
 

FITXA 11. Ajudeu-me. El crit d’una llengua que vol  

seguir viva 

Àmbit: Literari                                                                                                        Destinataris: Públic en general  

Objectiu 
Presentació a càrrec d'Eliana Oliveira de Freitas, autora del llibre "Ajudeu-me" (Voliana Edicions, 2014) on 
dóna veu a la seva pròpia experiència en l'aprenentatge del català i de la immersió en la societat catalana 
víctima de la subordinació sociolingüística i la deslleialtat lingüística. A través del testimoni de l’autora, 
aquest llibre té dos objectius principals:  

1. Incentivar als catalans/es provinents d’altres països que un dia van perdre l’interès pel català, a seguir 
aprenent  
2. Motivar els catalans/es a compartir més la llengua amb les persones nouvingudes 

Descripció 
L’Eliana viu a Catalunya des del 2006. Des de llavors, mai ha tingut l'oportunitat d'anar a una escola per 
aprendre el català. Atès que els catalans sempre s’adreçaven a ella en castellà, va arribar a la conclusió 
que la nostra llengua no era gens important. Aquesta és la conclusió a la que arriben molts nouvinguts i 
per això no tenen interès en aprendre el català. Gràcies al compromís d'alguns catalans compromesos 
amb la llengua, ha començat a creure que el català és una llengua important, i ha redactat aquest llibre 
amb la voluntat de difondre aquesta actitud. L’Eliana ofereix xerrades on explica les seves vivències lin-
güístiques, tractant de resoldre les següents qüestions: Quines conseqüències té que els catalans s’adre-
cin als nouvinguts en castellà? Com es pot resoldre aquesta situació? 

Fins ara l’Eliana ha presentat el seu llibre en biblioteques i llibreries. També ha acudit en diversos instituts 
per parlar amb el jovent sobre la importància de prioritzar la llengua catalana en tots els àmbits. No no-
més per incentivar els alumnes, sinó que aquests també incentivin els seus pares (en el cas dels que són 
immigrant 

 

 

 

 

 

 

s) a aprendre i començar a utilitzar el català. 

Indicadors d’avaluació 
- Nombre d’assistents a l’acte 
- Repercussió de l’esdeveniment (a les xarxes, web, mitjans de comunicació...) 
- Grau de difusió i sensibilització del missatge d’aquest llibre 

Recursos 
A la pàgina del llibre al Facebook es poden anar seguint les xerrades que realitza l’autora, així com les apa-
ricions a premsa i televisió: https://www.facebook.com/ajudeume2014 

Contactes 
Contacte autora del llibre: Eliana Oliveira de Freitas (eliana.freitas2006@gmail.com) 

L’Eliana viu a Catalunya des del 2006. Des de llavors, mai ha 
tingut l'oportunitat d'anar a una escola per aprendre el cata-
là. Atès que els catalans sempre s’adreçaven a ella en caste-
llà, va arribar a la conclusió que la nostra llengua no era gens 
important. Aquesta és la conclusió a la que arriben molts 
nouvinguts i per això no tenen interès en aprendre el català. 
Gràcies al compromís d'alguns catalans compromesos amb la 
llengua, ha començat a creure que el català és una llengua 
important, i ha redactat aquest llibre amb la voluntat de di-
fondre aquesta actitud. L’Eliana ofereix xerrades on explica 
les seves vivències lingüístiques, tractant de resoldre les se-
güents qüestions: Quines conseqüències té que els catalans 
s’adrecin als nouvinguts en castellà? Com es pot resoldre 
aquesta situació? 

Fins ara l’Eliana ha presentat el seu llibre en biblioteques i 
llibreries. També ha acudit en diversos instituts per parlar 
amb el jovent sobre la importància de prioritzar la llengua 
catalana en tots els àmbits. No només per incentivar els 
alumnes, sinó que aquests també incentivin els seus pares 
(en el cas dels que són immigrants) a aprendre i començar a 
utilitzar el català. 
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