
 
 

CONSORCI PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA 
Centre de Normalització Lingüística Roses 

Comunicat de premsa 
 
                      

En el marc de la V Setmana per la Llengua de Sant 
Feliu de Llobregat, s’ha celebrat l’acte de 
constitució de noves parelles del programa 
Voluntariat per la Llengua d’aquesta ciutat  
 
 
En el mateix acte es van lliurar els certificats homologats dels diferents nivells 
de català a l’alumnat del curs 2007-2008  
 
 
Dins de la V Setmana per la Llengua, en un acte celebrat a l’Auditori del Palau Falguera de 
Sant Feliu de Llobregat, ahir, dimarts, es van constituir 32 noves parelles lingüístiques que 
formen part del projecte Voluntariat per la Llengua d’aquesta ciutat.   
 
L’acte es va iniciar amb l’espectacle Rondalles catalanes, a càrrec de Jordina Biosca. 
 
Tot seguit, va intervenir el regidor de Política Lingüística de l’Ajuntament de Sant Feliu,  
Carles Soriano, que va remarcar l’important paper que desenvolupen les parelles 
lingüístiques en el coneixement i difusió de la llengua catalana. 
 
Posteriorment, es va procedir al lliurament dels certificats homologats dels diferents nivells 
de català a tot l’alumnat que havia aprovat el curs anterior. 
 
Finalment, van pujar a l’escenari de l’Auditori els nous integrants del programa  Voluntariat 
per la Llengua i es va procedir a la presentació i constitució de 32 noves parelles 
lingüístiques, que començaran les sessions de conversa en aquest inici de curs.   
 
Al final de l’acte, es va servir un refrigeri durant el qual les noves parelles van poder iniciar 
les seves converses. 
 
A Sant Feliu, el Voluntariat per la Llengua va començar l’any 2003 i des de llavors ja s’han 
format més de 200 parelles lingüístiques. 
 
29 d’octubre de 2008 
 
El Consorci per a la Normalització Lingüística, creat l'any 1989 com a òrgan territorial d'aplicació a 
Catalunya de la política lingüística del Govern, està format actualment per la Generalitat de 
Catalunya, més de 80 ajuntaments, 37 consells comarcals i la Diputació de Girona. El Consorci 
desenvolupa estratègies i accions per garantir l'extensió territorial del coneixement i l'ús de la llengua 
catalana. 
 
Més informació: www.cpnl.cat 
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