
Bon dia. Encara que molts de vosaltres ja el coneixeu perquè en sou partícips, 
començaré fent una petita introducció per situar el nostre programa de 
voluntariat lingüístic en el context del Consorci per a la Normalització 
Lingüística.  
 
“Voluntariat per la llengua” és un programa de la Secretaria de Política 
Lingüística de la Generalitat de Catalunya i del Consorci per a la Normalització 
Lingüística que, des de 2003,  té per objectiu (com altres programes de la resta 
del Països Catalans) fomentar l’ús de la llengua catalana en les relacions 
personals.  
 
El programa el gestionen, des dels 22 Centres de Normalització Lingüística 
que existeixen a tot Catalunya, els dinamitzadors i dinamitzadores que s’hi van 
incorporar a partir de 2007 i el coordina, des del Consorci, Viqui Sanz, que és la 
persona d’enllaç entre la Secretaria de Política Lingüística i l’equip de 
dinamitzadors. 
 
D’entitats que col·laboren amb el Voluntariat per la llengua en teníem, a 
desembre de 2009, 919 a tot Catalunya. L’any 2007 (en què els dinamitzadors 
i dinamitzadores es van incorporar al programa) en teníem 495, és a dir, 
l’augment ha estat d’un 46% en tres anys. 
 
Des del Voluntariat per la llengua, entenem per entitat qualsevol col·lectivitat 
considerada com una unitat i, per tant, aquestes més de 900 entitats que tenim 
adherides són de tipologia diversa: hi ha ajuntaments, associacions de 
comerç, culturals i festives, biblioteques, centres excursionistes,  AMPA 
d’escoles i d’instituts, casals de joves o escoles d’ adults, clubs i centres 
esportius, empreses de transport i altres sectors, entitats financeres, museus, 
fundacions, etc. 
 
Quant al tipus de col·laboració, tenim tant entitats que proporcionen nous 
inscrits com altres amb qui coorganitzem activitats diverses (que són la gran 
majoria),. Les entitats que formen parelles lingüístiques autònomament 
representen menys d’un 1% de la totalitat. 

 
A l’hora d’interessar-nos per una entitat, ho fem en funció de:  
 
la incidència que tenen en el teixit social de la població i, en aquest sentit, ens 
interessen les més emblemàtiques,  
 
segons l’àmbit d’actuació de l’entitat 
Però, sobretot, ens interessa treballar amb aquelles entitats que tenen relació 
amb algun aspecte de la cultura catalana (castellers, geganters) 



Per a nosaltres, és important que l’entitat tingui finalitats properes i 
apropiades per al VxL: ens interessen aquelles que poden estar més 
sensibilitzades amb el tema de la llengua i predisposades amb el voluntariat en 
general. 
 
També ens adrecem a les AMPA pel fet que ens permeten arribar a l’entorn 
dels centres educatius. A més, els pares i mares tenen un motiu de pes en 
comú per voler aprendre i practicar el català: tenen fills i filles escolaritzades en 
català. 
 
Perquè faciliten el contacte amb diverses entitats al mateix temps, una bona 
referència són els Centres Cívics per la senzilla raó que aquests espais 
alberguen diferents associacions en el mateix recinte. 
 
També triem les entitats segons la possibilitat de col·laboració. Així, en 
funció d’una activitat concreta que ens agradaria fer, mirem de buscar una 
entitat que ens la pugui oferir. 
 
I si el que busquem són llocs on les parelles de VxL  puguin fer-hi trobades, 
triem entitats o institucions que puguin oferir aquests espais. 
 
Un altre factor que determina la tria és la possibilitat de captar voluntaris o 
aprenents i la necessitat que tinguem puntualment d’augmentar el nombre  
dels uns o els altres. El fet que els aprenents ens vinguin majoritàriament dels 
cursos de català que imparteixen els CNL fa que normalment ens manquin 
voluntaris, per la qual cosa tenim més entitats amb persones potencialment 
voluntàries. 

