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Dossier de premsa 

                    

 

Què és el Voluntariat per la llengua? 
 

Voluntariat per la llengua (VxL) és un programa impulsat per la Direcció General de 

Política Lingüística (DGPL) de la Generalitat de Catalunya i gestionat territorialment 

pel Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) a través dels 22 centres de 

normalització lingüística (CNL) repartits per tot Catalunya. 

 

La coordinació del VxL es duu a terme des dels Serveis Centrals del CPNL a 

Barcelona i depèn de l’Àmbit de Projecció. Aquest departaments són els encarregats 

de donar suport als mitjans de comunicació per a l’elaboració d’informacions locals o 

d’àmbit general. 

 

Voluntariat per la llengua és un programa que posa en contacte una persona que 

parla habitualment català amb una altra que en té coneixements bàsics i que vol 

parlar-lo, perquè es trobin i parlin on vulguin, quan vulguin i del que vulguin 

durant un mínim de 10 hores (una hora a la setmana). S’adreça només a 

persones majors d’edat. 

 

Les parelles lingüístiques que es formen als diferents CNL, a més de les orientacions 

i el material que se’ls proporciona per tal d’ajudar-los en el desenvolupament de les 

trobades, tenen també el suport d’activitats complementàries relacionades amb la 

llengua i el coneixement de la cultura i el territori. En aquest sentit, el VxL té la 

col·laboració d’entitats i establiments de tot Catalunya que participen activament en 

l’assoliment dels objectius del programa. 

 

Tots els participants en el VxL disposen d’un carnet que els 

permet gaudir d’avantatges arreu de Catalunya 

(http://vxl.cat/el-carnet-de-vxl). 

 

   

 

Progressivament, el VxL s’ha anant introduït a diferents àmbits, com ara l’empresa, la 

sanitat, la justícia (a departaments de justícia i centres penitenciaris) o l’esport i 

enguany ha començat a treballar amb entitats que atenen persones amb diversitat 

funcional. Les escoles i els instituts són un altre dels àmbits d’actuació del VxL, 

facilitant que es puguin formar parelles lingüístiques entre l’alumnat menor d’edat dels 

instituts, malgrat que no poden formar part del programa.   

 

 

 

 

http://vxl.cat/el-carnet-de-vxl
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Activitats complementàries 

 

Els CNL organitzen conjuntament amb entitats o per iniciativa pròpia activitats 

lúdiques i culturals de tot tipus adreçades als participants en el VxL, que tenen per 

objectiu fomentar la participació i la cohesió social: taules rodones, tallers de cultura 

popular, activitats relacionades amb la cuina, el teatre, el cinema o la música; 

concursos (poètics, fotogràfics o lingüístics), visites guiades a indrets d’interès històric i 

cultural, presentacions de llibres, recitals poètics i de lectures, excursions, assistència 

a programes de ràdio i de televisió, etc. 

 

Cada vegada més, aquestes activitats són conduïdes o organitzades pels propis 

participants (voluntaris, però també alguns aprenents). 

 

Entitats col·laboradores 

 

Les entitats i associacions que s’adhereixen al programa (totes a http://vxl.cat/entitats) 

hi col·laboren donant-li suport mitjançant la difusió, l'aportació de persones voluntàries 

o aprenentes d'entre els seus associats, la constitució de parelles, l’obertura de les 

seves activitats a voluntaris i a aprenents o la col·laboració puntual per a l’organització 

d'activitats conjuntament amb els centres de normalització lingüística del CPNL. 

 

Establiments col·laboradors 

Els establiments que signen un acord de col·laboració amb el CPNL 

(http://vxl.cat/establiments) es comprometen a vetllar per l'ús del català en l'atenció al 

públic i facilitar que els persones que participen en el programa puguin practicar-lo. És 

a dir, garanteixen que les persones que vagin a l’establiment trobaran facilitats per 

expressar-se i ser ateses en català, encara que el parlin amb dificultat. 

