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Editorial

Els articles 1 i 2 de la Constitució Espanyola 
diuen, entre d’altres coses, que “la sobirania 
nacional resideix en el poble espanyol...” i que “la 
Constitució es fonamenta en la indissoluble unitat 
de la Nació espanyola, pàtria comuna i indivisible 
de tots els espanyols...”. La majoria del Parlament
de Catalunya i molts catalans (no sabem quants 
perquè aquest assumpte no s’ha votat encara) 
pensen que Catalunya és una nació, no una regió 
o una nacionalitat, i que, per tant, és sobirana.
I és aquí on rau tot el conflicte. En la sobirania, és
a dir, en quina comunitat de persones pot decidir 
el seu futur com a país. Des de Catalunya 
s’acceptaria una modificació de la Constitució que
reconegués Catalunya com a nació i deixés la 
porta oberta perquè els catalans poguessin votar 
la secessió. Però això, avui dia, sembla inviable, 
per motius que se saben o es poden intuir. Quina 
hauria de ser l’estratègia doncs? A nivell català 
augmentar la pressió política i social, i rebre el 
suport internacional. A nivell espanyol no sembla 
que n’hi hagi, d’estratègia, ara mateix. O sí, la de 
seguir com fins ara.
Ara semblem estar en un punt de batalla jurídica. 
Però en algun moment caldrà seure, enraonar, 
escoltar a l’altre amb certa empatia, negociar i 
pactar. Perquè s’haurà de pactar el que sigui, fins 
i tot un eventual procés d’independència. Si som 
capaços de fer això i fer-ho bé, el procés, acabi 
com acabi, acabarà bé. Mentrestant, però, no 
estaria malament conèixer l’opinió d’una part dels 
ciutadans espanyols. Seria un sa exercici 
democràtic.

Activitats

-Divendres 17 (17.30h) i dissabte 18 
d’octubre (12h), Jornades de la Secció 
Filològica de l’IEC, Casal Municipal, Móra 
la Nova. Comptarà amb la participació, el 
dia 17, d’una comunicació de l’Olga 
Cubells: “Els parlars de frontera: la zona 
de transició entre el lleidatà i el tortosí”.
-Diumenge 19 d’octubre, sortida “Pedra en 
sec” a Vinebre. Hora de trobada, 10h. Més 
info..www.riberadebre.org.
-Del 23 al 26 d’octubre Fira Agrícola 
Ramadera i Industrial. Móra la Nova. 
Certamen multisectorial que aplega 
professionals de tota la província i que 
ofereix ofertes i novetats en maquinària 
agrícola i industrial, ramaderia i agricultura.
També hi ha un gran parc d’atraccions per 
a petits i grans. 
-Dissabte 15 i diumenge 16 de novembre, 
31a Concentració Motorista Ribera d’Ebre. 
Vinebre.
-Dissabte 22 de novembre, Lo pas del riu, 
recreació de la retirada de l’exèrcit 
republicà. Flix. Riu de baix. 12.30h.
-Dissabte 22 de novembre, Jornada sobre 
l’obra completa d’Artur Bladé i Desumvila, 
Flix, Ca Don ventura, 17h; el mateix dia, 
Jornada Maria Dolors Cabré, Roba-roja 
d’Ebre, Casa de la Via, 2n, a les 18.30h.



Més que un voluntariat, una porta oberta al català

Sovint sentim notícies en què se’ns parla d’estadístiques d’ús del català, que reflecteixen
la competència activa i passiva dels autòctons i dels nouvinguts. Pel que fa a aquest últims, 
sempre és més elevat el percentatge passiu (entendre i llegir) que no pas l’actiu (parlar i 
escriure). Aquestes estadístiques demostren que un alt percentatge de gent l’entén però no el 
parla. I és que és difícil per als aprenents de la nostra llengua poder parlar-la d’una manera 
natural en la seua vida quotidiana, moltes vegades per les barreres que els mateixos 
catalanoparlants els posem. 

L’any 2002, la Generalitat de Catalunya, juntament amb el Consorci per a la 
Normalització Lingüística (CPNL), va impulsar el programa Voluntariat per la Llengua, amb 
l’objectiu de fomentar l’ús de la llengua catalana en les relacions interpersonals. Pretenia ser, 
doncs, un programa d’impuls de l’ús social del català, un instrument de suport, primer, del procés
d’aprenentatge dels alumnes del CPNL, que després es va fer extensiu a tota la població. Va 
néixer al Centre de Normalització Lingüística (CNL) de  Cornellà i l’any següent, a partir de l’èxit 
de l’experiència, es va estendre als altres CNL. El Voluntariat vol ser també una eina de 
participació social per fomentar la interculturalitat i el coneixement mutu entre persones que 
viuen en un mateix territori i pretén facilitar la cohesió social i la convivència. Així, doncs, el 
programa vetlla perquè el català sigui llengua comuna de tots els ciutadans, amb l’objectiu de 
facilitar a totes les persones que tenen  coneixements bàsics del català i que es volen llençar a 
parlar-lo, que el puguin practicar en un context real i relaxat. 

Els participants al Voluntariat per la Llengua es comprometen a trobar-se una hora 
setmanal durant deu setmanes per conversar en català. La parella tria de mutu acord el dia, 
l’hora i el punt de trobada i decideix què vol fer i on vol anar. Pot ser voluntària qualsevol 
persona que parli habitualment català, sense cap titulació requerida,  que sigui major d’edat i 
que disposi d’una hora a la setmana  per conversar amb persones interessades a agafar 
fluïdesa, perdre la vergonya i parlar-lo de manera natural. Els voluntaris, a més, prenen 
consciència que hi ha persones interessades que se’ls parli en la nostra llengua ja que la volen 
aprendre i l’única manera de fer-ho és practicar-la i els ajuda a neutralitzar l’actitud de canviar de
llengua quan l’interlocutor se’ls adreça en una altra que no sigui la catalana (sovint per aquell 
prejudici de la falta de respecte). En definitiva, una millora de l’activitat comunicativa. 
Abans de començar les trobades, els voluntaris i aprenents segueixen unes orientacions 
bàsiques per mantenir aquestes converses i, paral·lelament, tenen l’oportunitat de prendre part 
en les activitats complementàries que es programen des dels diferents CNL, activitats que 
permeten descobrir totes les possibilitats culturals de la societat d’acollida, per tal que les 
persones arribades se sentin plenament integrades en una societat nova per a elles. 

Si us interessa ser Voluntaris per la llengua, us podeu registrar directament per Internet a
través del web www.vxl.cat. 

Si  voleu conèixer gent nova, posar un granet d’arena al foment de l’ús social de la 
nostra llengua i enriquir-vos personalment, apunteu-vos-hi. Més que un voluntariat, una porta 
oberta al català.

Imma Cubells Bartolomé
Filòloga

Si voleu participar-hi posant Reble ens podeu fer arribar els vostres articles:
· Posant-vos en contacte amb qualsevol membre de la junta.
· Per correu ordinari o per correu electrònic.
 Els articles hauran de ser en català, preferiblement en format digital, 
mecanografiats a espai senzill, lletra Arial 10 i en programa Word,
i hauran de tindre una extensió màxima d’una pàgina.

L’Espona no es
fa responsable
de les opinions
expressades en

l’article.

http://www.vxl.cat/
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