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Jornada de treball sobre voluntariat lingüístic 
 
Llengua comuna, experiències compartides 
 
Tortosa, 16 de juny de 2010 
 
Sala d’actes dels Serveis Territorials d’Educació de les Terres de l’Ebre, 
carrer de la Providència, número 9, al barri del Rastre. 
 
Tema: Com millorar la implicació de les entitats i associacions en el voluntariat lingüístic? 
 
 
 
10.00 h Inauguració de la Jornada  
 
Bernat Joan, secretari de Política Lingüística i president del Consorci per a la 
Normalització Lingüística  
 
Trobada d’arreu del domini lingüístic. Tortosa, ciutat central, que ha rebut persones 
d’arreu del món i s’ha transformat en molts aspectes i que ha passat de la Renaixença a la 
modernitat i la tecnologia d’una manera accelerada. Molt central. Un marc adient per a la 
jornada. 
Posar en comú un seguit d’experiències diverses, segons si es fa des de la societat civil o 
no, etc. crear sinergies que permetin treure idees tenint en compte que és una història 
d’èxit. Superar les 50.000 parelles, reconeixement UE, però encara més. Desitjar bona 
feina, bona jornada. Que serveixi per donar un nou impuls. Un abans i un després de 
Tortosa, millor encara. 
 

 
Lluís Salvadó, delegat del Govern a les Terres de l’Ebre 
Agrair la visió de Tortosa com a espai central dels territoris de parla catalana. Visió de 
territori cruïlla. Voluntat d’identitat molt marcada per una cultura que està al mig de 
Catalunya i del País valencià. Més comú amb el valencià que amb els companys de 
Tarragona. Des d’una catalanitat desacomplexada. 
 
Andorra, País Valencià, Les Illes, Catalunya...  
Benvinguda. 
 
Destacar que fa 15 anys 96% 97% de catalans. Ara 20% d’immigració. Fonamental la 
feina del CPNL i de la SPL, especialment el VxL. Reconeixement especial a la gent que ve 
del País Valencià, que ho tenen més difícil. Les noves tecnologies permetran continuar 
mantenint el nivell d’excel·lència del programa i assumir nous reptes. 
 
Marian Rojas, directora dels Serveis Territorials d’Educació 
 
Parla des de l’òrbita del sistema educatiu català. Nous reptes. 
No partim del no-res. HI ha hagut un gran consens per a la anys 90 introduïm al projecte 
educatiu de centre. Molt ràpid a la primària però no a la secundària. A les Terres de l’Ebre, 
ocietat rural, integració més ràpida. Alumnat molt divers que ha obligat a introduir nous 



 

 

instruments tenint en compte que la nostra llengua és el català. Hem introduït les aules 
d’acollida, un nou perfil en els serveis educatius (coordinadors lic) i implementat altres 
projectes d’integració lingüística. Les noves tic fan que l’aprenentatge s’hagi de fer d’una 
altra manera. 
A Catalunya hem tirat endavant comunitats d’aprenentatge: voluntaris que van a les 
escoles i fan assessorament, acompanyament, per donar reforç a la integració lingüística. 
Desig que es puguin compartir nous projectes. 
 
 

 
Ferran Bel, alcalde de Tortosa  
Sentiment com a participant: vxl, una de les eines més potents per donar a conèixer la 
nostra llengua, en un context no prou favorable. S’assoleixen diferents objectius: donar a 
conèixer la nostra llengua a les persones que s’incorporen. A la vegada, una bona eina 
d’integració per a totes aquestes persones que també acaben coneixent la nostra cultura, 
forma de ser i de sentir el país. Tercer objectiu: ens ajuda als voluntaris a conèixer altres 
realitats socials i culturals de les persones que s’han incorporat a la nostra societat. És 
important que més enllà dels compromís individual hi hagi el col·lectiu. Moltíssimes 
felicitats per la feina feta. Darrere les 50.000 parelles hi ha molta feina del Consorci i la 
SPL a les Terres de l’Ebre. Als que no vénen de fora ha tingut i té voluntat de continuar 
tenint aquest paper de cruïlla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

10.15h Ponència: Cercant sinergies en el món associatiu a càrrec de Luís Miguel 
Luna, llicenciat en Geografia i Història, cap de Comunicació de Cáritas i assessor de 
comunicació en organitzacions no lucratives.  
(Medicus Mundi, Pere Tarrés. Professor col·laborador URL. Assessor cursos de Torre 
Jussana. Autor i coautor gestió “codi ètic” ONG. Voluntari.) 
 
