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Encara que aquesta presentació es va fer dimarts al Casal Pere Quart de 
Sabadell, la iniciativa s’ha dut a terme des del Consorci per la normalització 
lingüística, amb l’ajut dels ajuntaments de Sabadell i de Sant Quirze del Vallès. 
Us recordem que el programa Voluntaris per la llengua és el projecte de 
participació lingüística que té com a objectiu posar en contacte voluntaris que 
vulguin destinar una hora a la setmana (durant un mínim de 10 setmanes) a 
conversar en català amb persones que estan aprenent la llengua catalana i que 
volen practicar-ne l’ús oral. Van dirigir la paraula als assistents (per ordre 
d’intervenció) Carme Forcadell, presidenta del Consell del CNL de Sabadell, 
Mariona Mas del CNL de Sant Quirze, Sebastià Ruiz, alcalde de Sant Quirze i 
Manel Bustos, alcalde de Sabadell. L’alcalde de Sant Quirze, ens va dir que ell 
és net d’immigrants, i ens va explicar una anècdota dient que no fa gaire a 
Sigüenza, el va atendre en un restaurant una cambrera romanesa, interessant-
se, es va assabentar que les 8 persones del personal d’aquell restaurant eren 
romanesos. Ens va remarcar la importància que té per als nous vinguts, la 
integració, i la integració a través de la llengua. Manel Bustos va començar 
dient que ell va venir a Catalunya als 9 anys, i ho feu des de València, però de 
la part de parla castellana de València, i que en els primers anys de ser aquí no 
es va sentir motivat per parlar en català, però que va conèixer la seva 
companya la Carme, i que d’aleshores fins ara, a intentat sempre parlar i 
millorar el seu català. Ens va citar a tots d’aquí a 10 setmanes per veure com 
havia anat aquesta experiència, per millorar-la en un futur.  
 
Enric Alloza, redacció Sant Quirze Fotografies 
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