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L’article defineix el projecte Xerrem de la Coordinado-
ra d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL), en 
mostra l’evolució al llarg del temps a Catalunya i en fa 
una valoració a partir dels factors positius i negatius, 
externs o interns, que palesen les seves caracterís-
tiques principals: treballar des del voluntariat per al 
foment de l’ús social de la llengua ajudant a millorar la 
fluïdesa oral, treballar cooperativament amb entitats i 
organitzacions, incidir positivament en la cohesió so-
cial i fer conèixer el país. Finalment, es convida les 
entitats a promoure iniciatives semblants.

Er article definís eth projècte Xerrem dera Coordina-
dora d’Associacions pera Lengua Catalana (CAL), ne 
mòstre era evolucion ath long deth temps en Cata-
lunya e ne hè ua avaloracion a compdar des factors 
positius e negatius, extèrns o intèrns, que manifès-
ten es sues caracteristiques principaus: trebalhar des 
deth volontariat peth foment der usatge sociau dera 
lengua ajudant a melhorar era fluïdesa orau, trebalhar 
cooperativament damb entitats e organizacions, inci-
dir positivament ena coesion sociau e hèr a conéisher 
eth país. Finaument, se convide as entitats a promòir 
iniciatives semblantes.

El artículo define el proyecto Xerrem de la Coordina-
dora de Asociaciones por la Lengua Catalana (CAL), 
muestra su evolución a lo largo del tiempo en Cata-
luña, y presenta una valoración de dicho proyecto a 
partir de los factores positivos y negativos, externos 
o internos, que evidencian sus características princi-
pales: trabajar desde el voluntariado para el fomento 
del uso social de la lengua ayudando a mejorar la flui-
dez oral, cooperar con entidades y organizaciones, 
incidir de forma positiva en la cohesión social y dar a 
conocer el país. Por último, se invita a las entidades a 
promover iniciativas semejantes a esta. 

The article defines the Xerrem Project, developed by 
the Partnership Coordinator for the Catalan Language 
(CAL). It describes the evolution of the project in Cata-
lonia while assessing it on the basis of internal and ex-
ternal, positive and negative factors that highlight its 
main characteristics: working with volunteers to foster 
the social use of the language by improving oral ex-
pression, working in cooperation with institutions and 
organisations, having a positive effect on social cohe-
sion and bringing a greater knowledge of the country. 
Finally, the article invites the institutions to promote 
similar initiatives.

Projecte Xerrem, impulsor de punts
de trobada i comunicació en català

Projècte Xerrem, impulsor de punts
de trobada e comunicacion en catalan

Proyecto Xerrem, impulsor de puntos de 
encuentro y comunicación en catalán

Xerrem Project, motivator of meeting 
and communication points in Catalan

http://www.cal.cat/campanyes_i_projectes_detalle.aspx%3Fid%3D2
http://www.cal.cat/campanyes_i_projectes_detalle.aspx%3Fid%3D2
http://www.cal.cat/campanyes_i_projectes_detalle.aspx?id=2
http://www.cal.cat/campanyes_i_projectes_detalle.aspx?id=2
http://www.cal.cat/campanyes_i_projectes_detalle.aspx?id=2
http://www.cal.cat/campanyes_i_projectes_detalle.aspx?id=2
http://www.cal.cat/campanyes_i_projectes_detalle.aspx?id=2
http://www.cal.cat/campanyes_i_projectes_detalle.aspx?id=2


Llengua i Ús 55 Experiències 2.1 Projecte Xerrem, impulsor de punts de trobada i comunicació en català 31

Introducció

La intenció de l’article és doble: d’una banda, mostrar com 
la iniciativa del projecte Xerrem de la Coordinadora d’As-
sociacions per la Llengua Catalana (CAL) ha estat fins ara 
una bona pràctica per a l’augment de l’ús social del català, 
i de l’altra, palesar que és una metodologia que es pot es-
tendre fàcilment a àmbits d’acció social que es proposin el 
mateix objectiu.

