xerrem junts
PARLAR I CONVIURE
Espais socials de trobada i comunicació en català
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La Coordinadora d’Associacions per la Llengua catalana (CAL) és una organització autogestionada i arrelada al
territori que des de l’abril del 1996 treballa per assolir la plena normalització lingüística, cultural i nacional.
La CAL aglutina entitats i persones a títol individual d’arreu dels Països Catalans preocupades per fomentar l’ús
social de la llengua catalana a tot el territori.
Els projectes i les campanyes que impulsa la CAL giren al voltant de tres grans objectius:
- Garantir un futur digne per a la nostra llengua.
- Acabar amb la menysvaloració de la nostra cultura.
- Reclamar el reconeixement de la unitat i l’oficialitat de la llengua
catalana a tot el seu territori.
Les eines de treball de la CAL són la mobilització i la conscienciació de la població mitjançant activitats adreçades a
promoure la nostra cultura i la nostra llengua. Es pretén que la gent gaudeixi d’una normalitat catalana i, alhora,
s’adoni de la seva necessitat.

Coordinadora d'Associacions per la Llengua catalana
C. d’Olzinelles, 118
08014 Barcelona (Països Catalans)

instagram.com/cal.llengua/
@CAL_cat
www.facebook.com/CALcoordinadora

93 415 90 02—cal@cal.cat
www.cal.cat
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Conversar i conviure en català
Tots sabem i constatem la precarietat cada cop més preocupant de l’ús social del català en una societat
tan diversa com la nostra. També sabem que una persona s’apropia d’una llengua que no és la primera
quan succeeixen tres coses: quan hi reconeix un valor social, quan és un recurs amb què es pot comunicar com ho fa en la llengua pròpia i quan la conversa en català es converteix en font de satisfacció i d’apoderament personal.
A tots nosaltres, ciutadans del carrer, societat civil organitzada i administracions públiques, ens correspon
treballar-hi de manera plena, constant i coordinada.
El projecte xerrem junts de la CAL vol sumar-se a aquest esforç adreçant-se principalment a les persones que estan més allunyades d’esdevenir nous parlants de català, en els entorns amb l’índex més baix
d’ús social de la nostra llengua. És un projecte que sobretot s’allotja en entitats del tercer sector i les reforça; un projecte de convivència grupal de llarga durada centrat en la conversa de relació social, en què
amigablement la gent exterioritza el que sent, descriu el que coneix, narra el que recorda, transmet el que
sap fer i dona l’opinió. També és un projecte que fa alhora d’alçaprem i complement de l’estudi formal i
ple de la llengua; un projecte que convida a conèixer el nostre país i un projecte que engresca, tal com ho
mostren els deu anys d’existència en un gran nombre d’espais socials.
En aquest opuscle us en fem cinc cèntims. Fullegeu-lo i, si us fa el pes, poseu-vos en contacte amb nosaltres. Mitjançant aquest projecte trobarem la manera de col·laborar uns i altres en la millora de la cohesió
social, el coneixement i l’ús del català i l’estima al país.
Grup gestor del projecte xerrem junts

Grup junts a Artesa de Segre
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xerrem junts
El xerrem junts és una eina de treball que organitza espais de trobada, en què persones que no han estat
mai en contacte amb la llengua catalana, o que hi estan però presenten dificultats de comprensió o expressió, entren en contacte amb persones catalanoparlants voluntàries que dediquen part del seu temps
lliure a ajudar-les en el camí de l’assumpció del català com a llengua pròpia mitjançant la conversa.

Grup xerrem a l’Escola Lluís Vives

El projecte és una iniciativa promoguda per la CAL que, des de l’any 2007, s’afegeix a les propostes de
voluntariat encaminades a fomentar l’ús social del català, a partir de tres eixos:


Facilitar la comunicació entre persones d’orígens i cultures diversos.



Acréixer la comprensió i la fluïdesa oral de nous parlants de català.



Fer conèixer la realitat catalana en tots els seus vessants.

Grup junts a l’Escola Vedruna
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Grup junts a l’Escola Drassanes
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OBJECTIUS
OBJECTIUS
GENERALS
GENERAL


Promoure espais de trobada i comunicació en català per a persones que s’inicien en
la parla o la volen millorar.

ESPECÍFICS
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Fer conèixer el projecte a entitats i col·lectius que fomenten l’ús del català.



