
 

 
 
Cercles culturals amb finalitat d’excel·lència lingüística i immersió cultural 
 
Descripció 
 
Es proposa la creació d’una xarxa de cercles virtuals o presencials amb activitat setmanal a l’entorn de la 
llengua i el capital cultural català, destinats a persones amb voluntat de parlar amb més qualitat, correcció i 
genuïnitat i, alhora, de posar-se al dia de l’oferta cultural catalana. 
 
Constatacions 
 
1. És palesa la davallada en la qualitat lingüística en els usos orals de tots els àmbits: mediàtic, acadèmic, 
social... Castellanismes, anglicismes, deformacions sintàctiques, fonètiques, etc.  
 
2. Hi ha a l’abast de la població una sèrie d’eines de consulta lingüística que ajuden a resoldre dubtes. Optimot, 
DIEC, Diccionari de l’Enciclopèdia, reculls de sinònims de frases fetes, de parèmies, etc.   
 
3. Molta població adulta no té o no ha tingut ocasió de conèixer de manera operativa i pràctica aquestes eines, 
l’ús de les quals queda molt sovint reduït a gent vinculada professionalment a la llengua.  
 
4. Es fa possible una oferta àmplia de cultura catalana en formes ben diverses i atractives, tant en literatura 
com en teatre, cinema, tallers, cursets, conferències, taules rodones, programes televisius, música, cant, 
dansa, museus, etc.  
 
5. Molta gent necessita comptar amb els suggeriments dels més experimentats per decidir-se a participar o 
assistir a iniciatives culturals.  
 
6. No hi ha majoritàriament entre la població criteris clars en la tria i valoració de paraules i expressions. Sovint 
es parla únicament del binomi correcte/incorrecte quan n’hi ha d’altres de rellevants com ara 
adequat/inadequat, formal/informal, estàndard/dialectal, etc.  
 
7. Un entorn comunicatiu centrat en la llengua facilita l’adquisició de criteris adequats, l’ús d’eines de consulta, 
coneixement d’ofertes culturals, etc., en contrast amb el que succeeix sovint de manera particular i en solitari.  
 
8. Molta població adulta no accedeix a cursos o cursets especialitzats de qualitat i excel·lència lingüística i és 
més propensa a espais propers on desinhibir-se i perdre la por de ser jutjada.  
 
Condicions de realització 
 
1. Compromís de la societat civil. La responsabilitat en l’ús qualitatiu del català pertany a tots els estaments, 
els individus, la societat i l’administració. Tant el món acadèmic com el mediàtic hi tenen una responsabilitat 
específica atès que els correspon crear, promoure i demostrar excel·lència. La població en general també hi 
ha de correspondre atenent a la qualitat lingüística dels usos. Un projecte com aquest, destinat al públic 
general, haurà de ser assumit per entitats compromeses amb la llengua i la cultura catalana que relacionin 
coneixement i ús. 
 
2. Activitat de llarga durada. El creixement en consciència lingüística, l’hàbit de consulta, l’establiment de 
relacions humanes vinculants i la multiplicitat de qüestions a tractar reclamen continuïtat, ritme i persistència, 
cosa que només és possible amb un recorregut de trobades temporalment llarg. Un cercle de llengua i cultura 
podria tenir, posem per cas, una durada de dos anys amb una vuitantena de trobades de ritme setmanal.  



 

 
3. Contingut previst. L’activitat participativa dels cercles s’hauria de basar en propostes prèviament 
dissenyades per atendre aspectes diversos referits a la llengua i la cultura: actualització cultural, lectura 
d’autors, reflexions lingüístiques d’actualitat, captació d’errades, història de la llengua i els mots, eines de 
consulta, reculls lèxics, varietat lingüística, pràctiques de pronúncia, etc.  
 
4. Recursos sòlids i adequats. Tant la diversitat de pràctiques possibles a compartir com el nombre prou llarg 
de sessions a dissenyar exigiria la creació de contingut en forma de material estructurat que servís de base a 
l’activitat compartida i fos ocasió constant de comentaris i motiu de reflexió. Per això caldria que les entitats 
que ho promoguessin adquirissin el compromís d’elaborar un bon suport per al guiatge i conducció dels 
cercles. 
 
5. Voluntariat de guiatge dinàmic. L’horitzontalitat de la proposta no reclama que els cercles siguin conduïts 
per persones especialment expertes en llengua i cultura catalanes, sinó per gent que domini l’accés a eines de 
consulta i tingui capacitat de conduir dinàmicament els grups. Per a aquestes persones no caldria més formació 
que l’assistència a cercles en funcionament durant el temps necessari per veure’s amb cor de conduir-ne. 
 
Proposta 
 
Tot acomplint les condicions descrites, es proposa crear múltiples  cercles de llengua i cultura de caire durador 
on els participants puguin compartir lectures, reflexions, observacions, consultes, exercicis, notícies, etc.,  per 
activar-ne la consciència i qualitat lingüística i donar a conèixer oportunitats d’accés a l’oferta cultural en curs.  
 
Base justificadora de la proposta 
 
La CAL (Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana), des de fa tres anys, duu a terme el projecte 
Garbells de llengua en format presencial i virtual que consisteix en trobades setmanals de grups d’entre 6 i 10 
participants, conduïts per una persona que els dinamitza. També ha elaborat materials que serveixen de base 
a lectures, reflexions, consultes i comentaris.  
La CAL es veu amb cor d’expandir el projecte atesa la bona acollida que ha obtingut. 
La consulta realitzada entre participants actuals on es demanava una frase descriptora del projecte feta des 
del punt de vista personal ens aporta respostes com aquestes:  
 
• Un intercanvi d'experiències i coneixements sobre la llengua catalana. 
• Cultura i llengua. Companyonia i solidaritat. Mestratge i igualtat. Fer país. Estimar la llengua. 
• Uns moments magnífics per millorar el català parlat. 
• És un espai molt enriquidor d'aprenentatge i millora de la parla.  
• És compartir i adquirir coneixements de llengua de forma amical. 
• Un lloc de trobada extraordinari per al coneixement, la pràctica i millora de la llengua catalana. 

Imprescindible! 
• Em dona la possibilitat de descobrir i assaborir gustosament cada dia,  més mots catalans. 
• M'ha permès enamorar-me d'aquesta llengua. 
• Estones per gaudir amb persones que comparteixen l'interès per millorar la qualitat de la llengua. 
 
 
Junta de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana 
 
  



 

 


