Junts, un projecte fort i necessari
A l’Escletxa anterior anunciàvem la posada en marxa del projecte Junts i fèiem una descripció succinta dels
precedents, característiques i aspectes organitzatius bàsics per dur-lo a terme. Aquí us mostrem alguns aspectes
que el fan una proposta oportuna, forta i engrescadora.
Junts, una idea oportuna
El projecte ha nascut d’indicadors o constatacions importants:
Hi ha persones i col·lectius que volen saber i parlar la nostra llengua i no accedeixen de fet i momentàniament
a ofertes de formació de les instàncies públiques, sigui pels requisits concrets que es demanen (calendari,
horari, documents, nombre d’inscrits, etc.) o sigui per limitacions dels aprenents (manca de formació
instrumental, dificultat de desplaçament i horari disponible exigu, objectiu de comprensió oral mínima,
necessitat d’atenció més personalitzada, etc.).
La segona constatació és el fet que encara és poc usual —sobretot en entorns més urbans— parlar en català a
persones que no són catalanoparlants. En un entorn més favorable la iniciació al català oral ja estaria feta al
carrer.
Finalment el fet que és possible un mètode àgil i no professional per iniciar-se en el català parlat, atès que allò
que el projecte proposa d’aprendre són paraules i frases conegudes de tothom, presents en les converses de
relació social de proximitat: els voluntaris i les voluntàries no han de ser especialistes en llengua, sinó
catalanoparlants amb disposició de col·laborar en aprenentatges molt bàsics; hi ha moltes persones que
poden acomplir aquesta funció d’acompanyament lingüístic inicial.
Junts, una proposta adaptada
El projecte vol ser força versàtil i mudable, és a dir, adaptable a les condicions de persones i grups amb
desconeixement absolut del català que tenen, al mateix temps, limitacions que les impossibiliten d’iniciar —ara
per ara— processos formatius complets que els donin una competència més plena.
Els grups Junts quallen quan hi ha justament aquesta adaptació als condicionants. Així, uns grups es fan dins de
les escoles de primària abans que els infants acabin la jornada escolar; d’altres es fan en esplais amb les mares de
la canalla; n’hi ha que es fan en parròquies amb gent que hi ha demanat assessorament o ajut; d’altres els
organitzen entitats d’acompanyament de persones nouvingudes; n’hi ha que es fan en zones amb força població
immigrada. La immensa majoria es fan tot i que el nombre d’assistents sigui reduït. I tots es fan amb ‘matrícula’
oberta.

Junts, un projecte amb força
El projecte Junts contribueix a l’objectiu que tots ens hem marcat —societat civil i forces polítiques amb majoria a
Catalunya—: assolir la màxima cohesió social i el màxim compromís amb el país. Ho fa i vol ho continuar fent
perquè els seus objectius —llengua, cohesió i país— inclouen aquest impuls de la nostra societat.
El projecte crida a superar la mera coexistència perquè hi caben tant les persones que fa temps que són a
Catalunya com les que hi han arribat de fa poc.
Afavoreix la confluència fent que gent diversa per edat, procedència o bagatge cultural es donin la mà per
iniciar un recorregut comú: l’aprenentatge inicial de la llengua catalana.
Crea espais i temps de convivència centrats en la relació interpersonal i on els aspectes de llengua treballats
estan vinculats a la conversa col·loquial i amistosa.
Anima a eixamplar els horitzons de relació i convida els assistents a la participació en les iniciatives que
sorgeixen a l’entorn del barri o de la població.
I considera que els partícips en el projecte no són ja persones nouvingudes de temps remots o recents, sinó
ciutadans de ple dret, cosa que ens porta a informar-los de quin és el moment per què passa Catalunya i
demanar-los que hi donin l’opinió quan la consulta es faci realitat.
Junts, una iniciativa inclusiva

Som molts a Catalunya els que tenim l’expectativa, el desig i fins i tot el compromís de superar els obstacles que
tan sovint impedeixen tenir una relació estable i enriquidora amb tants i tants ciutadans d’origen estranger, amb
els quals convivim arreu. Una relació que estengui el coneixement entre uns i altres i trobi punts convergents
d’opinió, de cultura, de visió de la vida; una relació que constati també els elements que encara ens diferencien i
cerqui camins d’aproximació. El projecte Junts, amb la seva activitat, se suma a la munió de projectes que van en
la línia d’acostament intercultural.
Junts, una activitat engrescadora
Finalment, el projecte Junts és una proposta valenta perquè es proposa remuntar els esculls provinents de factors
condicionadors dels destinataris i ajudar-los en l’aprenentatge inicial del català, dues coses que demanen
disponibilitat, formació i dedicació dels voluntaris i voluntàries que fan mans i mànigues per fer-ho realitat. Esteu
convidats a participar-hi.

