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 “Voluntaris per la llengua” 2007. Nou impuls 
 
  
Que és el programa “Voluntaris per la llengua”? 
 
“Voluntaris per la llengua” és un programa de la Generalitat de Catalunya i del 
Consorci per a la Normalització Lingüística que pretén fomentar l’ús de la 
llengua catalana en les relacions personals. Facilita que les persones que 
tenen coneixements de llengua catalana es llancin a parlar-la en totes les 
situacions, i que les persones que parlen habitualment el català no canviïn de 
llengua innecessàriament.  
 
“Voluntaris per la llengua” posa en contacte una persona que parla 
habitualment català amb una altra que en té coneixements bàsics i que vol 
parlar-lo, perquè es trobin i parlin on vulguin, quan vulguin i del que vulguin, 
durant un mínim de 10 hores.  
 
“Voluntaris per la llengua” s’adreça només a persones majors d’edat. 
 
El programa “Voluntaris per la llengua” ha estat reconegut per la Comissió 
Europea (26 de setembre de 2006) com una de les 50 millors pràctiques 
d’aprenentatge d’una llengua que s’estan portant a terme a la Unió Europea. 
 
 
 

Què és “Voluntaris per la Llengua” Què NO és “Voluntaris per la 
llengua” 

Un programa de foment de l’ús del 
català 

Un programa d’ensenyament 

Una eina perquè les persones amb 
coneixements de català bàsics es 
llancin a parlar-lo 

Una eina per substituir les classes de 
català 

Una eina per millorar la fluïdesa de les 
persones que comencen a parlar 
català  

Un programa dirigit exclusivament a 
immigrants 

Una eina perquè les persones que 
parlen habitualment català no canviïn 
de llengua innecessàriament 

Un programa dirigit exclusivament a 
alumnes de cursos de català 
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Evolució del programa 
 
Aquest programa va néixer com un recurs més per facilitar l’aprenentatge i la 
pràctica oral de la llengua catalana als alumnes dels cursos de català per a 
adults del Consorci per a la Normalització Lingüística.  
A mesura que s’ha anat estenent ha evolucionat, i en aquests moments se 
n’estan desenvolupant diverses modalitats amb la participació de diferents 
entitats i organismes. S’ha fet evident que el programa té un potencial important 
des del punt de vista del foment de l’ús de la llengua catalana i de la 
interculturalitat, i que pot donar servei a públics diferents dels que fins ara hi 
participaven, no vinculats directament a l’àmbit dels cursos i de l’aprenentatge.  
També hi ha hagut diverses experiències d’implantació en l’empresa privada, 
en l’àmbit de la gestió dels recursos humans. 
La implantació i el desenvolupament del programa “Voluntaris per la llengua” 
durant els darrers anys l’ha consolidat com un gran instrument de suport al 
procés d’aprenentatge de la llengua catalana però també com una eina de 
participació social que ha servit per posar de manifest valors positius associats 
a l’aprenentatge i l’ús del català, relacionats amb el coneixement mutu entre 
persones que conviuen en un mateix territori.  
D’altra banda, “Voluntaris per la llengua” s’ha convertit en una eina molt útil 
perquè les persones catalanoparlants s’adonin que no han de canviar 
necessàriament de llengua quan s’adrecen a una persona desconeguda o 
estrangera, i per tant és un instrument clar de foment de l’ús social del català. 
Per aquests dos aspectes, és un programa que fomenta la convivència i la 
cohesió social, que pot contribuir a fer del català la llengua comuna de la 
societat en un context de diversitat cultural. Cal tenir en compte, però, que no 
es tracta només d’un programa adreçat a la relació entre persones 
catalanoparlants i persones d’immigració recent. També hi han participat amb 
un alt grau de satisfacció persones que resideixen fa anys a Catalunya, o que 
fins i tot hi han nascut, però no parlen català amb prou fluïdesa. Aquestes 
persones, tot i que no hagin assistit a cursos de català, tenen un coneixement 
passiu de l’idioma i necessiten aquesta petita pràctica per llançar-se a parlar-lo. 
 
Balanç històric: gairebé 14.500 parelles 
 
Durant l’any 2006 es van constituir 4.496 parelles lingüístiques, que, sumades a 
les parelles fetes els anys anteriors, fan un total de 14.418 en tota la història del 
programa. 
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En el programa hi han col·laborat els ens locals i més de 200 entitats i 
organitzacions culturals, socials i ciutadanes de tot Catalunya. 
 
