents, no cal canviar a l'idioma que esta parlant l'altre persona.

Per tant, com a resultat d'aquest projecte extrec la següent conclusió: expressat com
millor ho facis, tenint en conta que sempre és millor parlar com més llengües millor.