Cercar i formar persones voluntàries per conduir els grups de conversa.



Dotar les persones voluntàries d’eines per a la tasca dinamitzadora.



Fer el seguiment de l’activitat mitjançant visites, trobades i assessorament als guies.



Fer créixer entre els assistents l’interès per un aprenentatge complet de la llengua
catalana i donar-los a conèixer els recursos per assolir-lo.



Avaluar els resultats dels grups.
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Missió, visió i valors
MISSIÓ

VISIÓ

Col·laborar amb persones proactives i
entitats per promoure l’ús social del català
mitjançant la conversa amical, sobretot en
entorns distanciats de la llengua i la cultura
catalanes.

Es pretén fer créixer en entitats del tercer
sector el nombre d’espais de trobada i comunicació en català, de manera que es converteixin en alçaprem per a un coneixement més aprofundit de la llengua, llaç de
cohesió social i plataforma de diàleg intercultural.

VALORS
APRENENTATGE NO FORMAL
S’obté mitjançant activitats d’aprenentatge que no pertanyen a currículums formatius amb acreditació
competencial i, a més, promouen la comunicació espontània entre les persones que hi participen.

ORALITAT
Es parteix de la idea que una llengua només s’aprèn si es practica; per això la base de
la nostra metodologia és la parla. D’aquesta manera també arribem a col·lectius exclosos d’altres sistemes d’aprenentatge que impliquen la lectoescriptura.

CONVERSES DE RELACIÓ SOCIAL
Converses que no tenen cap altra finalitat que la bona entesa entre persones. Els conversadors, d’una banda, exterioritzen el que experimenten, coneixen, recorden, saben i pensen; de l’altra, s’interessen pel que experimenta, coneix, recorda, sap i pensa la gent amb qui parla.

DIÀLEG ASSERTIU
Els conductors dels grups de conversa estan amatents a fer que hi hagi implicació dels conversadors per superar inhibicions bloquejadores i que es practiqui l’assertivitat per desactivar possibles
agressions verbals.

LLENGUA I PAÍS
Els conductors dels grups aporten referents de catalanitat vinculats als temes
de conversa proposats. D’aquesta manera ajuden a percebre la llengua catalana en el seu entorn: històric, cultural, paisatgístic, patrimonial, etnològic, etc.
V5
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APRENENTATGE HORITZONTAL I COOPERATIU
La finalitat no és fer classes de conversa, sinó facilitar espais en què les persones que no troben
moments per parlar català en la seva vida diària puguin practicar l’idioma. Per això, sovint les converses que es generen no són conduïdes
ni moderades pels monitors: els conversadors, agrupats en grups petits, parlen amb llibertat entre ells i aprenen els uns dels altres.

PREGUNTES MOTOR SOBRE LA VIDA QUOTIDIANA
Les converses arrenquen a partir de preguntes motor que motiven les persones usuàries a parlar i
giren entorn de qüestions no compromeses, habituals, de les quals tothom pot dir alguna cosa.

SIMULTANEÏTAT DE NIVELLS DE COMPETÈNCIA
El nivell de català de les diverses persones que participen en el programa no és el mateix. Per això,
les preguntes s’estructuren en nivells de complexitat discursiva creixent, cosa que permet agrupar
els conversadors segons la seva competència: inicial, mitjana o avançada.

COHESIÓ SOCIAL
L’única condició que agrupa els conversadors és l’interès de parlar català i millorar-ne la competència. Això fa que es puguin trobar persones d’edat, procedència i cultura ben diverses i que, ja que a les converses es tracten qüestions comunes de la condició d’humans, s’hi conreï fàcilment riquesa informativa, coneixement intercultural i força comunicació interpersonal.

Sopar de fi de curs del xerrem junts de l’any 2016
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Funcionament dels grups
Les trobades de conversa en català del projecte xerrem junts es duen a terme setmanalment i, gairebé
sempre, en espais d’ús públic. Les sessions duren una hora i mitja i s’estenen d’octubre a juny, seguint el
ritme del curs escolar. No tenen cap duració definida.
Les trobades, que poden tenir un mínim de tres assistents, són conduïdes per persones voluntàries que
dominen la llengua catalana. Les sessions de conversa no tenen cap cost per als usuaris, els “xerraires”
del projecte. Tant els guies com els xerraires disposen de material adequat per motivar les converses que
desenvoluparan al llarg de tot el període escolar.