Després de definir sintèticament el projecte, farem ús del 
mètode de planificació estratègica DAFO per descriure’n 
els factors positius i negatius: oportunitats i amenaces 
externes, i fortaleses i debilitats internes. Finalment, mos-
trarem les raons que el fan extensible arreu on es donin 
les oportunitats que s’enumeren.

Un projecte consolidat

El projecte ja va ser descrit àmpliament en aquesta pu-
blicació.1 En poques paraules i partint d’una observació 
fenomenològica, és a dir, de la manera com apareix i es 
presenta a la població adulta, Xerrem és una proposta de 
la CAL que consisteix a organitzar grups de conversa que 
es reuneixen un cop a la setmana, seguint el ritme del 
calendari escolar, i en els quals els aprenents parlen força 
estona comentant en petit grup qüestions de la vida quo-
tidiana ajudats amb correccions i suggeriments de guies2 

que condueixen l’activitat. Les sessions es desenvolupen 
orientades per criteris metodològics i didàctics experi-
mentats i materialitzats en un manual.

El projecte es proposa que els aprenents assoleixin 
aquests objectius:

• Lingüístic: una millor competència oral, que els porti 
a fer-se seva la llengua catalana.

• Social: una relació enriquidora que fomenti la cohesió entre 
gent adulta de diversa edat, procedència, cultura, etc.

• Nacional: un millor coneixement de la realitat polièdrica 
del nostre país que els mogui a l’estima i a la participació.

El projecte s’aplica al Principat des del curs 2008-2009 
i s’ha estès majoritàriament per l’àrea metropolitana. Di-
versos ensenyants d’adults i dinamitzadors lingüístics de 
la Catalunya del Nord també se l’han fet seu. Els gràfics 
1 i 2 mostren un resum de les actuacions fetes en aquest 
període, referides a Catalunya.

Evolució del nombre de grups Xerrem

————————————

1.  EstEban, Jordi. «Xerrem, una experiència de voluntariat per fomentar l’ús social del català». Llengua i Ús: Revista Tècnica de Política Lingüística [Barcelona], núm. 44 (1r quadrimestre 2009), p. 44-53. També disponible 
en línia a: <http://www6.gencat.net/llengcat/liu/44_24.pdf> [Consulta: novembre 2014].

2.  De fa un cert temps, la CAL va decidir evitar el terme xerpes i anomenar guies els voluntaris del projecte, terme que va considerar més normatiu.

Gràfic 1: Evolució del 
nombre de grups Xerrem
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Evolució del nombre de guies i de xerraires

Valgui com a mostra avaluativa de l’assoliment dels ob-
jectius esmentats, el resum de les valoracions fetes pels 
guies al final del curs 2013-2014, obtingudes a partir de 
l’observació i la indagació:

El projecte Xerrem, una resposta més al repte de la 
realitat sociolingüística 

Tot i els esforços per fomentar l’ús social de la nostra 
llengua, a Catalunya encara hi ha molta gent que la co-
neix perquè l’ha estudiat, però que solament l’usa en 
moments determinats i poc rellevants de la comunicació 
interpersonal. Hi ha molts ciutadans d’origen estranger 
que són atesos en castellà per la gran majoria de catalans 
encara que desconeguin de la mateixa manera les dues 
llengües del país. Encara hi ha a Catalunya molta gent de 
parla catalana que canvia al castellà tan bon punt s’ado-
na que l’altre no parla català fluidament o, encara que el 
parli, que mostra trets que denoten origen forà.

Aquests aspectes assenyalen el perill de fer del català una 
llengua empobrida i prescindible, cosa que continua pale-
sa en l’estadística actual d’usos lingüístics de la població, 
com es pot comprovar, per exemple, en les dades sobre 
els usos socials a la zona metropolitana de Barcelona (Bar-
celonès, Baix Llobregat, Vallès Occidental i Maresme) de 
l’Enquesta d’usos lingüístics a Catalunya (2013).3

Gràfic 2: Evolució del nombre 
de guies i de xerraires
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cap coneixement de català, que es va engegar amb guies del projecte Xerrem.
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El grup ha avançat en els 
coneixements pràctics de català?

