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Benvolguts organitzadors/es del Correllengua,

Dins del marc del Correllengua 2022, i en relació amb les propostes d’activitats que us oferim als mate-
rials que elaborem des de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana, com ara el Dos-
sier d’organitzadors del Correllengua o el Dossier per a les escoles, sumem una nova proposta d’ac-
tivitat per tal que pugueu incloure-la en els vostres actes del Correllengua; enguany, com bé sabeu, 
dedicat a Joan Fuster. 

Us presentem AINA, el projecte que té com a objectiu integrar la llengua catalana a les noves tec-
nologies. La finalitat d’aquest opuscle és poder-vos introduir què tracta AINA, per què resulta impres-
cindible donar suport i col·laborar-hi i com incloure el projecte en els vostres Correllengües. 

Amb el desig que us sigui d’utilitat i amb la disposició d’atendre els suggeriments i propostes de col-
laboració que vulgueu fer-nos, us saluda atentament,

Coordinadora d’Associacions per la Llengua catalana

https://www.cal.cat/projecte/correllengua-2022/
https://www.cal.cat/projecte/correllengua-2022/
https://www.cal.cat/projecte/correllengua-2022/
https://www.projecteaina.cat/
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Compendi de contingut

Introducció

AINA és un projecte impulsat per la Generalitat de Catalunya que pretén que les 
màquines puguin parlar i entendre el català per agilitar-ne la normalització en l’era digital. 
És necessari fer la tasca lingüística que l’empresa privada local no pot assumir per ser massa cos-
tosa i que les grans companyies no fan perquè el català no és un mercat prou atractiu per justificar 
aquesta inversió.

A través de la col·laboració ciutadana voluntària, cal aconseguir milers i milers d’hores de veu en 
català, gravant centenars de frases i paraules, per tal de crear un diccionari de veus que permeti als 
sistemes d’intel·ligència artificial (IA), des d’assistents com Alexa i Google Assistant, a traductors auto-
màtics,  aprendre a processar-lo i utilitzar-lo com fan amb altres llengües.

L’actual base de dades compta amb 1.000 hores de registres en català, que la iniciativa pretén duplicar. 
En la seva missió de recollir la quantitat més gran possible de dades en català, AINA també emprarà 
els arxius de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) o del Consell de l’Audiovisual 
Català (CAC), així com els cedits per organitzacions com Softcatalà, Racó Català o Enciclopèdia.cat.

Si ens acostumem a haver de parlar amb les màquines en un altre idioma, haurem perdut una gran 
oportunitat, i el Correllengua és una ocasió excel·lent per poder fer que això no succeeixi. 

Què és necessari?

Col·laborar amb AINA i fer possible l’objectiu és molt senzill i divertit. Només cal entrar al web  (https://
www.projecteaina.cat/ ) i anar llegint les frases que es proposen. També és possible col·laborar vali-
dant les veus enregistrades, escoltant les aportacions d’altres voluntaris. Quan hi accediu, us troba-
reu amb aquest panell:

Requerireu d’un ordinador, amb micròfon i altaveu per poder col·laborar-hi. Si teniu pensat poder 
incloure un espai on col·laborar amb AINA al vostre acte del Correllengua, és imprescindible que tin-
gueu present que haureu de traslladar aquests dispositius electrònics a l’espai on esdevingui l’activitat. 

Es poden fer tantes sessions com es vulgui, per la qual cosa, el nombre de participants que poden 
sumar pel català i el seu temps de dedicació és infinit. 

https://www.projecteaina.cat/
https://www.projecteaina.cat/
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Com podeu col·laborar-hi?

Els ciutadans que vulguin contribuir voluntàriament a aquesta normalització digital del català poden 
accedir a la web per gravar-se repetint les paraules i frases que suggereix el portal o escoltant les veus 
ja enregistrades. 

Hi ha diverses maneres d’incloure AINA al vostre Correllengua. Us proposem alguns exemples:

- Promoure AINA als actes: fent menció als parlaments o aprofitant aquests espais per fer-ne difusió, 
promovent així la llengua catalana, que és l’objectiu principal que busca el Correllengua. 

- Muntar on espai on col·laborar amb AINA en els actes del Correllengua. Recordeu que necessita-
reu d’un ordinador, un micròfon i un altaveu. Complementar-ho amb un projector, on poder plasmar 
el portal d’AINA, o muntar una parada específica on es pugui participar, seria magnífic. 

- Fotografiar-vos mentre col·laboreu amb AINA. Difondre-ho a les vostres xarxes també ajudaria a 
sumar nous voluntaris. 

Tothom pot col·laborar com a voluntari. Com més gran sigui la mostra de dades lingüístiques més 
robust i perfeccionat serà el sistema de comprensió! Per aquest motiu, us animem a no només pro-
moure-ho en els espais de Correllengua sinó entre els vostres amics, familiars i entitats. 

https://www.projecteaina.cat/
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