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El Servei Local de Català signa convenis amb Padrins Solidaris i
l’Esbart Teatral per promoure el Voluntariat per la Llengua

Dimecres 8 de juliol de 2009

El Servei Local de Català de Castellar del Vallès ha arribat a un acord de
col·laboració amb les entitats Padrins Solidaris i l’Esbart Teatral de Castellar amb
l’objectiu de promoure el programa Voluntariat per la llengua.

Padrins Solidaris és una entitat que treballa en el camp de la solidaritat i la
integració de les persones nouvingudes i l’Esbart Teatral és una associació que es
dedica a les arts escèniques i teatrals i la cultura popular. Amb la signatura dels
convenis, que es formalitzaran en els propers dies, ambdues entitats faran un pas
més en la tasca de la integració lingüística i prendran el compromís d’informar i
difondre entre membres i associats el programa Voluntariat per la llengua. L’Esbart
Teatral, a més, oferirà entrades a preu reduït a totes les parelles lingüístiques de
Castellar del Vallès.

L’adhesió al Voluntariat per la llengua suposa un nou impuls a la tasca de les
persones que participen en el programa com a parelles lingüístiques, i exemplifica el
suport cada cop més gran que està rebent per part de la població de Castellar del
Vallès.

En l’actualitat hi ha comptabilitzades 18 parelles lingüístiques al municipi. Segons
explica la responsable del Servei Local de Català, Vicky Mundó, “estem en
converses amb altres entitats de la vila perquè també s’adhereixin a la
iniciativa i puguem ampliar així el nombre de parelles lingüístiques que hi ha al
municipi”.

Voluntariat per la llengua és un programa de la Secretaria de Política Lingüística
de la Generalitat de Catalunya i del Consorci per a la Normalització Lingüística que
fomenta l’ús de la llengua catalana en les relacions personals tot posant en contacte
una persona que parla habitualment català amb una altra que en té coneixements
bàsics i que vol fer un pas endavant per parlar-lo amb normalitat.

L’any 2008, a tot Catalunya es van formar 8.969 parelles, 525 de les quals van ser al
CNL de Sabadell, centre al qual pertany el Servei de Català de Castellar del Vallès.
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