Hem començat el matí amb una conferència magistral i alhora molt pràctica, una ponència 
d’un autèntic mestre. El ponent, una persona entesa en el món associatiu per la seva 
trajectòria professional i també per les seves experiències viscudes com a voluntari des 
dels quinze anys, ens ha presentat una síntesi de propostes pràctiques i útils perquè 
cadascú les apliqui a la seva realitat. 
 
Amb una mirada experta i un treball previ d’aproximació a la realitat específica del 
voluntariat per la llengua, el ponent ens ha ofert una reflexió estructurada  en vuit 
apartats. 
 
 

1. El voluntariat 
 
“Tots els qui participem en voluntariat compartim valors comuns, cerquem la 
justícia social i la plena implementació dels drets humans”, ha dit a la introducció. 
El voluntari ha de ser molt actiu, s’ha d’adaptar a situacions canviants. Tenim 
noves tecnologies, noves maneres d’acció i ens hi hem d’adaptar. 
 
Nosaltres, els voluntaris, no podem solucionar els problemes. Cal crear sinergies 
amb empreses, administracions, etc. Hem d’intentar fer camí amb els agents 
socials. Fer una tasca d’esmorteïdor social. Què passaria amb un dia de no treball 
social?: un daltabaix. Només Càritas atén un milió de persones al dia. Es podria 
posar en perill l’estabilitat. 
 
 

2. Què és ser voluntari? Les associacions de voluntariat 
 
Definició estàndard: una aportació sense contraprestació econòmica. Dos tipus: 
informal (no dins d’una organització: un veí, un conegut, que ajuda un dia, etc.) i 
organitzat (formal), amb requisits (tot i que no totes les organitzacions tenen els 
mateixos: majors d’edat, esperit solidari, capacitat de treball en equip, que 
acceptin un compromís mínim -unes hores a la setmana-. N’hi ha que fan signar un 
acord o un contracte de voluntariat (signen conforme respectaran l’ideari). 
 
Mancança: no se sap que el voluntariat té drets i deures. És obligatori tenir-los 
assegurats, informats de les activitats de l’entitat, i s’hauria de fomentar que 
participessin en els òrgans de gestió. 
 
Voluntaris: agents de transformació social, que volen una societat millor, no 
assistencialista. Treballarien en la prevenció. 
 
Voluntaris: donants. Donants de temps, en aquesta societat competitiva marcada 
per la pressa. El voluntari dóna temps, coneixements (know-how), experiències. 
 
Hi ha voluntaris que han exercit càrrecs de responsabilitat, altament formats. 
 



 

 

La contribució del voluntari li dóna quelcom. El voluntari pot conèixer una realitat 
social determinada, quins problemes socials tenim, etc. El voluntari rep: coneix 
altres voluntaris, se sent implicat en el canvi, troba la manera de realitzar-se, se 
sent partícip de la vida comunitària. 
 
 
 

3. Diversitat del món associatiu 
 
Entitats de tres nivells. 
Primer nivell: associacions, fundacions i d’ajuda mútua. 
Segon nivell: federacions, plataformes que agrupen entitats de primer nivell. 
Tercer nivell: federacions de federacions (taula d’entitats socials de Catalunya, que 
agrupa 2.000 entitats). 
 
Diversos àmbits d’actuació.  
Voluntariat social. Amb persones que tenen una problemàtica que dificulta la seva 
integració a la societat. És una ajuda no només assistencial. Hi ha molta tasca 
preventiva, d’acompanyament (a dones víctimes, a persones amb malalties rares, 
etc.). 

Voluntariat comunitari. Promoció de la vida associativa: dinamització de l’entorn 
sociocultural pq puguin participar de la vida social (associacions de veïns, etc.) 

Voluntariat cultural. Entitats ecologistes, etc. 

Voluntariat de cooperació internacional, que aplega entitats que volen treballar per 
països del sud. Desenvolupament. 

 
Serveis: informació als ciutadans (Federació Catalana d’ONG, etc.). Poden tenir el 
material i donar informació sobre un programa, per exemple. 
 
Els contactes personals tenen molt de valor. Un mail pot ser que no passi d’aquí.  
 