S’identifiquen amb un logotip adherit en un lloc visible de l’establiment: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://vxl.cat/entitats
http://vxl.cat/establiments


 
 

CONSORCI PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA 

Àmbit de Projecció 
projeccio@cpnl.cat – Tel. 93 272 31 00 

 
 

3 

 

 

Voluntariat per la llengua ÉS: 

 

Voluntariat per la llengua NO ÉS: 

 

Un programa de foment de l’ús del català  

 

 

Un programa d’ensenyament 

 

 

Una eina perquè les persones amb 

coneixements de català bàsics es llancin 

a parlar-lo 

 

 

Una eina per substituir les classes de 

català 

 

 

Una eina per millorar la fluïdesa de les 

persones que comencen a parlar català 

 

 

Un programa dirigit exclusivament a 

immigrants 

 

 

Una eina perquè les persones que parlen 

habitualment català no canviïn de llengua 

innecessàriament 

 

 

Un programa dirigit exclusivament a 

alumnes de cursos de català 

 

 

Un programa que, més enllà de 

l’aprenentatge de la llengua oral, promou 

el coneixement de la cultura i el territori 

del país 

 

 

Un programa d’intercanvi lingüístic. El 

compromís és trobar-se una hora per 

parlar en català 

 

 

 

El programa Voluntariat per la llengua ha estat reconegut 

per la Comissió Europea (26 de setembre de 2005) com 

una de les 50 millors pràctiques d’aprenentatge d’una 

llengua que s’estan portant a terme a la Unió Europea. 

 

El Consorci per a la Normalització Lingüística va iniciar el 

programa Voluntariat per la llengua l'any 2003, a Cornellà 

de Llobregat, amb 19 parelles lingüístiques participants. 

Des del 2003 fins al 2013 hi han participat més de 

80.000 parelles. Quant a les entitats i establiments 

col·laboradors de VxL, des del 2006 fins al 2013 hi han 

participat més de 1.500 entitats i més de 4.000 

establiments. 
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Inicis i evolució del programa 
 

 

2003 - Naixement 

Aquest programa va néixer amb el nom Voluntaris per la llengua l'any 2003 com un 

recurs més per facilitar l’aprenentatge i la pràctica oral de la llengua catalana als 

alumnes dels cursos de català per a adults del Consorci per a la Normalització 

Lingüística. 

 

 

2004 – Extensió  

A mesura que es va anar estenent va anar evolucionat i se’n van desenvolupar 

diverses modalitats, amb la participació de diferents entitats i organismes.  

També hi va haver diverses experiències d’implantació en l’empresa privada i en 

l’àmbit de la gestió dels recursos humans. 

 

 

2005 - Reorientació 

L’experiència  va fer evident que el programa tenia un potencial important per al 

foment de l’ús de la llengua catalana i la interculturalitat, que podia donar servei a 

públics diferents dels que fins aquell moment hi participaven, no vinculats directament 

a l’àmbit dels cursos i de l’aprenentatge del català. 

 

 

2006 – Consolidació 

La implantació i el desenvolupament del programa VxL el va consolidar l'any 2006 com 

un gran instrument de suport al procés d’aprenentatge de la llengua catalana, però 

també com una eina de participació social que posava de manifest valors positius 

associats a l’aprenentatge i l’ús del català, relacionats amb el coneixement mutu entre 

persones que conviuen en un mateix territori. 

 

D’altra banda, el VxL es convertia en una eina molt útil perquè les persones 

catalanoparlants s’adonessin que no han de canviar necessàriament de llengua quan 

s’adrecen a una persona desconeguda o estrangera. 

 

La conjunció d’ aquests dos aspectes van fer que el VxL es convertís en una eina de  

foment de la convivència i la cohesió social, que contribueix a fer del català la 

llengua comuna de la societat en un context de diversitat cultural.  

