
 

 
 

Creació d’una xarxa mundial de grups virtuals de conversa bàsica en català 
 
Descripció 
 
Es proposa la creació d’una xarxa d’abast mundial d’iniciació a la parla i cultura catalanes per mitjà de trobades 
virtuals de ritme setmanal conduïdes per catalanoparlants i dotades de recursos per ajudar a descobrir i 
estrenar la parla en català i conèixer el capital cultural dels Països Catalans.  
 
Constatacions 
 
1. L’interès per la llengua i la cultura catalana arreu del món, tant per part de gent que ha nascut als Països 
Catalans com de gent que s’hi vol relacionar, es fa palès en el conjunt d’organismes, associacions, entitats, 
programes, mitjans de comunicació, etc., estesos arreu del Planeta i que tenen la realitat catalana com a centre 
o motor d’activitat. Al capdavall del document hi ha una llista incompleta de mostra. 
 
2. La població d’arreu del món interessada per la llengua i la cultura catalanes viu, en general, disgregada 
territorialment. 
 
3. Hi ha moltes persones i associacions de diferents països que, pel que fa al català parlat,  voldrien descobrir-
lo, estrenar-s’hi o practicar-lo, i no troben fàcilment al seu entorn espais comunicatius on fer-ho realitat.  
 
4. La tecnologia actual permet establir contactes interpersonals que fan possible una relació enriquidora entre 
persones sense que la distància sigui un entrebanc. 
 
5. Mitjançant el suport de persones que no són necessàriament mestres ni professores és possible i viable 
aconseguir que algú comenci a entendre i expressar-se en català fins al punt de ser capaç de conversar-hi amb 
èxit en un registre col·loquial.  
 
6. Hi ha recursos digitals avalats per l’experiència que serveixen de suport tant a guies de conversa com a 
conversadors per acomplir la triple finalitat d’entendre i parlar català, i fer-ho amb prou qualitat. Vegeu, per 
exemple, els que fa servir la CAL en trobades d’aquesta mena1.  
 
7. La conversa col·loquial espontània és un recurs eficient d’adquisició de la llengua no solament per a 
persones que no accedeixen a ofertes formatives sinó també per a les que cursen estudis més complets de 
català en universitats o en centres de formació.  
 
Proposta 
 
Constituir un o dos llocs de treball que, a partir dels contactes amb les comunitats catalanes del món, 
promogui, organitzi i gestioni grups virtuals de conversa de caire inicial (comprensió i expressió bàsica de 
català) mitjançant la formació i acompanyament de guies voluntaris que els duguin a terme.   
  

                                                           
1 https://www.cal.cat/projecte/xerrem-junts/  
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Condicions de realització  
 
1. Voluntariat. L’experiència contrastada que gent no professional formada pot donar suport efectiu a 
l’adquisició lingüística bàsica de nous parlants és el factor que enforteix el projecte: es possibilita una gran 
extensió de recursos d’iniciació i estrena lingüística i s’obté un estalvi considerable de despesa.  
 
2. Suport institucional. L’activitat proposada entra de ple dins del marc d’actuació del Departament d’Acció 
Exterior de la Generalitat, tal com es diu a la secció Catalans i catalanes a l’exterior2:  “Els ciutadans de 
Catalunya residents a l'exterior compten amb un marc legislatiu que els confereix la condició de subjectes de 
l'acció de govern de la Generalitat de Catalunya. Un dels objectius d'aquesta institució és adaptar i facilitar les 
condicions que han de permetre una relació fluida i accessible, així com el desenvolupament de polítiques 
públiques envers aquests ciutadans. Volem garantir així el seu vincle amb el país d'origen, possibilitant, alhora, 
la participació en l'esdevenir col·lectiu i l'accés a la realitat, la cultura i la llengua catalanes.”  
 
3. Vincles amb l’Institut Ramon Llull. Tot i el centrament en l’àmbit acadèmic pel que fa al coneixement de la 
llengua catalana, l’Institut seria un suport efectiu al projecte de grups virtuals de llengua inicial i bàsica per dos 
motius: ser vehicle d’accés a les proves lliures de català entre la població exterior i poder connectar amb els 
lectorats de les universitats per informar-ne.   
 
4. Recursos metodològics. Hi ha en aquests moments una àmplia experiència en grups virtuals situats a l’entorn 
dels nivells A1 i A2 en la parla. Hi ha recursos didàctics per posar en mans dels qui els condueixen i bones 
pràctiques d’eficiència que compensen amb escreix la no presencialitat. Els guies i les guies de conversa 
obtenen formació completa i acompanyament inicial.  
 
5. Viabilitat operativa. Si es disposa dels contactes via correu electrònic amb els responsables de comunitats, 
casals i col·lectius catalans de l’exterior, el desenvolupament del projecte és àgil i no té costos afegits a la 
dedicació laboral indispensable.  
 
Base justificadora de la proposta 
 
La CAL disposa de recursos metodològics, té experiència en el desenvolupament de grups de conversa virtuals 
amb comunitats de l’exterior i està preparada per impulsar-ho si té el suport operatiu i financer necessari. 
 
 
Junta de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana.  
 
 

                                                           
2 https://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/afers_exteriors/catalans-i-catalanes-exterior/  

https://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/afers_exteriors/catalans-i-catalanes-exterior/