 
Un cop hem triat l’entitat, el primer que fem és esbrinar qui és la persona 
responsable de l’entitat i si la coneixem, si hem tingut cap tipus contacte amb 
l’entitat o si ha utilitzat cap servei del CNL.  
 
S’intenta tenir un interlocutor permanent que es vagi “qualificant”, que no 
només reparteixi el material informatiu sinó que pugui explicar el programa a 
les persones interessades (per exemple, a les biblioteques hi ha personal que 
comenta els fulls de difusió a les persones dels clubs de lectura que s’hi 
organitzen). 
 
Quan fem el contacte, els proposem fer una presentació del VxL a l’entitat 
(anar a una Junta o a una reunió concertada oberta a tots els socis) i per 
mantenir-hi la relació, ho fem a través del correu electrònic, amb trucades 
directament i els fem arribar materials. 
 



En el cas de les AMPA, es contacta amb el Departament d’Educació, 
s’assisteix al plenari de les AMPA i després s’envia una carta de recordatori. 
 
Alguna vegada, dins d’actes de VxL, s’ha fet un reconeixement públic a les 
entitats amb el lliurament de certificats d’agraïment per la seva participació. 
 
L’acord de col·laboració amb l’entitat es pot arribar a fer:  
 
perquè ja hi hem establert alguna col·laboració i els proposem un acord 
formal, però també pel coneixement personal dels membres (nostre o perquè 
són voluntaris o aprenents), entre d’altres raons. 
 
D’altra banda, com que és molt freqüent que la relació s’estableixi amb una 
persona de l’entitat en concret, sovint és un inconvenient per a nosaltres que 
canviï el responsable.. 
 
Quant a la participació de les entitats, és molt variable: n’hi ha de molt actives 
i compromeses i d’altres que formen part del programa passivament. Gairebé 
sempre, si no tenim cap referent, cap persona d’enllaç concreta de l’entitat, la 
participació és molt poc activa. 
 
Una altra dificultat que ens trobem en relació al seguiment dels acords és que 
les persones de l’entitat no dediquen el seu temps en exclusiva a l’associació i 
que els horaris en què els podem localitzar o reunir-nos amb elles és 
incompatible amb els nostres horaris laborals. 
 
En general, la manca de temps dels dinamitzadors és un problema a l’hora 
de gestionar bé la feina derivada dels contactes, signatures d’acord i seguiment 
de les entitats. 
 
Sempre hem de pensar en l’època de l’any en què demanem col·laboració a 
les entitats i que aquesta no coincideixi amb preparatius de campanyes seves, 
si bé que també és cert que obtenim més difusió si reposem material i 
recordem l’acord abans de celebracions significades i d’assistència massiva 
(com ara Nadal o Sant Jordi). En aquest sentit, va bé enviar un correu 
electrònic “model” dos cops l’any (al setembre, coincidint amb l’inici d’activitats i 
al març, abans de Sant Jordi).  
 
I un altre factor a tenir en compte és el tipus d’activitats que organitzem amb 
les entitats. De vegades, ha hagut poca assistència de voluntaris i aprenents o 
hem hagut d’anul·lar alguna activitat. Això ens deixa en una situació incòmoda 
davant de l’entitat.  
 
Nosaltres plantegem la col·laboració amb el VxL sempre com un intercanvi de 
beneficis:  



 
Com una contribució a fomentar l’ús del català com a llengua comuna 
socialment i com un espai d’interrelació. En aquest sentit, també mirem 
d’engrescar-los i ajudar-los des del CNL perquè l’entitat incorpori el català com 
a llengua d’ús en cas que no la tingui. 
 
Destaquem també la possibilitat d’augmentar el reconeixement social pel sol 
fet d’adherir-s’hi (si són entitats de caire social, el fet de participar en un 
programa de voluntariat ja és un aspecte positiu) i, per últim (i no menys 
important per a ells), els diem que, gràcies a la difusió que els fem entre els 
nostres usuaris, poden captar més socis. 
 
En qualsevol cas, sempre intentem que les entitats se sentin 
coorganitzadores de les difererents actuacions que els proposem. 