El xerrem junts és un projecte que comporta treball en xarxa. L’activitat no es desenvolupa en espais de
la CAL, sinó a la seu d’entitats i associacions. Per constituir un grup, es necessita l’acord entre la CAL –que
dotarà l’entitat de recursos per a l’activitat– i l’entitat –que la promourà i facilitarà espais per dur-la a terme. Per iniciar l’activitat caldrà trobar persones voluntàries que condueixin el grup, que la CAL els ofereixi
formació, establir un horari adequat i fer la difusió de manera conjunta.
Així doncs, els grups del xerrem junts són possibles gràcies a la cooperació d’agents, entitats o organismes, que comparteixen els objectius del projecte. També són terreny adobat per connectar els participants amb ofertes públiques d’aprenentatge formal que els permetran avançar en el coneixement i el
domini de la llengua.

Els 5 pilars del xerrem junts
RECURSOS
Materials propis i orientacions de persones expertes
a disposició dels conductors de les sessions de
conversa.
AGENTS

ENTITATS

Persones interessades en el projecte que el poden
difondre per aconseguir tant guies com xerraires.

Es fan seu el projecte: acullen el grup i
col·laboren en la gestió de l’activitat.
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GUIES

XERRAIRES

Persones voluntàries que dediquen una hora i
mitja a la setmana a conduir els grups. Acostumen a ser-ne dues per grup.

Persones interessades a parlar català. El nivell i
el motiu per fer-ho són diferents. Tothom hi té
cabuda.
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TREBALL EN XARXA

Agent
promotor

Centres que
impulsen
l’aprenentatge
formal

CAL
Entitat promotora i/o
d’acollida d’un grup

Grup de conversa
en català
Xerraires

Guies

*

CAL

EQUIP GESTOR
ACORD DE
COL·LABORACIÓ

PROMOTORS

ESPAIS SOCIALS

EQUIP GESTOR

ESPAIS SOCIALS
Associacions de mares i pares d’alumnes
Associacions culturals
Entitats de cultura popular
Centres cívics
Ateneus
Escoles d’adults
Sindicats
Associacions de veïns
Clubs d’esplai
Parròquies
Entitats d’acollida
Col·lectius de persones immigrades
Biblioteques de barri
Programes d’inclusió
Entitats de suport a col·lectius específics
Etc.

AGENTS PROMOTORS
Persones, organismes o entitats
V5

FUNCIONS
Traçar els objectius del projecte
Establir la previsió de resultats
Dissenyar les estratègies i les metodologies per assolir l’èxit
Crear i editar materials didàctics
Captar promotors
Formar voluntaris
Fer el seguiment dels grups i afavorir-ne el bon funcionament
Valorar l’activitat i l’assoliment final dels objectius generals

ESTRUCTURA
1 director
2 coordinadors

1 responsable de gestió interna
3-5 assessors voluntaris

GRUP DE CONVERSA
Lloc d’acollida, contacte, diàleg, convivència i participació
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Destinataris i metodologies
A les trobades de conversa en català s’hi pot incorporar un ventall molt ampli de persones amb nivells
diversos de domini de la llengua: des de persones que mai no han estat en contacte amb el català ni
tampoc tenen cap formació instrumental bàsica, fins a persones amb estudis que no tenen el català com
a llengua pròpia, però que el dominen mitjanament. Totes són ateses amb diverses metodologies:

junts
Persones sense capacitat de comprendre interlocutors catalanoparlants en
converses de contacte i relació social

junts

avançat

Persones amb capacitat de comprendre
converses bàsiques en català però sense
capacitat d’expressar-s’hi

xerrem
Persones amb capacitat de mantenir converses de relació social amb interlocutors
catalanoparlants

V5

Trobades setmanals entre persones que
dominen el català i persones que no comprenen l’idioma i el volen aprendre.
Les sessions es desenvolupen amb estratègies de repetició de frases i paraules a
partir de material visual centrat en temes
bàsics de la vida quotidiana.
Els usuaris assoleixen comprensió bàsica i
expressió mínima en els contactes interpersonals i socials.

Trobades setmanals entre persones que
dominen el català i persones que tenen
una comprensió bàsica de l’idioma, però
no el parlen.
Activitats orals poc complexes i més elaborades que les del junts. Intercanvis comunicatius d’estructura simple.