Propostes per acostar-s’hi:  
Totes les associacions fan una o dues assemblees anuals; s’hi pot anar. Fan 
formació. Tenen borsa de treball i borsa de voluntariat. Donen informació sobre 
subvencions. Cedeixen infraestructures. Assessoren en temes de qualitat. 
“Entitats socials d’interès municipal”. Els que subscriguin un codi ètic podran posar 
el segell a la pàgina web, al seu material. A la “Fundación lealtad”, per exemple, 
fan rendició de comptes, són transparents, promouen els drets de les dones, etc. I 
això s’ho miren les empreses.  
Difusió d’activitats (totes tenen pàgina web, correu electrònic, etc.). 
 
Hem de fer un pas més. Intentar conèixer les característiques de totes les 
associacions (a Barcelona hi ha 4.000 entitats). 
 

4. Reptes de les entitats de voluntariat 
 
Encara es treballa amb pràctiques de fa molts anys, amb presidències que no es 
mouen. Han d’aprendre del món empresarial i tenir independència, sobretot 
econòmica (no dependre de subvencions públiques). Han de diversificar les fonts 
de finançament. Apropar-se a les empreses, a l’equilibri entre els professionals 



 

 

remunerats i els voluntaris. S’ha d’acceptar que un voluntari en puguin saber més 
que tu. Cal fer formació (plans de formació contínua), captació de voluntaris. Si eti 
diuen “no tinc temps” has d’oferir un ventall de possibilitats com a contraprestació. 
La formació continuada en pot ser una. També fer-los participar a l’entitat; pot 
haver-hi un vocal dels voluntaris. 
De vegades hi ha por a la innovació, entitats que viuen del passat. S’ha de mirar 
cap al futur. 
 

5. El voluntariat del futur. Amb qui podrem comptar? 
 
Hem de plantejar-nos, cadascú en la seva societat, amb qui podrem comptar?  
 
La gent jove. Hi ha molta gent que fa voluntariat, però els mitjans no ho difonen 
(només es parla dels joves del “botellón”). Però també tenen limitacions. Si es 
dediquen als estudis, pots comptar-hi a l’estiu, caps de setmana, però quan vénen 
exàmens no pots comptar-hi. De vegades quan acaben els estudis i fins que no 
troben feina, no continuen el voluntariat. Quan troben feina, també cau en picat. 
 
Adults: conciliar amb jornades laborals és difícil. Alguns renuncien a part de les 
vacances per anar a un projecte de col·laboració. Peró hi ha noves opcions: virtual i 
corporatiu. 
Malauradament hi ha molts adults a l’atur. Hi ha hagut increment de persones a 
l’atur que, mentre no troben feina, s’ofereixen com a voluntaris, persones que al 
matí van a portar currículums i a la tarda a ajudar a altres. 
 
El col·lectiu de persones grans (pot ser el gran voluntariat del futur, si no ens fan 
treballar als 70 anys). Ha crescut molt als darrers anys. Ara ja no són analfabets 
digitals. Hi ha molta gent amb nivells de coneixement molt elevats. 
 
Com poden ser?  
Voluntariat presencial: es compromet en unes hores. 

Voluntariat presencial puntual: Nadal, etc. 

Voluntariat presencial a esdeveniments. 

Nova via: voluntariat virtual: persones altament qualificades que durant la setmana 
no poden i a la tarda o al cap de setmana hi dediquen unes hores a través de les 
noves tecnologies. Per exemple, cerca d’empreses per internet, traduccions, 
dissenys gràfics, redacció d’articles, anàlisi de bases de dades. Portals de solidaritat 
com són migranodearena.org, miaportacion.org, fesfalta.org, i d’entitats com 
cecot.org, solired.org.  

Nova perspectiva: voluntariat corporatiu. RSE. Hi ha moltes empreses que creuen 
que han de tenir un retorn a la societat. Promouen que els treballadors dediquin 
una estona a la societat: un dia, festa del voluntariat, per conscienciar els 
treballadors. El vxl hi encaixaria. Les empreses que van més enllà donen una borsa 
d’hores. 

Voluntariat promogut per les administracions: hi ha qui diu que és distorsionar, 
manipular. L’Administració pot becar, donar descomptes, etc. 

Mesures penals alternatives. Conductors amb grau d’alcoholemia.  
 
 
 

6. Cercant sinergies amb el món associatiu 



 

 

Quines associacions, entitats, podem trobar?  
A nivell universitari s’ha d’actuar molt més. Les facultats de filologia, sociologia, 
geografia i història. Intentar convenis de col·laboració. El dia de la solidaritat, per 
exemple, hi havia una vintena d’estands informatius. 
Tenen publicacions digitals, un apartat al web. 
Voluntariat com a “Practicum”, com a treball de màster. Han de col·laborar durant 
100 hores en millores de la gestió: plans de comunicació, etc. Memòries finals. 
També tenen panells d’anuncis físics i virtuals, associacions d’estudiants, etc. 
 