 

L’inici del projecte amb els establiments col·laboradors i l’adhesió d’entitats van ser 

fonamentals en aquesta fase del programa. 
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2007-2008 - Nou impuls 

La gestió d’un programa que implica la participació de moltes persones i 

organitzacions i una atenció personalitzada en la majoria d’actuacions és complexa i 

requereix un treball constant i continuat per part de l’organització que se’n fa càrrec, 

tant a nivell individual (la creació i el seguiment de les parelles lingüístiques en 

concret) com a nivell general (generant un sentiment de pertinença a un col·lectiu amb 

objectius i finalitats comunes i conjuntes i proporcionant un reconeixement efectiu als 

voluntaris i voluntàries per la tasca duta a terme). 

 

El programa adopta el nom Voluntariat per la llengua en aquest moment de 

revitalització i foment del projecte. El Govern de la Generalitat va considerar prioritari 

“augmentar l’impacte del programa i estendre’l a tot Catalunya a aquelles persones 

que tenen uns coneixements bàsics de català i que desitgen practicar-lo, 

independentment de si assisteixen o no a classes per aprendre’l” (Pla de política 

lingüística per a la VIII legislatura). 

 

Aquest nou impuls es va concretar en les accions següents: 

 

1. La Direcció General de Política Lingüística dirigeix el programa i el gestiona a 

través del Consorci per a la Normalització Lingüística. Cadascun dels 22 

centres de normalització lingüística té una persona assignada al programa que 

treballa de manera transversal en el seu territori. L’equip de 22 persones 

dinamitzadores es coordina des de Serveis Centrals amb una persona més 

dedicada al Voluntariat per la llengua que fa de lligam entre els CNL i la DGPL en 

l’aplicació del programa. 

 

2. El CPNL gestiona el programa procurant la participació del major nombre 

possible d’entitats i establiments col·laboradors de cada territori i atenent totes 

aquelles persones interessades a participar-hi, independentment de la seva 

inscripció o no a cursos de català. 

 

3. La DGPL continua promovent l’atorgament de subvencions a les entitats que 

difonen i estenen el programa entre les persones associades i que organitzen 

activitats complementàries de suport als voluntaris i voluntàries.  

 

4. El programa es gestiona a través d’una eina comuna, una aplicació informàtica 

de Voluntariat per la llengua disponible des del 23 d’abril de 2007 a www.vxl.cat. 

Aquest servei web permet fer la inscripció al programa i, segons les preferències 

que la persona interessada hi introdueix, proposa les possibles parelles que 

finalment seleccionarà la persona dinamitzadora de VxL.  

 

 

 

 

 

http://www.vxl.cat/
http://www.vxl.cat/
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2009-2012 – Extensió del programa a altres àmbits sectorials 

 

Empreses 

Durant el 2009, des del CNL de l'Àrea de Reus Miquel Ventura, el VxL es fa extensiu a 

diverses empreses del territori. L’objectiu és, sobretot, facilitar a les persones que 

atenen al públic que puguin fer-ho en català sense dificultat. 

 

Des de llavors, el programa s’ha implantat a empreses com ara El Corte Inglés i 

Opencor de Barcelona, el Mercadona de Reus i Cambrils, l'Empresa Municipal de 

Transports de Tarragona, les Termes de Montbrió o l'Associació Nuclear d'Ascó-

Vandellós, entre d’altres. 

 

En total, s’han format 198 parelles lingüístiques des de 2009 (14 de les quals durant el 

2013). 

  

Departament de Justícia 

L’any 2009 el VxL s’estén també, amb la col·laboració del Departament de Justícia de 

la Generalitat de Catalunya, a l’àmbit de la justícia. Amb la introducció als centres 

penitenciaris, els objectius del programa s’amplien: a més de facilitar el contacte 

personal entre un parlant de català i un intern disposat a reforçar l’aprenentatge de la 

llengua, els interns tenen la possibilitat d’enriquir-se culturalment i personal alhora que 

estableixen un vincle amb el món exterior (és a dir, el programa es converteix també 

en una eina de reinserció i d’integració). 

