
 
Llengua i gastronomia per unir cultures 
 
Un fòrum gastronòmic, la cloenda dels cursos de català per a persones immigrants 
 
El Centre de Normalització Lingüística Montserrat que ofereix a Igualada cursos de català per a 
immigrants va trobar una original i gustosa manera d'apropar, encara més, les cultures dels qui han 
seguit les classes: en la cloenda, cadascú va portar un plat del seu país. Diari d'Igualada va parlar 
amb ells sobre la necessitat d'aprendre el català 
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Alguns han arribat des de països de llengua eslava, d'altres des d'Amèrica del Sud. Han coincidit a 
Igualada i tots han tingut una voluntat comuna: aprendre a parlar català. Són els alumnes dels cursos 
de català per a immigrants que ofereix el Centre de Normalització Lingüística Montserrat. Dijous 
passat van celebrar el final de curs d'una manera ben original. Cadascun d'ells va portar un plat típic 
del seu país. Re partits en diverses taules i amb el corresponent cartell amb el nom de l'àpat, els 
assistents, després d'alguns tastos, es podien fer la idea de la seva diversitat cultural.  
 
La directora del centre, Antònia Serena, va destacar que l'acte pretenia que «els plats, com la llengua, 
es convertissin en un punt de trobada entre les diverses cultures que es van unir a les classes de 
català». 
 
Els estudiants de català del Centre de Normalització Lingüística Montserrat també han estat 
protagonistes de l'exposició que la setmana passada acollia la sala de l'Agrupació Fotogràfica 
d'Igualada, a la plaça de la Creu.  
 
Amb la pregunta «Ells fan l'esforç. I tu que ets d'aquí no els parlaràs català?», la mostra pretenia 
sensibilitzar els igualadins per tal que ajudin els immigrants a posar en pràctica al carrer, en situacions 
quotidianes, les lliçons de ca talà que ells s'esforcen a estudiar a les aules. En la mostra, les foto 
grafies d'aquestes persones que han participat en els cursos de ca talà posen cara i ulls a la 
importància de parlar català als immigrants. 