molt: 18 % bastant: 79 % poc: 3 %

Valora el nivell de cohesió del grup alt: 76 % mitjà: 24 % baix: 0 %

El grup ha ampliat els 
coneixements sobre el país?

molt: 27 % bastant: 70 % poc: 3 %

————————————

3.  Vegeu-ne informació més completa a <www.gencat.cat/llengua/dades> 

Usos habituals en contactes socials

Només
català

Més català 
que castellà

Ambdues
llengües

Més castellà 
que català

Només 
castellà

Castellà 
i altres 

llengües

Amb les amistats 8,16 % 13,56 % 16,33 % 16,95 % 37,34 % 4,97 %

Amb els veïns 9,57 % 12,66 % 16,38 % 14,02 % 44,72 % 0,77 %

Al petit comerç 12,98 % 16,83 % 16,28 % 13,47 % 38,61 % -

www.gencat.cat/llengua/dades
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El fet que ha estimulat la posada en marxa el projecte 
Xerrem ha estat la constatació d’aquesta manca d’ús 
social del català i de la dificultat d’una part de la pobla-
ció de trobar-se còmoda en converses de relació social 
que vagin gaire més enllà de les fórmules usuals per ini-
ciar-les o cloure-les o dels comentaris genèrics de molts 
inicis de conversa. 

Les oportunitats que el fan possible

El projecte Xerrem no ha sorgit del no-res. És una pràctica 
que relliga en un sol feix diferents oportunitats que ofereix 
el moment actual:

1. Persones amb voluntat de millorar la fluïdesa, la correc-
ció i el bagatge expressiu de la seva parla en català.

Als grups de conversa, hi acuden persones mogudes per 
motius diversos i en situacions també molt diverses: estu-
diants de català que el volen practicar oralment, alumnes 
universitaris vinguts d’altres països, persones vingudes 
d’arreu del món que s’interessen pel català i el necessi-
ten per trobar feina i participar en entorns socials, mares 
o pares de nens i nenes que fan immersió, persones ju-

bilades que hi troben l’oportunitat que no havien tingut 
abans, etc. 

El projecte Xerrem fa possible assumir aquesta diversitat 
d’edats, nivells, motius, procedències, llengües primeres, 
etc., sempre que els nivells siguin superiors al nivell A1 
— comprensió bàsica i expressions molt habituals— i no 
hi cerquin una correcció molt acurada com la que corres-
pon al C1 o C2.

2. Persones voluntàries i dinàmiques amb capacitat i dis-
posició d’ajudar-les en aquest esforç.

Constantment arriben sol·licituds de persones voluntàries 
que troben sentit en la tasca de col·laborar en el foment 
de l’ús del català de les persones suara descrites. És un 
actiu que té el país: la cultura del voluntariat. Actualment 
hi ha prop de dues-centes persones vinculades als pro-
jectes de la CAL que condueixen grups de conversa o 
estan en disposició de fer-ho. No ha calgut esmerçar-hi 
gaires recursos per aconseguir aquest resultat. El perfil 
més comú de voluntari o voluntària és el d’una persona 
jubilada i activa, bona parladora i concorde amb els ob-
jectius del projecte. Anomenem guies les persones volun-
tàries del projecte Xerrem.

3. Entitats, col·lectius o organitzacions de caire social que
inclouen l’ús de la llengua en els seus objectius.

Per fer-se càrrec de la dimensió d’aquesta oportunitat, 
només cal donar un cop d’ull a la llista del Cens d’enti-
tats de foment de la llengua catalana, que s’acosta ja a 
les cent cinquanta. Els contactes de la CAL amb molts 
d’aquests col·lectius i amb ens d’ús públic, com ara bi-
blioteques i centres cívics, ha donat com a fruit la crea-
ció de grups en espais molt diversos: entitats d’atenció 
a persones immigrades, ateneus populars, biblioteques 
públiques, centres socials, associacions de veïns, llibre-
ries, parròquies, equipaments esportius, etc.