Instituts de batxillerat, primer i segon, i dFP. Programa de padrinatge: 
acompanyament a persones grans. 
 
Centres associats a la Unesco. Tenen professorat que treballen en temes de 
solidaritat. 
 
AMPA. Es convida a conferenciants, a parlar de temes de debat... Potser no hi va 
molta gent, però són actius. 
 
Esplais, (Agrupament, Federacions), escoltes. Escoles on es formen.  
 
Escoles de formació de voluntariat (més d’una vintena de reconegudes) FCVS. 
Cursos oberts. 
 
Escoles d’Adults, Casals de Gent Gran, Casals de Joves, punts d’informació juvenil 
(PIJ). El que és interessant és que els dinamitzadors coneguin i difonguin el 
programa. 
 
Per fer difusió també hi ha els hotels d’entitats o els casals d’associacions. 
Parròquies catòliques o evangèliques. Grups de vida creixent, de catequesi, de 
tercer i quart món... 
Món de les cases regionals, les hermandades rocieras... 
Associacions d’immigrants, associacions d’amics dels immigrants. 
Consolats i ambaixades. 
Escoles d’estiu, escoles d’idiomes, de formació de partits polítics. 

 
Possibilitat de difondre per webs corporatius i per xarxa social. 
 
 

7. Estratègia i acció 
 
Com podem plantejar-ho. Què rebran a canvi les entitats que hi col·laborin? Un 
segell? sentir-se’n partícips? S’ha d’elaborar i explicar molt bé quins beneficis 
rebran. 
 

8. I tot això, comunicar-ho. Cal dissenyar un pla de treball, cal un Pla de comunicació. 
Buscar sinergies amb els mitjans de comunicació, amb la premsa local i comarcal, 
perquè ens ajudin a fer difusió.  
Es pot anar per una doble via: difusió mitjans i federacions o associacions 
directament. 
 
 

9. Conclusions. 



 

 

 
Els factors d’èxit perquè el voluntari sigui fidel: l’acollida i l’acompanyament, la 
motivació constant, la qualitat del treball, fer activitats de fidelització, de sentiment 
de pertinença.  

 
El capital humà que difon el programa de Voluntariat Lingüístic és un element 
fonamental en un moment en què és importantíssim el manteniment de la nostra 
llengua. 

 
 
11.00h Pausa cafè 
 
11.30h Taula rodona amb la participació dels responsables dels programes de VxL als 
territoris de parla catalana i el col·loqui. 
 
11.30h Taula rodona formada per: 
 
Moderadora : Viqui Sanz, coordinadora de VxL del CPNL. 
 
Qualsevol modalitat de participació és bona i col·labora a la cohesió social, que les 
persones nouvingudes se sentin integrades sigui compartint experiències, el goig de la 
festa i de les problemàtiques. Les entitats són les portes que obrim perquè, un cop acabat 
el programa puguin continuar, i els catalans no canviar de llengua. Ens adonarem que 
entre nosaltres hi ha molts punts de contacte, però que les realitats diferents demanen 
estratègies diferents que ens serà molt interessant compartir. 
 
Cada participant farà una introducció i després s’obrirà el debat. 
 
Andorra, Pere Vilarrubla, tècnic del Servei de Política Lingüística del Govern d’Andorra 
 
