
El “Voluntariat lingüístic” del CNL de Tarragona creix un 23% el primer semestre de 
l'any 2008

El programa del “Voluntariat lingüístic” del CNL de Tarragona ha experimentat un 
increment del 23% de participants durant el primer semestre del 2008, respecte del mateix 
període de l'any anterior. Així, s'ha passat de 172 parelles -355 persones- (2007) a 218 
parelles -436 persones- (2008) entre gener i juny.

Altres dades destacables d'aquest període són l'augment del 30% que s'ha donat a 
Tarragona (de 51 a 64 parelles), o el del 20% que s'ha produït de Constantí (de 87 a 101 
parelles). El cas del Vendrell -que en aquests primers sis mesos ja ha fet tantes parelles,
27, com en tot l'any anterior-, és el que presentat un increment més vistós: 80% més de 
parelles (19 a 27).

Xifres al marge, una de les novetats d'enguany és l'adhesió al programa del “Voluntariat 
lingüístic” del CPNL dels Serveis Territorials de Justícia a Tarragona. El 22 d'abril és la 
data en què es va signar el conveni, que també inclou el CNL de Reus, i en aquests poc 
més de dos mesos ha s'han format 8 parelles entre el personal dels ST de Justícia a 
Tarragona.

Activitats complementàries
Per arrodonir les ofertes per practicar el català entre les parelles lingüístiques, en aquesta 
primera meitat de l'any, des del SLC de Tarragona s'han programat tot un seguit 
d'activitats complementàries, tant per al voluntariat com per a l'alumnat, algunes en 
col·laboració amb altres serveis del mateix CNL o, fins i tot, amb d'altres CNL:

Data Activitat

Dj. 31 de gener Visita a la vil·la romana de Centcelles [Constantí].

Dv. 08 de febrer Anada al Teatre Metropol: La plaça del Diamant.

Dc. 12 de març Xerrada de Màrius Serra: “Català a l'atac” [Antiga Audiència-AA].

Ds. 12 d'abril Visita a la Tarragona Romana amb Voluntariat del CNL del Maresme.

Dv. 18 d'abril Visita guiada a l'exposició “Henri Cartier-Bresson” [Fund. La Caixa].

Del 14-04 al 04-05 Exposició “La llengua en l'etiquetatge de les grans marques” [AA].

Dc. 23 d'abril Entrevista a parelles a “1/4 de català” [Tarragona Ràdio].

Dc. 30' d'abril Sorteig d'entrades per anar al Teatre Metropol: Òscar, una maleta...

Dc. 07 de maig Xerrada de Roger de Gràcia: “Paraula de caçador” [AA].

Dc. 14 de maig Assistència al programa de TV3 “Bocamoll”.

Dc. 28 de maig Entrevista a parelles a “1/4 de català” [Tarragona Ràdio].

Dv. 14 de juny Visita guiada a l'exposició “Una casa per no viure” [Fund. La Caixa].

Dv. 20 de juny Acte de cloenda de cursos i de la temporada del Voluntariat.
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