Freqüència amb què s’inicia la conversa en català en contactes socials

Sempre Sovint Poques vegades Mai No consta

16,3 % 25,8 % 20,6 % 34,5 % 2,9 %

Actitud dels catalanoparlants quan s’adrecen a algú en català i els contesta en castellà

Continua 
en català

Continua en 
castellà

Demana si 
pot continuar 

en català

Mai no s’adreça 
a ningú en 

català

Interromp la 
conversa No consta

8,6 % 72,8 % 1,9 % 14,7 % - 2 %
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4. Un mètode contrastat de pràctiques de conversa que 
vinculen llengua i comunicació social, tal com es va expli-
car en articles publicats en aquesta mateixa revista.4

Aquesta quarta oportunitat, que ha nascut de l’anàlisi 
sobre patrons discursius en textos de no-ficció de la Di-
recció General de Política Lingüística5, ha estat fonament 
sòlid del mètode, que promou infinitat de converses de 
relació social sobre temes comuns, abraça el coneixe-
ment i la pràctica de la majoria de funcions comunicatives 
que s’hi acompleixen, i permet una gradació de comple-
xitat en la pràctica conversacional.6

Un projecte amb fortaleses que li donen consistència

Aquest projecte ha demostrat capacitat d’adaptació a en-
torns ben diversos i a persones de tota condició, i ha es-
tat aplicat per persones voluntàries d’edats, professions i 
tarannàs de tota mena. Aquesta consistència es deu a un 
seguit de característiques que el configuren.

Aspectes metodològics:

• És una proposta d’adquisició oral basada en la conversa, 
com el Voluntariat per la Llengua, els intercanvis 
lingüístics, els tallers de conversa, les tertúlies, etc. 
Totes aquestes iniciatives col·laboren en el foment de 
l’ús social del català.

• Se centra en les habilitats orals, que són l’objectiu a 
assolir en forma d’avenços en fluïdesa, correcció i 
bagatge expressiu. La lectura tant pot ser prescindible 
—de vegades hi ha aprenents que no tenen formació 
instrumental suficient— com tenir un paper formatiu 
important. L’escriptura, si hi apareix, té bàsicament la 
funció de donar suport a la memòria.

• S’emmarca en l’aprenentatge no formal, és a dir, en un 
aprenentatge intencionat, sí, però dut a terme fora de 
les institucions formatives, basat en el contacte amb 
experts, prou estructurat (objectius, durada, suports, 
etc.) i desvinculat de certificacions oficials.

Aspectes funcionals: 

• Comporta una actuació extensa en el temps, no puntual. 
Per assolir objectius de millora en l’oralitat, cal identificar 
formes genuïnes d’expressar-se, retenir-les per repetició, 
ser capaç d’aplicar-les en diferents contextos, millorar-
les i consolidar-les per reflexió i, finalment, automatitzar-
les en els intercanvis comunicatius. S’hi dóna, doncs, un 
procés cognitiu i emotiu que reclama temps i ritme. 

• Pot ser un complement d’aprenentatges formals. En 
alguns casos les pràctiques orals que es fan en cursos 
resulten insuficients, sigui pel nombre d’aprenents per 
aula, sigui per la càrrega lectiva que comporta la diversitat 
de coneixements i habilitats que s’hi han d’encabir. 

————————————

4.  EstEban, Jordi. «Parlar una llengua d’ús… social (1)». Llengua i Ús: Revista Tècnica de Política Lingüística [Barcelona: Generalitat de Catalunya. Direcció General de Política Lingüística], núm. 38 (1r quadrimestre 
2007), p. 47-55. També disponible en línia a: <http://www6.gencat.cat/llengcat/liu/38_596.pdf> [Consulta: novembre 2014]; EstEban, Jordi. «Parlar una llengua d’ús… social (2). Pràctiques de conversa a l’aula». 
Llengua i Ús: Revista Tècnica de Política Lingüística [Barcelona: Generalitat de Catalunya. Direcció General de Política Lingüística], núm. 39 (2n quadrimestre 2007), p. 39-50. També disponible en línia a: <http://
www6.gencat.cat/llengcat/liu/39_611.pdf> [Consulta: novembre 2014].