   

Durant el primer any es van fer un total de 42 parelles lingüístiques als centres 

penitenciaris de Figueres, Girona i Els Lledoners (Sant Joan de Vilatorrada – Bages). 

A més, conjuntament amb els serveis territorials de Justícia de Tarragona, Lleida i 

Girona, es van fer un total de 35 parelles. 

 

L'any 2010 el programa s’estén al centre penitenciari de Can Brians 1 i 2 i al 2011 s’hi 

va incorporar Wad-ras. Aquest mateix any s’inicia la relació amb la Unitat de 

Programes i Innovació  per tal que el VxL es dugui a terme en els diferents Centres 

Educatius de Justícia Juvenil del país. El 2011, doncs, s’inicia l’experiència pilot als 

centres educatius l’Alzina i Els Til·lers. El 2013 s’inicia el VxL al Centre Educatiu Can 

Llupìà de Barcelona, es continua treballant a l’Alzina i Els Til·lers tanca. 

 

Des del 2009, s’han format 375 parelles en l’àmbit de la justícia (116 de les quals 

durant el 2013). 

 

Salut 

Durant l'any 2010 el VxL s'inicia a l'àmbit sanitari, concretament a l'Hospital Sant 

Jaume d'Olot.  L'experiència es duu a terme a través de la presència d'una persona 

voluntària a cadascuna de les 18 àrees de l'hospital, que s'adreça en català als usuaris 

i personal del centre. 
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Des de 

llavors, s’hi han afegit l'Institut Pere Mata de Reus, l'Hospital de Sant Joan de Reus, el 

Centre Geriàtric Maria Gay de Girona, la Fundació Residència Sant Susanna de 

Caldes de Montbui i la Residència Can Dotras de Montmeló. 

 

Des de 2010 s’han format 96 parelles lingüístiques en l’àmbit sanitari (27 de les quals 

durant el 2013).  

 

Esport 

L’any 2011 el programa es fa extensiu a l’àmbit de l’esport a través de la campanya 

“Mou-te en català!” impulsada per la Direcció General de Política Lingüística del 

Departament de Cultura i la Secretaria General de l’Esport, amb la col·laboració de la 

Unió de Federacions Esportives de Catalunya i del Consorci per a la Normalització 

Lingüística. L’objectiu és fer créixer la presència de la llengua catalana en les entitats i 

en els centres esportius i fomentar-ne el coneixement i l’ús entre els professionals i els 

esportistes. 

 

Des del 2011 s’han format 96 parelles lingüístiques (28 de les quals el 2013, amb 

l’Associació Excursionista de Reus, el Complex Esportiu Municipal la Plana 

d’Esplugues de Llobregat o el Patronat d’Esports de Tarragona, entre d’altres). 

 

Instituts i escoles 

L’any 2011 el Voluntariat per la llengua s’exporta als instituts d’ensenyament 

secundari. El paper del CPNL és el d’informar, orientar, proporcionar materials i ajudar 

el professorat a dur a terme el programa entre l'alumnat dels instituts (que no poden 

formar part del programa perquè no són majors d’edat).  

 

Només durant el 2013 s’han fet un total de 309 parelles lingüístiques (que no es 

comptabilitzen en el còmput general de les parelles de VxL formades en aquest 

període) en 19 instituts i 8 escoles d’arreu de Catalunya. 

 

 

2013 – El Voluntariat per la llengua compleix 10 anys 

 

La commemoració dels 10 anys d’existència del VxL va tenir com a cloenda un acte 

celebrat el novembre de 2013 a la fàbrica Moritz de Barcelona a què van assistir el 

conseller de Cultura, Sr. Ferran Mascarell i la presidenta del CPNL i directora general 

de Política Lingüística, Sra. Ester Franquesa. Els 400 assistents, persones implicades 

en el VxL d’arreu de Catalunya, van poder gaudir d’actuacions musicals i teatrals, 

sentir els testimonis de diversos participants i veure el vídeo que s’havia elaborat per a 

l’ocasió (http://youtu.be/I_vFtxeGxLQ).  

