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«Voluntaris per la llengua», un programa interdepartamental i participatiu
..Voluntaris per la llengua .. és un programa interdepartamental que vol posar en contacte voluntaris disposats a destinar una hora a la setmana a
conversar amb persones que volen reforçar l'aprenentatge de català practicant la llengua oral. El programa s'emmarca dins les mesures aprovades
pel Govern de la Generalitat en l'Acord del dia 4 de febrer de 2003, mesures
destinades a fomentar l'ús social del català. La campanya de comunicació
..Tu ets mestre.., que encoratja els catalanoparlants a parlar en català amb
la població immigrant, i el programa ..En català, tu hi guanyes.., destinat
a fomentar l'ús del català en els establiments comercials i de restauració,
dels quals ja hem parlat en números anteriors de LLENGUA I ús, s'inclouen dins
aquest paquet de mesures. En aquest article es descriu el funcionament del
programa i referencia les experiències de voluntariat lingüístic dels centres
de normalització lingüística.

Les primeres experiènci es en l'àmbit del volun tariat lingüístic van sorgir de les
aules de les uni versitats catalanes amb la finalitat de facilitar l'acolliment d'e studiants estrangers, provinents en la seva ma jor part dels programes Erasmus.
La dinàmica uni versitària ha donat peu en algun cas a algun fruit peculiar, com
ara l'estrena d'obres teatrals com Que no te/ls trepitgin, o, més recentment, My
Barcelona, ambdues de Jordi Pujol i Nada l, aquesta darrera amb un missatge
específic d'acollid a, qu e han tingut molt ressò en les universitats.
Més recentment, l'any 2002, i na scuda de la pròpia dinàmica dels cursos de
cata là per a adults organitzats pel Consorci per a la Normalització Lingüística,
algunes poblacions de Catalunya van dur a terme una experiència entre alum nes amb l'obj ectiu bàsic de reforçar l'aprenentatge de català mitjançant hores de
conversa a les person es nouvingudes. Dins d'aquest entorn definit dels cursos
de català, l'exper ièn cia es conve rtí en un programa de treball anomenat «Hores
de conversa: parlem una esto na», i esdevingué la prova pilot d'un programa més
am biciós de futur , obert a tot a la societat.

La redefinició
i l'articulació
d'experiències
pioneres

El Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) és l'organisme públic
constituït per la Gene ralitat i 120 ens locals de Catalunya qu e s'ocupa de dissenyar i desenvolupar estratègies i accions que garanteixin l'extensi ó territorial
del coneixem ent i l'ú s de la llengua catalana, per mitjà dels seus 22 centres de
normalització lingüística.
Els objectius principals del CPNL, recollits en els estatuts, són l'extensió del
cone ixeme nt i el fome n t de l'ús del català.
Amb l'oferta de cursos de català es facilita a la població adulta l'assoliment de la
base de coneixement impr escindible (si no es coneix una llengua, no es pot usar).
Però la realitat ens ha demostrat que el coneixement sol no en garanteix espontàniament l'ús. I aquesta afirmació es fa més evident encara en aqu ells entorns del
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terri tori en què se su ma un poc ús social de la llengu a i la tendència dels catalan oparlan ts a adreçar-se als estrangers en castellà o a canviar de llengua.
D'aquesta reflexió va néixer la iniciativa del vo lu n tariat lin gü ísti c, un projecte
que posa en co n tacte voluntaris que vulguin destinar una hora a la setm ana
(duran t un m ínim de 10 setmanes) a conversar en cata là am b alu m n es dels
cursos de català que n ecessiten refor çar l'aprenentatge de la llengua catalana.
Als alu m nes dels cur sos de català els va bé que els a jud in a supe ra r la possible
inseguretat que provo ca l'ús d 'una n ova llengu a. D'altra ba n da , am b aquesta
iniciativa es vo l in cidir també en els h àbits lingü íst ics dels catalan oparlan ts i
co nsolida r la id ea que el català és, i h a de ser, la llengu a d 'acollida.
Durant el primer sem estre de l'any 2002 es va in iciar al CNL de Cornellà de
Llobregat una expe rièn cia puntual del que és ara el programa «Vo lu n taris pe r la
llengu a».
Sota el n om genèric «Volun tariat lingüísti c», i pos teri ormen t «Hor es de conversa : pa rle m una estona», es va iniciar una actuació complem en tà ria d els
cursos de cata là, perquè els alu m nes tingu essin u n su port més que els a judés
n o n o més a co nèixer la llengua catalan a, sinó a fer-la ser vir, am b l'obj ectiu
que les pe rso nes n ouvingudes que aprenen cata là el poguess in parlar fora de
l'aula . Indirectament, també, es promovia que els catalanopa rla n ts s'adrecessin
a aquestes persones en català i que hi hagués u n intercanvi cultural m olt enriquidor per les dues parts.
El CNL de Co rnellà de Llobregat va ser pioner en l'experièn cia d el vo lu n tariat,
però després n ou ce n tres m és van posar en pràctica l'actuació.
L'o b jectiu d e m at erialitzar la id ea que el cata là és (h a de ser) lle ngua d 'acollid a es va co ncreta r en l'aparellament d 'alumnes vo luntari s amb alumn es n ouvingu ts am b interès a practicar el català . Un cop les dues pe rso n es entre n en
co n tacte, només han de pactar dia, hora i lloc de trobad a (u n a hora setm anal) i
mantenir el compromís de limitar-se a la llengua oral. En d efinitiva , es tracta de
conversar durant una hora a la setmana en català.
L'expe riè n cia va ser tot un èxit, i se'n van fer ressò mitjan s de comunicació
d 'abast local i també nacional. A partir d 'aquí, es va proposar l'e xtensió de l'expe riència pel territori i a tots els CNL, tot tra nscen dint l'esfera local en què fins
llavo rs s' h avia desenvolupat.

