
Trenta gironins formen parella lingüística amb immigrants per 
conversar en català  
 
El programa preveu deu hores de conversa en dos mesos i mig per afavorir la 
seva integració a la cultura catalana  
 
El Consorci per a la Normalització Lingüística va presentar ahir a Girona la 
campanya Voluntaris per la llengua , que té per objectiu millorar l'aprenentatge 
del català per part d'immigrants i afavorir la seva integració a la cultura 
catalana. Per primer cop a la ciutat de Girona, s'aplicarà el sistema de parelles 
lingüístiques, en què un voluntari es reunirà amb un o dos immigrants per 
conversar en català. Ahir la seu gironina d'El Punt, la Farinera, va ser l'escenari 
per a la formació d'una trentena de parelles lingüístiques o grups de tres 
persones que com a mínim fins al març compartiran converses disteses un cop 
per setmana. Les ganes d'integració dels immigrants i la necessitat de mantenir 
viva la llengua catalana eren els principals motius per participar en la iniciativa.  
 
17/01/2004 
El Punt - Girona 
 
En entrar a la sala de la Farinera, els aprenents de català van rebre un titular del diari El 
Punt del dia que van haver d'utilitzar-lo per trobar la seva parella lingüística que tenia la 
resta d'informació de la notícia. Una de les voluntàries que participen en el programa 
considera que l'experiència és positiva «perquè en alguns casos ens queixem que no 
s'integren prou, quan en realitat fem poc esforç per afavorir-ho». Per contra, els 
aprenents prioritzen la importància de saber català en un context on eminentment tota 
la comunicació es fa en aquest idioma i per millorar les seves possibilitats 
professionals o cercles d'amistats socials. 
Els voluntaris es comprometen a fer deu hores de conversa sobre qualsevol tema amb 
la seva parella lingüística amb l'objectiu que siguin converses agradables. El més 
habitual és quedar un cop per setmana i que durant 60 minuts es parli en català. 
El sistema de parelles lingüístiques ja s'ha portat a terme en altres poblacions com ara 
Palafrugell, Santa Coloma i Olot, així com a la Universitat de Girona (UdG). Aquestes 
experiències prèvies han fet decidir el Departament de Cultura, l'Institut Català del 
Voluntariat i la Secretaria per a la Immigració a aplicar la mesura per primer cop a la 
ciutat de Girona. Les poblacions de Blanes, Figueres, Salt i, un altre cop, Palafrugell 
començaran les pròximes setmanes experiències semblants per afavorir l'aprenentatge 
del català. 
A tot Catalunya ja s'han format unes 1.500 parelles lingüístiques en els anys 
precedents i més de 170 entitats s'han adherit a la iniciativa. A les comarques 
gironines hi ha uns 120 voluntaris per formar parella amb aprenents de català i es 
calcula que segueixen els cursos un centenar de persones. 

 

 
 