5.  DirEcció GEnEral DE Política linGüística; artiGas, Rosa; bEllès, Joan; Grau, Maria. Tipotext. Una tipologia de textos de no-ficció. Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Direcció General de Política 
Lingüística; Eumo editorial: Vic, 2003.

6.  Vegeu els documents de la Guia de les sessions Xerrem i  del Manual per les sessions Xerrem a: <http://www.cal.cat/campanyes_i_projectes_detalle.aspx?id=2>

http://www6.gencat.cat/llengcat/liu/38_596.pdf
http://www6.gencat.cat/llengcat/liu/39_611.pdf
http://www6.gencat.cat/llengcat/liu/39_611.pdf
http://www.cal.cat/campanyes_i_projectes_detalle.aspx%3Fid%3D2
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• És una iniciativa de voluntariat basada en la consideració 
que no cal ser professionals per ajudar efectivament a 
la millora de la competència oral i mitjanament formal. 
Per ser guies de conversa n’hi ha prou amb un nivell 
acceptable de qualitat oral i l’agilitat suficient per 
conduir grups de persones. 

Aspectes socials

• És una activitat inclusiva. Hi arriben persones d’arreu 
de l’estat i del món amb bagatges culturals ben 
diversos, però atentes, totes, a qüestions que ens 
toquen de prop com a humans, i inclouen tothom, 
persones disposades a compartir aquesta experiència 
bàsica entre els uns i els altres. Es fa camí des de la 
coexistència, per la confluència i la convivència, cap 
a la participació. 

• Té components emocionals de gran rellevància per a 
l’aprenentatge, ja que el medi en què s’activa infon calidesa 
humana, sigui pel coneixement i l’estima interpersonal 
que s’hi genera, per l’intercanvi d’experiències que s’hi 
promou, per la comunió d’expectatives i d’èxits que s’hi 
viu, per la consciència creixent de pertinença al país, 
etc. L’emoció positiva confereix el màxim rendiment al 
coneixement i a la voluntat d’aprendre, sobretot quan es 
tracta d’apropiar-se una llengua.

Aspectes econòmics

• És una activitat gratuïta per als xerraires, tot i que 
siguin usuaris d’un recurs d’aprenentatge que té 
costos derivats tant del lloc on es fa com del material 
que s’utilitza. Comporta també un estalvi de despesa 
social, atès que els dadors d’aquest servei a la població 
són voluntaris; no existiria el projecte sense voluntariat. 

Les característiques descrites fins aquí són compartides 
per molts altres projectes i iniciatives que promouen l’ús 
de la llengua mitjançant la interlocució oral. N’hi ha d’al-
tres, però, que li confereixen un caire específic:

• Disposa d’un material generador de conversa. El manual 
que s’usa a les sessions és ple de preguntes motor 
organitzades per nivells de dificultat pel que fa a la 
resposta o el comentari que generen. És un recurs amb 
molts avantatges: 

a) Les converses es poden dur a terme en grups reduïts de 
tres o quatre parlants, cosa que ajuda que parlin força.

b) La divisió en petits grups possibilita agrupar els aprenents 
per graus de competència en català.

c) Els conversadors no s’esforcen a mantenir el fil 
conversacional: quan esgoten els comentaris d’una 
pregunta accedeixen a la següent. D’aquesta manera 
poden estar tan atents al tema comentat com a la 
manera d’expressar-se.

d) Iniciar diàlegs a partir de preguntes establertes dota 
l’activitat d’un caire de pràctica o assaig i no tant de 
conversa real, on no escauen gaire les interrupcions 
per modificar o refer aspectes gramaticals o textuals.

 
e) Els guies de les sessions no tenen necessitat de 

conduir ni moderar les converses i poden acomplir 
amb plenitud la funció d’assessorament.

f) Els guies disposen d’un ampli ventall de temes i 
qüestions d’interès per dinamitzar les sessions, material 
que els ajuda molt a preparar-les setmana rere setmana.