 
A l’hora de plantejar l’adhesió al programa, sovint ens trobem que les entitats 
no tenen prou informació sobre la possibilitat de fer acords de col·laboració (ja 
que creuen que en el VxL només participen les parelles lingüístiques) o no 
veuen quin profit poden obtenir o els canals de comunicació que tenen amb els 
associats no són prou efectius. 

 
El que nosaltres els oferim és: 
 
Difusió: a la nostra pàgina web (enllaços als webs de totes les entitats dins de 
l’apartat d’entitats col·laboradores), tramesa de correus electrònics amb les 
activitats o les informacions que ens faciliti l’entitat a voluntaris i aprenents i 
enviament de notes de premsa als mitjans de comunicació quan signem acords 
i quan organitzem activitats conjuntes. Aquesta difusió permet a l’entitat arribar 
a un tipus de públic diferent del que tenen habitualment a l’abast. 
 
Preferència en la matrícula de cursos de català. 
 
Participar en el actes que organitza el CNL i ser informats de tots els serveis 
que poden utilitzar. 

 
D’altra banda, la relació amb les entitats ens permet a nosaltres: 

 
Fer més difusió del VxL: treballar amb les entitats ens permet fer arribar el 
programa a població diversa i de diferents àmbits socials. En el cas de 
territoris amplis, permet arribar a punts de la comarca que són impossibles de 
gestionar d’una altra manera. 
 
Dinamitzar el programa externament. 
 



Com que no disposem de pressupost per realitzar activitats, l’adhesió ens 
permet poder oferir a les parelles lingüístiques altres entorns per practicar el 
català i activitats per realitzar com a col·lectiu i no tan sols en parella. 
 
Gràcies també a aquesta col·laboració, els voluntaris i, sobretot, els aprenents, 
coneixen les entitats del territori i les activitats que fan.  
 
Incrementar el nombre d’aprenents i, sobretot, de voluntaris. Tenint en compte, 
però, que quan fem l’acord, aconseguim nous inscrits però després cal esperar 
temps per tornar a fer noves incorporacions perquè no hi ha nous socis o nous 
membres tan sovint a les entitats. 
 
En general, es difícil fer un seguiment dels resultats que obtenim amb les 
entitats. 
 
De cara a elles, quant a fer que el programa els resulti més atractiu o que hi 
participin més activament, potser convindria adequar les subvencions de la 
Generalitat de Catalunya a la realitat del teixit associatiu dels municipis: 
actualment, les subvencions van adreçades a  entitats que,bàsicament,  
gestionen parelles. S’hauria de tornar a fer subvencionable l’organització 
d’activitats que fomentin l’ús del català en un sentit ampli. 

 
També trobem fonamental que els ajuntaments s’impliquin sempre perquè les 
entitats considerin necessari incorporar-se al programa, fet que també es 
potenciaria amb testimonis externs del programa. 

 
Fent tot aquest repàs d’experiències, hem recollit també una sèrie de 
suggeriments (alguns ja s’estan posant en pràctica i d’altres no) per tal de 
millorar la gestió de les entitats en cadascuna de les fases descrites:  
 
Els ajuntaments ens poden ajudar en la tria de les entitats que poden ser més 
receptives amb el programa o que s’hi poden implicar més (per convicció o per 
disposar de mitjans per fer-ho). 
 
 
Els actes que apleguen moltes entitats en el nostre territori (consell de ciutat, 
mostres o fires d’entitats, etc) ens poden premetre fer difusió del programa,  
donar-nos a conèixer i captar entitats. Ens trobem de nou, però, amb un 
problema d’incompatibilitat horària, ja que aquestes concentracions es fan 
normalment en cap de setmana. 
 
Sempre s’hauria de triar bé l’interlocutor amb qui es fa el primer contacte, no 
tant pel càrrec que ocupi dins de l’entitat com perquè sàpiga transmetre bé la 
informació i la implicació que n’esperem. 
 



