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Entrevista

El voluntariat lingüístic

Hem volgut entrevistar la Núria Muntadas, voluntària 
lingüística i professora - psicopedagoga de l'IES Lliçà 
perquè  ens  expliqui   la  seva  experiència  com  a 
voluntària.

En  què  consisteix  la  feina  d'un  voluntari 
lingüístic?

Fer de voluntari lingüístic és invertir una hora a la 
setmana  per  parlar  català   amb  un  l'aprenent 
d'aquesta  llengua, es fa de manera voluntària tant 
per part de l'aprenent com del professor.

Quantes hores hi dediques a la setmana?

Una  hora  setmanal  durant  un  període  de  tres 
mesos.

De quins temes parleu?

Parlem dels temes de la vida quotidiana i surten de 
manera  espontània  però  és  bo  aprofitar  aquesta 
hora per conèixer el poble i les seves rodalies.

De  quina  nacionalitat  és  la  persona  que  t'han 
assignat?

Espanyola provinent de l'interior d'Espanya.

Com valores l'experiència?

És  molt  gratificant  perquè  tens  l'oportunitat  de 
parlar  amb  una  persona  desconeguda  i  et  dones 
compte que tothom té les mateixes preocupacions 
vingui d'on vingui.

El projecte de voluntariat lingüístic  és municipal

o forma part d'un projecte a nivell de Catalunya?

És  un  projecte  del  Consorci  de  Normalització 
Lingüística d'arreu de Catalunya.

Creus que aquest projecte es podria aplicar a la 
nostra escola amb els alumnes nouvinguts?

En alguns centres del Vallès Oriental ja s'ha posat 
en marxa el projecte de voluntariat lingüístic dins 
de l'IES i  crec que seria una idea genial.

En cas  afirmatiu,  quines  aptituds   caldria  tenir 
per ser un voluntari lingüístic?

Estimar  la  llengua  catalana,  creure en  la  utilitat 
d'aquesta  llengua  i  ser  respectuós  amb  totes  les 
altres llengües.

Quin  perfil  hauria  de  tenir  el  destinatari 
d'aquesta experiència?

Pot ser qualsevol  persona que no utilitzi  gaire el 
català perquè tingui por de fer-ho malament o bé 
persones acabades d'arribar a Catalunya.

Entrevista  realitzada  a  l'Assumpta  Relats 
coordinadora  del  projecte  de  participació 
lingüística de Lliçà d'Amunt.

Com va començar el  projecte de participació 
lingüística?

Va  començar  a  Cornellà  i  a  Vic.A  Lliçà  es  va 
iniciar el 2006 ara anem per la 3a.edició.

S'apunta  molta  gent  en  aquest  projecte  de 
participació lingüística?

Fins  ara  hem  tingunt  unes  28  parelles 
lingüístiques.Hi ha moltes parelles en els pobles 

on  hi  ha  més  immigració  com  ara  Mollet, 
Granollers, Sant Feliu de Codines...etc

La  gent  que  s'apunta  presenta  moltes 
dificultats?

Depèn del nivell inicial  i  també de l'edat i  del 
nivell cultural en general hi ha molts progressos.

De quins països i comunitats autònomes 
provenen els aprenents? 

En general de països sudamericans , subsaharians 
o del Magrib,també de països de l'Est. D'Espanya 
en tenim de totes les comunitats.
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