Cinc anys de programa (març de 2005). Sempre en col·laboració amb el centre de cultura 
catalana. 530 parelles des de l’inici sobre una població de 75.000 i un 70% d’immigrants 
de procedència diversa. Hi ha catalans, però també espanyols, portuguesos, francesos, 
etc. Al 2005 es va intentar una campanya d’adhesions d’entitats i empreses. Signaven un 
manifest en què es comprometien a promoure voluntaris, atendre en català i promoure el 
programa. 22 adhesions: els comuns, escoles d’idiomes, Càritas, Associació de Gent Gran. 
Un fullet que es reparteix amb la factura de telèfon d’Andorra Telecom. No hi ha prou 
voluntaris per a tants aprenents. L’any 2009 un programa de joves voluntaris, menors de 
18 anys. Hi ha tres sistemes educatius: andorrà, espanyol i francès. És imprescindible 
la implicació del centre. 10 hores de pati. A l’escola d’infermeria també es va intentar. 
Doctors espanyols i estudiants andorrans. Va funcionar una temporada. Repte i objectiu: 
treballar amb associacions d’immigrants. Que tinguin el seu propi programa. El repte amb 
els portuguesos és que vegin que els pot ser important el català a la feina. Normalment 
treballen a la construcció. El col·lectiu anglòfon s’ho pren com un hobby. Els centres 
comercials són l’objectiu. Desenvolupar plans lingüístics i integrar-hi un programa de vl, 
en la línia de la RSE. Potser és més fàcil fer-los veure que el català és un valor afegit que 
no pas que vegin que ho és la RSE. Formar petits programes de vl intern. Falta la relació 
més propera, fer-los veure que el domini del català per als seus treballadors és un valor 
afegit, que els fa arribar a un grau d’integració més alt. La situació econòmica actual hi 
juga a favor. L’empresari ha de revaloritzar el seu negoci. 
 
Catalunya Nord, Joan Iglesias, responsable del Centre Cultural Vallespir. 



 

 

Venim d’una altra realitat política. Ens trobem al principat de Catalunya que va quedar 
separat fa 350 anys de Catalunya. Queda emmarcada en l’administració francesa, 
jacobina, que nega tota existència de la llengua catalana o de qualsevol altra. S’ha de 
tenir en compte aquest fet, i un article que reconeix les llengües de França com un 
patrimoni. 700-800 alumnes Bressola, 200 Arrels. Ràdio Arrels. Només 2% transmet el 
català als fills. També hi ha molta immigració. El Vallespir en contacte amb el Consorci a 
l’Empordà. A partir del març de 2009, primera trobada a Figueres (13 parelles). El Centre 
Cultural del Vallespir ha organitzat petites festes i trobades culturals per Sant Jordi, etc. 
També a Figueres en altres fires. Qui són els aprenents? Els que venen perquè volen 
millorar el català, persones que estan en estat de diglòssia i amb vergonya. També gent 
forastera, escocesos, britànics. Entitats: revista Vallespir, fascicle de la Federació. 
Ajuntament de Perpinyà, que des del 2008 està també en contacte amb el Consorci. 
També l’Institut Font Nova. A Perpinyà al març de 2009 15 parelles. Com redreçar la 
situació? S’ha de veure un nou espai transfronterer: l’eurodistricte.  El Consell General 
dels Pirineus Orientals s’hi compromet. El Consell General hi donarà reconeixement polític. 
La llengua és llengua comuna de la Universitat de Perpinyà i de la de Girona. Entre Salt, 
Girona i Perpinyà hi ha una mena de llançadora teatral. Una nova marca permet ara que el 
català pugui ser llengua d’escola i tirar endavant el programa de voluntariat. També tenim 
els ajuntaments. Entre tots els batlles de la CatNord s’està potenciant. Estem en bones 
vies. 
 
Illes Balears, Pilar Arnau, coordinadora del voluntariat lingüístic Entitat Paraula 
Valora la descentralització a Tortosa.  
Paraula, centre de serveis ling. Associació sense afany de lucre amb seu a Palma. És molt 
diferent fer-ho des de l’Administració. Des de l’inici es volien obrir a totes les entitats de 
les Illes: primer als ajuntaments. S’ha de treballar illa per illa. Els ajuntaments són les 
entitats més importants. Volgudament no trien les associacions, sinó que s’ofereixen a 
totes. Ajuntaments per a tasques de difusió. Col·laboració en activitats: sortida cultural – 
historiador local. Creació d’un punt d’inscripció. Demanen als ajuntaments que facin 
cursos de català (el vl no són cursos de llengua, sinó un complement). Quan hi ha 
oposicions la gent es desperta i algú creu que el vl pot ser la solució, i no. Només com a 
complement. Llavors es demana als municipis que organitzin la formació. 
Crear una estructura als municipis. Es demana als ajuntaments la llista d’entitats. Els 
convoquen a una reunió en què s’explica el funcionament i se’ls ofereix l’adhesió. Tres 
compromisos: difondre la campanya dins l’entitat, la campanya “enrotllat”, i afavorir el 
català. A més, col·laboracions específiques. També Paraula difon les seves activitats que 
siguin gratuïtes. Partits polítics, sindicats. Hi ha ajuntaments també del PP. Totes les 
entitats adherides hi col·laboren. Entitats que ofereixen que els voluntaris hi participin. La 
llengua catalana ha de ser la llengua vehicular. Castellers de Mallorca, etc. Què creiem 
que les entitats podrien trobar d’interessant a participar del programa? Voluntariat lúdic i 
cultural. Podem oferir activitats participatives en que siguin protagonistes, 
tinguin un rol. 
 