 
 

 
 
Perspectiva actual: 23 dinamitzadors per estendre el programa a tot el 
territori i una nova base de dades operativa el 23 d’abril 
 
La gestió d’un programa que implica la participació de moltes persones i 
organitzacions i una atenció personalitzada en la majoria d’actuacions és 
complexa i requereix un treball constant i continuat per part de l’organització 
que se’n fa càrrec, tant a nivell individual –la creació i el seguiment de les 
parelles lingüístiques en concret- com a nivell general –generar un sentiment 
de pertinença a un col·lectiu amb objectius i finalitats comunes i conjuntes i 
proporcionar un reconeixement efectiu als voluntaris per la tasca duta a terme.  
 
Ens trobem, doncs, en un moment de reforç, impuls i revitalització del programa 
“Voluntaris per la llengua”. El Govern de la Generalitat considera prioritari 
estendre’l de manera significativa a tot el territori de Catalunya. 
 

Evolució de les parelles lingüístiques
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És per això que, al llarg dels anys 2005 i 2006, s’ha decidit que el Consorci per 
a la Normalització Lingüística tingui, tant als serveis centrals com a cada 
centre, dinamitzadors assignats exclusivament al programa, s’ha dissenyat i 
desenvolupat una aplicació informàtica específica per a la gestió de voluntaris i 
s’han treballat els models de relació amb les diferents entitats col·laboradores. 
A partir d’aquest any 2007 el programa comptarà també amb la col·laboració de 
la Direcció General d’Acció Comunitària. 
 
 
1. La Secretaria de Política Lingüística dirigeix el programa i el gestiona a 

través del Consorci per a la Normalització Lingüística. Cada centre de 
normalització lingüística tindrà una persona assignada al programa. En total 
seran 23 dinamitzadors amb dedicació completa, que treballaran de manera 
transversal i no vinculada únicament als cursos. Aquests dinamitzadors 
tindran contacte personal amb les persones inscrites al programa, vetllaran 
per les sessions inicials de presentació del programa als voluntaris. Seran 
ells també qui proposaran la parella i en faran el seguiment. Això ha suposat 
una inversió de 800.000 euros durant el 2007. 

 
2. El programa  es gestionarà a través d’una eina comuna –l’aplicació 

informàtica de “Voluntaris per la Llengua”- que estarà disponible al web de 
la Generalitat de Catalunya el 23 d’abril, diada de Sant Jordi.  A través 
d’aquest nou servei web es pot fer la inscripció al programa i, segons les 
preferències que la persona interessada introdueix, proposa les possibles 
parelles que finalment seleccionarà el dinamitzador. L’aplicació permetrà fer 
una gestió descentralitzada de les dades. Cada centre de normalització 
lingüística (dels 23 que estan adscrits als Consorci per a la Normalització 
Lingüística) tindrà un accés parcial i podrà gestionar les dades del seu 
territori. L’aplicació permetrà fer una explotació de les dades, de manera 
que es podrà extreure la informació per zona geogràfica, franges d’edat, 
sexe, procedència dels participants, fluxos de participació. L’encreuament 
de dades permetrà tenir més coneixement del perfil dels voluntaris. 
L’aplicació ha tingut un cost total de 82.604,20 euros, dels quals 64.604,20 
euros corresponen al pressupost del 2006 i 18.000 euros al pressupost del 
2007. 

 
3. El Consorci gestionarà el programa a cada territori procurant la participació 

del major nombre possible d’entitats implantades i atenent totes aquelles 
persones interessades a participar-hi independentment de la seva inscripció 
a cursos de català. 

 
La Secretaria de Política Lingüística continuarà promovent l’atorgament de 
subvencions a les entitats que implantin el programa entre les persones 
associades i que organitzin activitats complementàries de suport als voluntaris. 
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La difusió de la convocatòria de subvencions, la valoració i el seguiment dels  
projectes es farà de manera coordinada amb el Consorci per a la Normalització 
Lingüística.  La convocatòria s’obrirà a finals  d’abril. 
 
 
Perspectiva de futur: un portal web de “Voluntaris per la llengua” 
 
A principis del 2008 serà operatiu el portal web del programa “Voluntaris per la 
llengua”, que vol ser un espai virtual de trobada entre els participants del 
programa. 
 
 
 
 
30 de març de 2007 
 