És interessant també demanar l’opinió a voluntaris i aprenents sobre els tipus 
d’activitats que els agrada fer com a col·lectiu: això ens porta a buscar entitats 
d’un determinat perfil.  
 
Sempre hauríem de pactar amb les entitats només allò que es creu que es 
podrà assolir: ser realistes i procurar que les entitats no es marquin mai uns 
objectius massa ambiciosos. Hauríem de saber desvincular la quantitat i l’èxit i 
saber fer entendre a les entitats (i també recordar sempre nosaltres) que una 
cosa no és igual a l’altra. 
 
Estaria bé que, en el moment de plantejar la col·laboració, penséssim en quin 
“benefici” pot oferir l’entitat als participants en el VxL (tipus descompte per fer-
se soci, una activitat gratuïta o la utilització dels seus locals, etc.) i intentar 
pactar sempre algun punt en aquest sentit. Consegüentment, es podria editar 
una guia d’entitats col·laboradores .De les entitats que ja ofereixen algun 
tipus de benefici a voluntaris i aprenents, n’hauríem de fer difusió entre tots els 
CNL. 
  
Fora bo que s’elaborés un document que servís com a argumentari, una mena 
d’ideari per tenir tots plegats molt clar en què pot beneficiar les entitats adherir-
se al programa, que els arguments que es donin no siguin només materials 
sinó també de valors (com ara de cohesió social, de difusió social de la 
llengua...) i que socialment es parli del programa com una bona pràctica. 
 
Estaria bé també que el programa definís unes pautes per facilitar 
l’apropament a les entitats tenint en compte les diferents tipologies existents. 
 
Estaria bé contactar amb entitats mediàtiques per obtenir un impacte més 
gran d’implicació i participació en el voluntariat lingüístic i hauríem de tenir més 
en compte les entitats esportives (de tots els esports, especialment els 
majoritaris, tant pel que fa als jugadors com als entrenadors i també als 
seguidors). 
 
Per tot això, caldria la iniciativa de Serveis Centrals i la implicació de 
determinats departaments de la Generalitat de Catalunya (com ara Esports o 
Família). Sabem que ja s’ha intentat però que resulta difícil. 
 
Pensem que també pot ser interessant oferir a les entitats material lingüístic 
(com ara vocabularis específics, pòsters...), tallers, cursos o seminaris 
específics del seu àmbit. Tot això es pot fer amb tècnics del CNL o també 
se’ls podria proposar a voluntaris (o aprenents) experts en algun tema d’anar a 
l’entitat a fer xerrades obertes a VxL i socis de l’entitat. 

 
 



Es podria fer, per exemple, un espai dedicat a les entitats col·laboradores en 
ràdios o televisions públiques. 
 
S’ha de potenciar la difusió del programa dins de les entitats un cop s’ha fet 
l’adhesió: fer presentacions, amb l’ajut del DVD del VxL o altres materials 
nous, emmarcades en la programació habitual de les entitats perquè els socis 
sàpiguen que l’entitat s’hi ha adherit i com poden participar en el programa. 
 
 
No hem de perdre de vista que el reforç social és molt important a l’hora de fer 
la proposta de col·laboració. Poder tenir una llista de totes les entitats que 
participen activament arreu de Catalunya per tipologia i de les activitats que 
s’han fet, per poder ensenyar a l’entitat amb qui volem signar l’acord ens seria 
molt útil: si veiessin que hi ha altres entitats del mateix camp que ja col·laboren 
amb el VxL, potser s’interessarien més o tindrien una actitud més positiva en 
relació al programa. 
 

Bé,  vull acabar aquest compendi de les reflexions que hem fet els 
dinamitzadors i dinamitzadores del VxL amb motiu d’aquesta jornada, agraint 
la col·laboració de tothom i l’esforç previ per fer-nos arribar aquestes 
experiències, idees i suggeriments per tal de millorar entre tots la qualitat del 
programa VxL del CPNL i, en conseqüència, perquè el voluntariat lingüístic 
sigui una gran eina per difondre i augmentar l’ús de la llengua catalana. 
 
Gràcies.  