 
 
País Valencià, Vicent Moreno, responsable del Voluntariat pel Valencià 
 
Ensenyament en valencià i immersió. Incorporació progressiva. Una parcel·la dins Escola 
Valenciana. Campanya de matriculació: demanda doble de l’oferta. Treballen pel vl quatre 
persones (18 hores). Il·lusió en el projecte, perquè el català estigui també al carrer. Van 
començar al febrer del 2005 amb l’AMPA. Van poder arrencar a partir de molts contactes: 
sobretot dels tècnics assessors lingüísitc dels ajuntaments. També Escoles d’Adults, AMPA. 



 

 

A València ciutat, una Associació de Veïns i una escola. S’ha de despertar la fibra 
sensible. Falten voluntaris. Hi ha més demanda que oferta. Contacte amb 
l’Ajuntament, full de ruta. Expliquen programa i punts a seguir, ofereixen material i 
participar en una sèrie de punts a seguir: roda de premsa inicial, una setmana abans 
d’una reunió de la ciutadania. Tenen preparat falca publicitària, DVD, etc. Si la roda de 
premsa és al matí, la presentació és al vespre. Ja comencen les inscripcions, que s’han de 
fer arribar a la persona de l’Oficina de Promoció del Valencià, si n’hi ha. Torrent ja ha fet 
unes 50 parelles. Hi ha qui fa inici de curs i després cloenda, i entremig contacte telefònic. 
Activitats lúdiques, rutes culturals, cinema. Ambient perquè la gent se trobe a gust. 
“Parla’m en valencià”. La xapa. 3.500 parelles. Ara mateix a València ciutat 300 parelles. 
70 ajuntaments 20 a 8. 4. Augmentar les campanyes de sensibilització. La promoció ha de 
ser més directa. Hem de transmetre que és una llengua d’acollida, una part de la nostra 
cultura, un regal. No hi ha subvenció. L’Acadèmia Valenciana ajuda. El Corte Inglés, 
Mercadona, Les Falles, Moros i Cristians.  
  
 
Catalunya, Anna Gallego, dinamitzadora VxL CNL Badalona 
 
Presenta el resum de les 22 persones dinamitzadores del Consorci.  
programa de la SPL i Consorci. Es gestiona des dels 22 CNL que es van incorporar des de 
2007. Entitats 919 al desembre de 2009. En tres anys gairebé triplicades. Entitats que fan 
parelles. Entitats que tenen relació amb la cultura catalana, les que estiguin més 
sensibilitzades. També les AMPA. Centres cívics. També en funció de les possibilitats de 
col·laboració: espais, etc. 
Els aprenents vénen sobretot dels cursos i hi ha més dificultats a trobar voluntaris. 
S’intenta trobar algú que expliqui el programa (per exemple a les biblioteques). Contacte: 
proposta de reunió, assistència a Junta. Alguna vegada certificats d’agraïment. Acords de 
col·laboració amb les entitats de vegades perquè algú és v o a. Entitats molt actives i 
d’altres que no tant. Si no hi ha persona de contacte, menys activa. La manca de 
temps dels dinamitzadors pot dificultar-ho. Anem amb compte amb dates com ara Nadal. 
Setembre i març són els dos moments en què es reforça el vl. Intercanvi de beneficis, 
espai d’interelació. Reconeixement social. Poden captar més socis. Entitats 
coorganitzadores. 
 
No en tenen prou informació, no veure per tant quin profit en poden treure. 
 
Oferim; difusió, tramesa d’informació, preferència en la matrícula dels cursos de català. 
[Potser caldria adequar les subvencions, per a activitats i no només per fer parelles.] 
Incompatibilitat horària. L’interlocutor potser no és el president. 
Cal demanar opinió als participants sobre quines activitats. 
Ser realistes. 
Desvincular l’èxit de la quantitat. 
 
Benefici: descompte, activitat gratuïta. 
Argumentari / ideari d’arguments sobre els beneficis del programa. I que socialment se’n 
parli com d’una bona pràctica. 
Contactar amb entitats mediàtiques i entitats esportives: implicació de la Generalitat, 
Esports i Famíia, per exemple. 
 