• Les propostes de conversa que conté el manual de 
conversa possibiliten la simultaneïtat de nivells dins d’un 
mateix grup. Les preguntes motor estan classificades 
per patrons discursius, des dels textos que tenen una 
estructura textual senzilla fins als més complexos:

Al 1r nivell, expressiu i autodescriptiu, es parla de gus-
tos, preferències i costums.
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Al 2n nivell, descriptiu, es dóna informació de com són 
llocs, persones, ambients, objectes, etc.

Al 3r nivell, narratiu, s’expliquen històries viscudes o 
conegudes dels interlocutors.

Al 4t nivell, directiu, es donen consells i es fan sugge-
riments sobre qüestions diverses.

Al 5è nivell, argumentatiu, s’exposen opinions i es 
van valoracions.

Les persones que es comencen a expressar en català 
es veuen de seguida amb cor de dialogar gràcies a les 
preguntes dels dos primers nivells.

El tercer nivell permet fer exposicions més llargues, 
cosa que esperona els que dubtaven que podien fer-ho.

Els nivells quart i cinquè reclamen un cert grau de do-
mini discursiu i és adequat per a persones que volen 
millorar en agilitat i correcció.

• El material i la metodologia de què es forneix el 
projecte parteixen d’una visió humanística de les 
macrofuncions comunicatives descrites. Atès que 
les converses no tenen cap més objectiu que la 
bona entesa entre els uns i els altres, els aprenents 
comuniquen espontàniament el que són. I tots som 
sentiment, voluntat i intel·ligència, a més de memòria 
i percepció. Vegeu en aquest quadre com d’allò que 
som o tenim flueix el que diem, les tipologies textuals:

Una característica important del projecte Xerrem és 
aquest punt de partida: els grups de conversa són espais 
on la comunicació interpersonal s’atresora constantment 
mitjançant la conversa, activadora d’infinitat de funcions 
comunicatives. És un enriquiment que ajuda tothom, es-
pecialment les persones que han de superar la solitud co-
municativa o apujar l’autoestima. 

• Els guies donen a conèixer als aprenents múltiples 
referències de catalanitat, atès que disposen d’una guia 
que recull, per a cadascun dels temes de conversa, 
expressions genuïnes, poemes i cançons catalanes, 
fragments de textos literaris, explicacions breus de 
costums i fets, informacions que relacionen el tema 
amb la realitat històrica, patrimonial, natural, literària, 
artística, productiva, etc., dels Països Catalans.

• Hi ha més d’un guia per grup, cosa que comporta 
avantatges rellevants: s’ofereix una relació horitzontal 
entre ciutadans, s’atenen satisfactòriament grups 
nombrosos mitjançant la partició en equips a l’hora 
de conversar, es poden assessorar aprenents amb 
diferents nivells de competència, s’enriqueix la 
preparació de les sessions i l’avaluació metodològica 

Els humans tenim…

…sentiments i 
experimentem 

emocions

…sentits que 
ens possibiliten 

percebre allò 
que ens envolta

…memòria i 
vivim experiències 
pròpies o alienes

…desigs i una 
voluntat que 
ens porten a 

millorar l’entorn

…intel·ligència 
que ens porta a 
ser coherents

I així ens presentem als altres com a persones...

…úniques, amb 
personalitat pròpia

…observadores, 
presents en el món

…experimentades 
i plenes de 
vivències

…expertes i a punt 
per col·laborar

…intel·ligents i 
convençudes

Per això, tots nosaltres, en conversar...

…manifestem 
els estats 

emocionals de 
maneres diverses, 

amb formes 
expressives

…comentem com 
són o com eren 
les coses amb 
intervencions 
descriptives

…relatem històries 
i fets mitjançant 

explicacions 
narratives

…ens relacionem 
i demanem o 
oferim béns o 

serveis per mitjà de 
textos directius

…comuniquem 
les nostres idees 
i fem valoracions 
amb exposicions 
argumentatives
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mitjançant el treball cooperatiu i s’alleugereix el compro-
mís dels guies evitant que les absències ocasionals 
afectin el desenvolupament dels projectes.

Els punts febles del projecte que cal enfortir

Tant l’extensió del projecte pel territori com la diversitat 
de condicions d’aprenents guies i la necessitat de recur-
sos per fer front a les despeses que el projecte genera 
porten a la constatació d’alguns punts febles, que cal 
analitzar, calibrar i enfortir amb decisió.