Trobades setmanals entre persones que
dominen el català i persones que estan
aprenent l’idioma.
Les converses s’inicien a través de preguntes motor, organitzades per nivells, sobre
temes de la vida quotidiana.
Conversa de proximitat. Entesa cordial i
respectuosa entre persones de diferent
condició.
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Els guies
El voluntari del xerrem junts és una persona catalanoparlant major d’edat que s’ha compromès a dedicar
una part del seu temps lliure, de manera desinteressada, a ajudar a millorar l’expressió i la comprensió
oral del català de persones que hi tenen dificultats. El voluntari treballa sota els criteris que marca el pla
de voluntariat de la CAL.

Trobada de persones voluntàries a Terrassa

La tasca principal del voluntari és promoure la conversa. Per fer-ho, disposa de diversos recursos (imatges,
làmines, jocs i objectes reals) de fàcil aplicabilitat en la comprensió i l’expressió d’elements molt bàsics i
freqüents en les converses de proximitat. Aquests recursos no són específics de l’aprenentatge formal de
la llengua, però s’organitzen didàcticament de manera que faciliten la tasca dels guies a les sessions.
Aquestes persones reben formació prèvia i segueixen les sessions proposades en un material amb contingut visual i una guia amb suggeriments d’activitats. S’encarreguen de la planificació, l’execució i l’avaluació
del projecte.

L’acompanyament als guies
Tan bon punt els voluntaris s’incorporen al projecte,
s’inicia un procés formatiu amb l’objectiu d’oferir-los
les eines necessàries per a la preparació i el bon funcionament dels grups. Les sessions de formació tenen sis
hores de durada i inclouen una part de reflexió sobre la
conversa de relació social com a base indispensable per
a l’apropiació lingüística dels nous parlants. També es
fan activitats de grup per familiaritzar-se amb els materials de suport i els aspectes vinculats a l’organització
de les sessions. Posteriorment, els nous voluntaris visi-

Sessió de formació antirumors.

ten diversos grups en funcionament i, si cal, se’ls acompanya durant les dues primeres sessions del grup.
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Modalitats
junts en entorns educatius
A través de la metodologia junts, les famílies nouvingudes que fa poc que han arribat a Catalunya i es
troben en una situació de desconeixement de la llengua tenen la possibilitat de participar d’espais de
parla catalana dins la comunitat educativa dels fills.
Aquest fet, més enllà de la iniciació al català, facilita que les mares i els pares estiguin implicats en l’entorn educatiu dels fills i tinguin contacte directe amb altres famílies i persones amb qui comparteixen l’espai. És una manera de treballar per l’èxit dels alumnes, ja que amb el suport i la participació de les famílies l’èxit escolar dels infants es fa més plausible.
La difusió del projecte en aquest entorn és molt directa i fàcil pel contacte
immediat de la direcció de l’escola i de l’AMPA amb les mares i pares.

xerrem de llibres
L’Associació Lectura Fàcil (ALF) i la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL) sumen esforços a favor de l’ús del català i el foment de la lectura amb el projecte xerrem de llibres.
Es tracta de fer trobades en què la conversa gira entorn d’un llibre determinat, de manera que es fomenta
l’ús de la llengua i la lectura alhora.
En aquests moments, hi ha materials didàctics
de llibres de lectura fàcil com L’Aigua del Rif,
de Montse Flores, i Trampa de Foc, de Núria
Martí , però es té previst ampliar el repertori .

Jornada de formació del projecte

Difusió
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El Xerrem d’arreu és programa radiofònic per parlar amb persones vingudes
d’arreu amb l’objectiu de mostrar la riquesa cultural existent, veure allò que
ens uneix i entendre què fem de manera diferent, tot fomentat l’ús social del
català. Es tracta d’un espai en què persones que estan aprenent català o ja el
parlen poden explicar, entre altres temes de conversa, les seves experiències
en l’aprenentatge de la llengua catalana. Es tracta d’una proposta de la CAL
amb la col·laboració de la Taula Intercultural de Sants, Hostafrancs i la Bordeta,
i Sants 3 Ràdio.
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El xerrem junts en xifres
6.347 hores de conversa
*Durant l’any 2016

l
TOTAL DE GRUPS: 159
GRUPS ACTIUS: 127
TOTAL DE GUIES: 271
PARTICIPACIÓ DE LA DONA (GUIES): 68,6 %
TOTAL XERRAIRES: 1.298
PARTICIPACIÓ DE LA DONA (XERRAIRES): 83,8 %
PARTICIPACIÓ DE PERSONES NOUVINGUDES: 50,6 %