Tenir una llista de totes les entitats d’un territori seria molt útil. 
 
 



 

 

 
 
 
13.00h Col·loqui 
 
 
Cati Rivera, Eramprunyà. Pregunta al Pere V. De quina manera es fa perquè els comerços 
d’impliquin? Treballen també festius. Es fa l’activitat durant la pausa, a l’hora de dinar. 
 
El Corte Inglés. Cap problema perquè la voluntat dels aprenents fa que es puguin trobar 
espais. Trobar el moment no és el problema. 
 
Jordi Duran. Arreu són 10 hores. Com les compteu? 
 
València. El que condiciona és la franja horària. 
 
Jordi Esteban. Lloa la reflexió de la Pilar. Implicació amb les entitats, també per part de 
Paraula. La gradació, el ventall d’oferta. Seguiment molt proper. 
El correu és important, però la clau és el, contacte entre persones.  
Pilar: mecanismes de control, no només la parella es presenta. Volen que s’arribi a uns 
mínims. A les 2 setmanes truquen a les dues persones. A les 6 setmanes hi tornen, i 
finalment a les 10 o 11 setmanes.  Quan arriben al C els animen a fer de voluntaris.  
 
València. Aconseguir una falla podria servir per animar a altres. 
 
Marta, el Prat de Llobregat. Dificultat perquè les entitats signin.  
Viqui. Abans de perdre l’entitat, no forçar signatures. 
 
Pilar. Elements de reflexió fruit de la conferència: a quines entitats ens dirigim i com ho 
fem? Piquem portes properes, en què creiem que el missatge serà entès. Escollim o no 
escollim? Quines col·laboracions establim? per a quins tipus d’entitats?  
 
Gabinet de comunicació d’EV. Un bon acord amb les editorials. Clubs lectors. S’impliquen 
perquè també publiciten els llibres. Però en altres fa mandra perquè no troben els 
beneficis: Once, etc. 
 
Xesca, de Mallorca. Sorpresa per subvencions de la Generalitat.  
Montse Nadal, subvencions per a entitats: gestionar parelles (import persona i difusió del 
programa). 
 
EV. Caixa Popular. 
 
Viqui, quina actitud hem de tenir? “Nosaltres portem una cosa que creiem que l ipot ser 
interessant a vostè.” Hauríem de ser capaços d’elaborar aquest argumentari per poder 
anar a vendre el producte. També fer visible les entitats que participen a través dels 
mitjans de comunicació locals.  
 
L’Hospitalet. Trobades per barris. Objectiu: que es coneguin entre ells: voluntaris, 
aprenents, establiments i entitats del barri. 
 
Blanca Sala. Díptics orientats a les parelles. Potser seria bo tenir un material específics. 



 

 

Viqui. Precisament la setmana vinent hi haurà uns tríptics adreçats a les empreses. Però 
potser en caldrà un altre per a les empreses. 
 
Noemí Ubach. Dins del paraigua del voluntariat proposa que s’inclogui la tipologia de 
voluntariat lingüístic, que formem part d’un paquet específic. 
 
Gemma, Alt Penedès. El problema amb les entitats és el seguiment: el temps que tenim 
per visitar-les. proposta de reunió amb totes les entitats adherides. 
Pilar. Tenim els mitjans que tenim per fer el seguiment que podem. 
 
Eduard. Importància contacte personal. Pot ser avaluable a llarg termini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.00h Dinar 
 
16.00h Taula rodona amb participants al programa de VxL  
16.00h Taula rodona: Debat a partir de les experiències de voluntariat 
lingüístic, formada per: 
 
Voluntari del País Valencià, Salvador Pardo 
Aprenent tipus: aprenenta. Els de fora ens salven la llengua? Que la falta de competència 
no els obligui a canviar de llengua. Un dels inconvenients és la gratuïtat, que fan que no 
es valori. S’ensenyen altres coses de franc? Descobriment de la seva ciutat.  

1. Propiciar un canvi polític.  
2. Pot empitjorar. 
3. Perquè s’interessin les organitzacions privades ho han de veure lluny del poder. 

Que sigui rendible. 
4. Que els qui n’estem a favor ens mostres amables, encara que fermes amb els 

objectius. 
“Fracassem més bé” 
Ocasions que sigui 
 
Aprenent/ Voluntari del CNL Terres de l’Ebre, Hassan Daoudi 
L’idioma preocupa a la gent que acaba d’arribar. Ell sap altres idiomes i té amics. Es pot 
parlar fora de la classe. Pot parlar amb altres i aprendre a no canviar de llengua. perdre la 
vergonya. El català i el castellà l’han ajudat a poder-se incorporar. Ara treballa a 
l’Ajuntament. Ajudeu-nos a parlar en català. 
 