"Hores de conversa:
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El 4 de febrer de 2003 , el Govern d e la Ge n eralita t ad opta un co n ju n t de m esures per im pulsa r l'ús social del català, bona pa rt de les quals estan adreçades a
facilitar l'aprenentatge de la llengua catalana per part de la població immigrada
i a promoure el paper del català com a llengua d 'integració. Es tracta d 'actuacio ns transver sals pe r promoure la integració lingü ística de les persones immigra des , co m per exem ple la campanya «Tu ets m estre», q ue en corat ja la població
a parl ar cata là als nouvinguts; el programa «En cata là, tu h i guan yes», adreçat al
co me rç i la restauraci ó, i el programa «Volu n taris per la llen gu a».
Les «Hores de co nversa» del CPNL, co m a ex pe riència p rim era d el que és ara
«Volu n taris per la llengua», formen part del desplegament pel territori d 'aquestes m esur es, juntament amb el finançam ent de la gratuïtat dels cursos de ni vell
bà sic de català qu e ofereix el CPNL, qualsevol qu e sigui el pa ís d 'origen del s
alu m ne s.
El proj ecte «Hores de conversa » es va desenvolupar a vuit cen tres més, a
part del CNL Co rnellà. Concretamen t, es tract a dels CNL d 'Oson a, Tarrago n a,
Maresme-Mataró, Montserrat, Alt Penedès-Ga rraf, Roses, Sabadell i Badalona-

Sant Adrià. En tots els casos l'experiència va ser un èxit, i va ser molt ben valorada pels participants.

La ràpida extensió d'uns programes, sorgits de manera més o menys atomitzada,
arreu del territ ori català, i el gran dinamisme qu e anaven adquirint han fet que
cap a mitjan 2003 ens trob éssim ja davant d'un veritable moviment de volun tariat lingüístic, fruit de la convivència entre les persones autòctones i les nouvingudes.
En aqu est punt, es feia necessària l'articulació i canalització d'aquest impuls
creixent i reeixit i, per això, el Govern de la Generalitat, amb una actuació
transversal qu e implicava tres conselleries, iniciava un programa d'ampli abast:
«Voluntaris per la llen gua ».
El dia 21 de juliol, sota la presidència del president de la Generalitat, Jordi
Pujol, se signava, al Palau de la Generalitat, un protocol de col -laborací ó entre
els departaments de la Presidència, de Benestar i Família i de Cultura, els quals ,
a través de la Secretaria per a la Immigració, l'In stitut Català del Voluntariat i
la Direcció Gene ral de Política Lingüística , respectivament, es comprometien a
destinar els mitjans necessaris per posar en marxa el programa «Volun taris per la
llengua», per tal qu e perm etés a les persones qu e acaben de arribar a Catalunya
viure en plenitud en el nostre país.
A més de les institucio ns esmentades, el programa compta amb la participació
i el compromís del món associatiu i de voluntariat. En el mateix acte de finals de
juliol, en què es donava per iniciada la campanya «Voluntaris per la llengua», s'ad herien al programa entitats qu e volien donar-hi suport. En un primer moment,
més de SO entitats ja es van comprometre a treballar i a fer difusió d'aquesta iniciativa entre els seus associats. Cal remarcar, també, que aquestes entitats van prendre l'acord de fer les seves activitats habituals en català i de fer partícips les persones nouvingudes a la vida social catalana integrant-les en el teixit associatiu.
Actualment ja hi ha més de cent trenta entitats adherides.

ccVoluntaris
per la llengua ..