• La distribució disseminada dels grups en el territori. 
Els grups Xerrem es duen a terme, normalment, en 
punts allunyats entre ells, i consegüentment hi ha 
perill que tant els aprenents com els guies tinguin 
la sensació de solitud i no siguin conscients que el 
projecte es compon d’un gran nombre d’iniciatives 
com les que experimenten cada setmana. Per això és 
tan convenient intensificar la comunicació entre guies 
i entre grups.

Es promouen trobades de grups com ara sopars de final 
de curs, excursions amb autocar i trobades trimestrals de 
guies per intercanviar experiències, rebre novetats o tractar 
temes de formació. També es publiquen al web de la CAL 
les notícies que generen els grups i periòdicament s’envien 
comunicats amb les novetats del moment. Actualment els 
responsables del projecte es proposen activar la interco-
municació mitjançant les xarxes socials d’Internet.

• La inseguretat en la disponibilitat de recursos materials. 
L’associació treballa per augmentar els recursos 
propis per tal de dependre menys dels ajuts públics. 
El fet de no poder assumir el creixement previsible, 
si se’n fes una difusió més àmplia, fa que el projecte 
s’incrementi únicament a partir de les propostes de 
persones o de col·lectius que se’n fan promotors i es 
responsabilitzen dels aspectes més funcionals. 

• La diversitat de condicions que hi ha en els espais 
on es troben els grups, entre els assistents i fins i tot 
entre els mateixos guies fa que calgui establir un bon 

Factors externs

Oportunitats Amenaces

Nombre significatiu de persones amb 
voluntat d’apropiació lingüística del català

Cultura del voluntariat del nostre país

Nombre d’entitats que fomenten 
l’ús de la llengua catalana

Investigacions dutes a terme sobre 
llengua, text i comunicació

Ús social deficitari del català

Insuficient nivell de qualitat lingüística 
exigible a una llengua normalitzada

Pressió política reduccionista de l’ús 
del català als Països Catalans

Factors interns

Fortaleses Debilitats

Priorització i exclusivitat de l’aprenentatge oral

Estructura i metodologia facilitadores 
del desenvolupament del projecte

Pluralitat de macrofuncions comunicatives 
que s’activen en les sessions de conversa

Nombre considerable de sessions 
que comporta el projecte

Gestió de la simultaneïtat de nivells 
diversos entre els assistents

Confluència de persones de diversa edat, 
cultura, procedència i domini de català oral

Incidència positiva en la superació 
d’aïllaments comunicatius

Gratuïtat

Perill de desconnexió entre grups atesa la 
seva distribució disseminada en el territori

Possibilitat d’aplicacions operatives del projecte 
que es desviïn dels objectius principals

Dèficit de recursos propis
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ritme de seguiment in situ per part dels responsables 
del projecte, per tal de palesar el reconeixement per la 
feina i l’esforç dels uns i dels altres, copsar necessitats 
específiques i oportunitats de millora, orientar els 
guies en cas de dubte, etc. Tot i que, com s’ha dit, hi 
ha força actuacions que inclouen contacte, seguiment 
i avaluació del projecte, la cura en el control de la 
despesa i la dispersió territorial són esculls que cal 
superar amb esforç i dedicació constant.

Un projecte a l’abast d’entitats i col·lectius

Probablement molts col·lectius i moltes organitzacions que 
malden per acréixer l’ús social de la llengua catalana entre 
els ciutadans que encara no la tenen com a pròpia veuran 
possible i factible incorporar la metodologia d’aquest pro-
jecte en les seves actuacions normalitzadores, aplicant-la 
fil per randa o adequant-la a les seves circumstàncies.

La CAL ha posat a l’abast de tothom des del seu web 
(www.cal.cat) la Guia de les sessions Xerrem i el Manual 
per a les sessions Xerrem i es posa a disposició de to-
tes les entitats o agents socials que vulguin informació, 
col·laboració o formació per constituir grups de conversa 
com els que s’han descrit.

http://www.cal.cat
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