CCOO, Dolors Frutos, coordinadora del Servei Lingüístic. Més de 21 anys. CCOO s’adhereix 
el 2003. Per interès de la Fina Niubò. Col·laboració amb l’Escola d’Adults. Treball de 
proximitat, de contacte. Hem d’anar més enllà en la difusió. Viabilitat a l’empresa, aprovat 
en un context en què l’empresa faciliti el català en tots els àmbits: pla lingüístic. 
 
Departament de Justícia, Maria Rosa Lizandra, coordinadora del Servei Lingüístic 



 

 

No hi ha obligació de saber català i hi ha inèrcia a treballar en castellà. Es canvia 
automàticament al castellà. El personal té poc coneixement del català jurídic. Equips de 
dinamitzadors lingüístics als Jutjats. Tots els funcionaris que en volen tenen un curs, en 
diversos formats. Cursos “com si fos una botiga”. Persones que estan de pas s’interessen 
pel voluntariat. Fa que hi hagi bona relació dins la feina. Jutge i funcionari difícilment 
s’aparellen. Sovint les parelles ja vénen formades. Millora el clima laboral. Una altra 
imatge molt més simpàtica per aprendre la llengua. 
 
Empresa El Corte Inglés, Ricard Martí, Departament d’Organització 
Acord amb l’administració com a punt de partida. L’ús de la llengua és molt inferior al 
coneixement. Les polítiques públiques no arriben amb els mateixos arguments als àmbits 
privats. És millor professional qui pot parlar amb el client. Caixeres: missatges orals molt 
curts. Dependents d’informàtica, calen més explicacions. Molts nouvinguts de parla 
castellana. Com a usuaris ens hem de queixar. Qüestionari d’avaluació: empresa i 
Consorci. Com ho fan: sessió de presentació, etc. L’empresa pot facilitar una mica les 
coses, però el motor han de ser els aprenents. Ha de formar part de l’ADN de l’empresa. 
Satisfacció de les persones. És un bon negoci. 
10 propostes de millora:  
 
Entitat del País Valencià, Fina Girbés, tècnica de l’Oficina de Promoció del Valencià 
Tota pedra fa paret. 
Sensibilitzar més les institucions. Crear una bossa de voluntaris. 
 
Entitat Secretariat de Sants, Carme Fàbregas, coordinadora del Projecte “Parlem” 
Integració dels nouvinguts i dels voluntaris. Tots necessiten unes línies, saber més on es 
posen. Petita reunió per veure’n el compromís. Els passen també informació del que es fa 
al barri. Les parelles es fan d’edat semblants, que algunes es troben també els 
diumenges. Dificultats amb els xinesos. 
 
Moderadora: Dolors Perramon, cap de Servei de Foment de l’Ús del Català de l’SPL 
 
Col·loqui: 
 
CATNord. Fina, m’ha agradat la paret. També des de les muntanyes del Nord. La 
muixeranga d’Algemessí. 
 
 
JM Fort. Reus. Motius per incorporar el català a l’empresa. Per si podem entendre si hi ha 
algun canvi que expliqui un canvi respecte al català. I si això es pot explicar i si es pot 
generalitzar o si hi ha una part de convicció personal. La importància de les persones.  
 
Sr. Martí. Les empreses grans reflecteixen la societat. La seva cultura és un conjunt de 
coses. La influència de les persones és important. No hi ha hagut cap canvi qualitatiu. 
Sempre ha tingut una política molt respectuosa amb la llengua.  
 
1996: declaració explícita d’una voluntat lingüística de l’empresa. 
 
 
Escola Valenciana en les Forces Nacionals. La guàrdia civil va aparellada. Acostar-se més i 
establir més bona relació.  
 
MDP: “Hi ha algú tan intel·ligent que aprèn de les experiències dels altres”. Voltaire. 



 

 

 
 

 
 
18.00h Xerrada: Xarxes socials existents a Internet a càrrec de Anton Ferret. 
 
Ton Ferret: Internet, una gran conversa. 
 
18.30h Conclusions a càrrec de la relatora, Mercè Romagosa. 
 
19.00h Cloenda a càrrec de Paquita Sanvicén, directora de Planificació i Foment de l’SPL. 
 