El programa compta amb un sistema organ itzatiu i informàtic propi de gestió de
les dade s.
L'Institut Català del Volun tariat, cap a final s de juliol, per mitjà de la seva
pàgina web <www.voluntariat .org>, posava a disposició de tots els usuari s d'Internet els models de fitxes qu e han d'emplenar els voluntaris o els apr enents
que vulguin donar-se d'alta en el programa. També, per a la gent que no disposa
de connexió a Internet, es recullen les dades per via telefònica a totes aquelles
persones que es posen en contacte amb els responsables de la Direcció General
de Política Lingüística, l'Inca vol o el Consorci per a la Normalització Lingüística
i, en aqu ests casos, s'in trodueixen les seves dad es en la mateixa pàgina web.
Així s'han anat recollint, en due s bases de dad es, les informacions més rellevants de les persones qu e volen participar en aqu esta iniciativa.
Les parelles lingü ístiq ues es formen, doncs , a partir del tractament de les dade s
que han facilitat voluntaris i aprenents, tenint especial cura en aspectes relatius
a les frang es horàries disponibles, barr is O llocs de trobada de fàcil accés per a
totes due s persones, i altres preferènc ies manifestades.
Actualme nt la base de dades dels volun taris compta amb més de 1.000 en trades, a les qu als cal suma r els aprenents provinents dels cursos de català bàsic del
CNL i les escoles d'adul ts.

Desplegament
del programa

15

16

Perfils del voluntari
i de l'aprenent

Poden ser voluntaris lingüístics totes aquelles per sones que ho desitgin i que tinguin el català com a llengua habitual. No és necessari qu e tinguin una formació
específica, ja que la missió no és fer de professors sin ó de conversadors. El que
se' ls demana és una tasca d'aproximació de l'aprenent a la realitat lingüística
catalana, mitjançant situacions quotidian es i reals.
L'apren ent ha de tenir preferiblement un mínim de con eixemen t de la llengua
catalana. Per això es recomana que segueixi o hagi seguit algun curs o bé que es
trobi en els nivells bàsics d'apren en tatge. L'oferta també es fa extensiva a aquelles persones qu e viuen a Catalunya des de fa temps, que segur amen t tenen un
coneixement passiu del catala, però que els costa parlar-lo.
A tall il-lustratiu, al CPNL, durant el me s de setembre, es van fer les inscripcions dels alumnes i al llarg del mes d 'octubre es van anar iniciant els cursos. A
les classes, s'ofereix als alumnes la po ssibilitat de ser volun taris (si són de cursos
superiors) o aprenents (si són de cursos bàsics). Aquests volun taris i aprenents se
sumen als que ja s' h an apuntat per altres mitjans.

Compromisos

Els com promisos que adquireixen vo lun taris i aprenents són dedicar un mínim
d'una hora a la setm an a, durant deu setmanes, a conversar en llengua cata lana.
L'objectiu és millorar l'ús oral dels aprenents en situacions quotidianes i serà,
per tant, una eina fonamental per a la seva in tegració.
Un segon objectiu que s'acompleix amb aquesta prà ctica és que el volun tari
adquireixi un nou hàbit lingüístic. Consolida el català com a llengua d 'acollida
i trenca am b el model, sovint repetit, de dirigir-se al nouvingut en cast ellà.

