Marta Jiménez i Iborra, regidora del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de
Catalunya a l'Ajuntament de Gavà, d'acord amb l'establert a l'article 66.3 del Reglament
Orgànic Municipal, i perquè sigui substanciat durant el proper Ple municipal ordinari, en
base als següents
Antecedents
A Gavà conviuen persones d’orígens molt diversos, que aporten a la nostra coltura
col·lectiva una gran riquesa. Es dóna el fet, a més, que aquesta diversitat d’orígens fa que
a Gavà hi hagi una gran diversitat lingüística, ja que moltes de les persones vingudes de
fora parlen una o més llengües diferents del català o el castellà.
Per altra banda, als nostres centres educatius, de moment, l’oferta d’ensenyament de
llengües estrangeres és força limitat, i bàsicament, encara que no exclusivament, se
centra en l’anglès, ja que és la llengua d’aprenentatge prioritari en el nostre entorn
geocultural. Ara bé, l’aprenentatge acadèmic de llengües estrangeres, siguin quines
siguin, no garanteix un ús fluid i adequat de les mateixes. A més, les oportunitats de
practicar-les fora de l’àmbit acadèmic són limitades; sabem per exemple, que a les
biblioteques municipals es porta a terme el programa “Speak once a week”, adreçat a
adults i en llengua anglesa, i que fins i tot hi ha algun club de lectura en anglès. També hi
ha l’experiència dels “Voluntaris per la llengua”, impulsat per Consorci per a la
Normalització Lingüística, per ajudar persones nouvingudes que aprenen català a
desenvolupar-se oralment en aquesta llengua.
Aquestes iniciatives, si bé són molt positives, són molt limitades tenint en compte la
necessitat que en els nostres temps hi ha d’aprendre no ja una segona llengua, sinó
vàries, en el context de globalització de l’economia. Creiem que la riquesa lingüística de
què gaudim a Gavà es pot aprofitar molt més amb un enfocament col·laboratiu,
especialment entre el col·lectiu de gent jove.
D’aquesta manera Gavà seria pionera respecte d’altres municipis en la creació d’una
xarxa i una borsa d’intercanvi de llengües. Això de cara a la preparació dels nostres
ciutadans, els podria preparar de dues maneres diferents segons l’edat; de cara els joves,
practicar idiomes com l’anglès, l’alemany, el francès, de manera completament
desinteressada, ja que es basaria en la cooperació entre els propis ciutadans, els ajudaria
a tenir una preparació que avui en dia els és molt necessària. Si parlem de gent adulta,
ens trobem dues possibilitats: o bé els que es troben en situació d’atur, i d’aquesta
manera, completament gratuïta, podrien assolir preparació per una feina per la qual
demanen llengües (avui en dia, és majoritària la quantitat d’empreses i llocs de treball que
requereixen llengües); o bé els que ja hagin trobat feina, però vulguin més preparació. És
evident que aquesta proposta està més dirigida al jovent de Gavà, tot i que no hi hauria
problema en ampliar l’objectiu.
Per això:
I. Centrant l’atenció en la diversitat cultural i lingüística al nostre municipi.
II. Analitzant la capacitat de l’Ajuntament per aplicar polítiques en favor de la
ciutadania, i en especial dels joves.
III. Considerant l’espai físic que ens ofereix el casal de joves “Casa Gran”.
IV. Remarcant l’existència d’un lloc web dedicat al jovent de Gavà, i de la pàgina de
l’Ajuntament per a captar gent de diferents edats.

V. Emfatitzant la possibilitat de l’Ajuntament per a promocionar actes i activitats
públiques.
VI. Donant importància a la insuficient preparació del jovent de la nostra ciutat quant a
llengües estrangeres.
VII. Convençuts de la importància de l’aprenentatge de llengües estrangeres.
VIII. Fixant-nos en l’exemple d’associacions universitàries que empren el servei
proposat entre estudiants del programa d’Erasmus i estudiants residents a
Catalunya.
Formulem el següent.

Prec:
1. Crear una borsa per a l’intercanvi de llengües entre els diferents ciutadans de
Gavà, estudiant ampliar-ne l’abast als residents en altres municipis del Baix
Llobregat, creant així una xarxa de cooperació entre municipis.
2. Formar una comissió de joves que s’encarregui de l’organització i gestió de la
borsa, així com de les diverses activitats que s’hi poden dur a terme.
3. Cedir part de l’espai del casal de joves Casa Gran per a reunions o actes dels
participants, com podrien ser xerrades obertes o en grup.
4. Promoure la iniciativa per tal d’aconseguir participants i cridar l’atenció de
persones que hi puguin estar interessades.
5. Garantir que el servei sigui completament gratuït, públic i de qualitat.
6. Cedir altres espais públics per al desenvolupament d’activitats relacionades amb
aquest servei.
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