*Darrera actualització de dades: desembre del 2016

*Dades extretes de la valoració del juny del 2016 dels grups xerrem junts duta a terme pels mateixos guies del projecte.
Participació a la valoració: 56,4 %.
V5
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Els protagonistes
Els xerraires
Els protagonistes del xerrem junts són totes aquelles persones que s’animen a fer que el català també
sigui la seva llengua.
Albert Peinado
Nascut a Castella-la Manxa
Xerraire de la Casa del Mar

“Els amics em diuen dues paraules en
català i després em parlen en castellà.
Em volen ajudar, però no m’ajuden.
M’he apuntat al xerrem per fer nous
amics que parlin català.”
Liliya Syrotyuk i Natalia Kondrat
Mares ucraïneses
Xerraires de l’Escola Lluís Vives

Liliya: “Les converses m’ajuden a
conèixer la ciutat i el país on visc.”
Natalia: “M’ajuden a guanyar seguretat i començar a parlar català.”

Berni Carreño
Xilena
Xerraire de l’avinguda esquerra de l’Eixample

“Aquí, al grup del xerrem, t’expliquen les
coses una vegada i una altra, amb molta
paciència. Hem de treure’ns la vergonya del
cos i parlar català.”

#elsprotagonistes
V5

www.cal.cat/elsprotagonistesdelxerremjunts
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Les persones voluntàries
Les persones voluntàries també són un pilar molt important del xerrem junts. Aquestes persones són les
autèntiques protagonistes de la planificació, l’execució i l’avaluació del projecte.
Rosa Ruiz
Voluntària
Guia del grup del Centre Cívic Matas i Ramis

“Això és un intercanvi. Jo intento facilitar
l’aprenentatge de la llengua, però també
he après molt del grup pel que fa a les
relacions i a la manera de ser d’una persona i d’una altra. Hem fet un grup molt
bonic i ara som amics.”

Lolita Solanas
Voluntària
Guia del grup de l’Orfeó Gracienc

“Quan em vaig jubilar vaig buscar una activitat
que em motivés i vaig trobar el xerrem junts.
El projecte ajuda molta gent. M’agrada molt
ensenyar la llengua catalana a les persones.”

Betlem Vegara
Voluntària
Elabora el material didàctic del junts 2

“És un espai de relació en català en què,
a més d’aprendre la llengua, les persones
nouvingudes s’integren socialment. Penso que el més important és la part social
del projecte, ja que les persones fan una
activitat i intercanvien converses amb altres. Hi ha una coneixença mútua entre
uns i altres.”

#elsguies
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http://www.cal.cat/elsguies
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Deus, rierols, rieres i rius de parla catalana que omplen el país de cohesió i de gent que l’estima

Com puc promoure un grup

Catalunya necessita superar els índexs baixos d’ús social de català, tal com ens mostren els estudis estadístics. Ens hi va la pervivència de la
llengua i la cultura. Persones, entitats i organismes que treballen per la llengua ja fa temps que posen fil a l’agulla, però cal incrementar iniciatives que facin créixer l’àbit d’usar el català en les relacions personals, laborals i ciutadanes.

de conversa en català?

Les deus del català

En molts indrets de Catalunya hi ha persones proactives i col·lectius relacionats amb el món educatiu o amb el tercer sector que, en vista de
la situació precària de l’ús social del català, estan en bona disposició d’impulsar de manera voluntària iniciatives, projectes o campanyes que

Si has detectat una necessitat de comunicació en català...
...i coneixes un espai social que pugui acollir el grup de
conversa,

POSA’T EN CONTACTE AMB NOSALTRES!
Col·laborarem mútuament per trobar voluntaris i iniciar
l’activitat.

Vull parlar català!
Com puc apuntar-m’hi?
1. Entra al web de la CAL: bit.ly/xerrem o bit.ly/_junts
2. Busca un grup a la zona on visquis
3. Vés-hi a l’hora indicada
4. Presenta’t a la persona voluntària
5. Comença a parlar català!
(No t’has d’inscriure ni omplir cap formulari per començar)

93 415 90 02

www.cal.cat
V5 Amb el suport de:

junts@cal.cat
xerrem@cal.cat
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