Les sessions
de formació

Per tal de donar unes orientacions bàsiques als volun taris sobre la seva participació en el programa, la Direcció General de Política Lin güí stica ha organitzat
periòdicament unes sessions informatives que tracten aspectes de tipus organitzatiu i de tipus pedagògic.
La primera es va realitzar el 25 de setembre. Hi van assistir, també com a
volun taris inscrits al programa, el secretari general de la Presidència i el conseller de Cultur a. Una segona sessió va ser el ma teix dia 25 a la tarda. Durant els
mesos d'octubre, novembre i desembre es continuen fent sessions. L'assistència
mitjana a cada sessió és d'una cinquantena de persones, aproximadament.
En aquestes session s els volun taris reben les orien tacio ns bàsiques per realitzar les hores de conversa. Entre les recomanacions pedagògiques generals destaquen una proposta d'activitats per al primer i el segon dia de trobada, temes
possibles de conversa, que van des del funcionament del s serveis públics, com
ara l'escola o la sanitat, fins als gustos per sonals.
Una observació important és que l'hora de conversa n o ha de substituir una
classe ni ha d' assemblar-s' h i. Tam bé reben suggeriments pel que fa a les correccions i sobre com ut ilitzar el ma terial didàctic de suport.
Des del punt de vista organitzatiu, se'ls facilita una relació dels llocs on es
poden trobar i se' ls ofereix la possibilitat de posar-se en contacte amb les persones de la ins titució, que sempre els poden ajudar a aclarir dubtes.
El dia de la sessió de formació se'ls dóna un exemplar de Viure a Catalunya.
Vocabulari en imatges, i un de Viure a Catalunya. Comencem a parlar. Aquest
darrer, deu converses bàsiques en català, també es pot sol-licitar en format CD,
amb les converses enregistrades. A m és se'ls lliura una carta dels drets del voluntari i una samarreta, i adhes ius i pins amb ellogo de la cam panya.

El dia 22 d'octubre, a la sala El Vigatà de l Palau Moja , es van trobar els primers
aprenents i voluntaris lingüístics. Van ser 24 voluntaris i 24 aprenents que van
tenir oca sió de conè ixer-se i d'establir el primer contac te. Actua lment, amb gairebé una vintena de trobades de parelles lin gü ístiques, és interessant fer un cop
d'u ll a les diferents provinences i nacionalitats dels aprenents. La majoria dels
aprenents provenen de l'Estat espanyol i de Sud-amèrica. En el primer cas, es
tracta tan t de gen t qu e acaba d'arribar a Catalunya com de persones que fa
temps que hi viuen però qu e no s'han llançat mai a parlar en català, perquè no
tenen, en el seu en torn habitual, la po ssibilitat de fer-ho. En nombre menor, i
per aquest ordre, trobem apren en ts procedents de països d 'Europa, magrebins i
de països de la resta del món.
Es preveu fer un seguime n t constant de les parelles que duen a terme el seu
vol untariat, del seu inici, final , continuïtat de la parella, renovació, etc . Alhora,
s'establiran els recursos nec essaris per fer la valoració qua litativa, imprescindible
per conèixer l'impacte social i en els hàbits socials que el programa persegueix.

Les trobades

Tot i no poder parlar de xifres definitives, per la bo na acollida que està tenint
el programa podem afirmar que quan acabi l'any 2003 més de 2.500 persones
hauran passat per l'exp eriència dels voluntaris per la llen gu a: més de 1.000 parelles a més de 40 poblacions d'arreu de Cataluny a.
A més , tant des de la Gene ralitat de Catalunya com des dels 22 CNL es
promou que les entitats del territori s'adhereixin al programa, per consolidar la
participació de tothom en aque st projecte, i val a dir que a hores d 'ara ja hi ha
més de 130 entitats adherides.
I és que un programa com aquest ens implica a tots i ens acosta, a partir del
fil conductor del català -la llengua d'acollida-, cap a una convivència basada
en el coneixement, la com prens ió i el respecte de l'altre. La diversitat es viu com
un factor d'enriquimen t mutu . S'estableixen uns lligams, s'acosten les cultures i
es promou la pertinença a una col-lecti vítat, amb el català com a factor clau de
comunicació i arrelame n t .
D'aquesta manera es facilita que les persones que han vingut a Catalunya
puguin viure amb plenitud en el nostre país . El coneixement que adquireixen
amb la raó es complementa amb el qu e aprenen amb el cor, amb l'establiment
de vincles emocionals po sitiu s. Estimar una llengua és el que mou a fer-la servir
i «Volun taris per la llengua» és una bona base per a aquest pa s endavant.
Per a més in formaci ó sobre el programa, podeu consultar l'apartat del web
Llengua catalana: <h tt p://cultura.gen cat .n et/ll en gcat/volun taris>.

Estimar una llengua
per fer-la servir
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