 

Durant tot l’any, es van fer actes de celebració a 29 poblacions de tot Catalunya, en 

què es va reconèixer la implicació dels participants, entitats i establiments 

col·laboradors amb un seguit d’activitats que van tenir el suport de persones 

conegudes de diversos àmbits en moltes ocasions.  

http://youtu.be/I_vFtxeGxLQ
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Balanç del període 2003-2013 
 

 

Nombre de parelles lingüístiques 2003-2013 

 

Període Parelles 

  Any 2003   1.522 

  Any 2004    4.600 

  Any 2005   3.800 

  Any 2006   4.496 

  Any 2007    6.304 

  Any 2008   9.437 

  Any 2009   10.510 

  Any 2010   10.555 

  Any 2011   10.128 

  Any 2012   10.129 

  Any 2013   10.208 

 

  Total  

                        

   81.695 

 

 

Entre l'any 2003 i el 2006, en quatre anys, es van constituir 14.418 parelles 

lingüístiques. Amb el nou impuls iniciat al 2007, i a finals del 2008, en només dos anys, 

es va duplicar aquesta xifra i se'n van fer un total de més de 30.000.  

 

Des de finals de 2008 i fins el 2013, el nombre total de parelles ha augmentat més d’un 

170% (de 30.159 fins a 81.695) i en els darrers 5 anys la xifra no ha baixat de les 

10.000 parelles anuals. 
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Nombre d’activitats complementàries 2007-2013 

 

Període Activitats 

  Any 2007   331 

  Any 2008    649 

  Any 2009   645 

  Any 2010   796 

  Any 2011   783 

  Any 2012 1.287 

  Any 2013 1.406 

 

Total  

                        

5.997 

 

 

Nombre d’entitats i establiments col·laboradors 2006-2013 

 

Període Entitats Establiments 

Any 2006  81    488 

  Any 2007 495  2.623 

  Any 2008 856  3.378 

  Any 2009 919  4.902 

  Any 2010 782  2.561 

  Any 2011 685  1.983 

  Any 2012 692 2.281 

  Any 2013 798 3.275 
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En el programa, l'any 2013  hi han col·laborat, a més dels ens locals de Catalunya, 

prop de 800 entitats  i organitzacions culturals, socials i ciutadanes de tot el territori i 

més de 3.000 establiments col·laboradors. 

 

 

Valoració 2013 

 

El programa Voluntariat per la llengua s’ha convertit, al llarg dels seus 10 anys 

d’existència, en una eina de cohesió social que, més enllà de formar parelles 

lingüístiques perquè conversin en català una hora a la setmana, ofereix als participants 

la possibilitat de conèixer tant el territori com la cultura o la societat del país on viuen. 

  

Cada cop més, les activitats complementàries han anat prenent protagonisme. En 

aquest sentit, és fonamental la col·laboració de les entitats, els establiments i els 

mateixos voluntaris i aprenents. 

 
L’extensió del programa a diversos àmbits també ha estat un pas important en 

l’evolució del programa. A banda de l’objectiu principal del VxL, que és el foment de 

l’ús del català, també s’hi afegeixen altres valors, com en el cas de la participació en el 

programa de persones amb diversitat funcional o el dels centres penitenciaris, on la 

tasca dels voluntaris contribueix a la reinserció social i la integració dels aprenents 

interns. 

 
Una de les dades més importants que demostra que el programa ha complert el seu 

objectiu és que cada cop hi ha més aprenents de procedències geogràfiques diverses 

que passen a fer de voluntaris (des de 2007, en què es va començar a recollir aquesta 

dada de manera aproximada, hi ha hagut gairebé 300).  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Més informació: 
 

 Memòria del CPNL 2013 
(http://www.cpnl.cat/arxius/consadm/93/memoria2013.pdf)  

 

 Voluntariat per la llengua. Dades 2013 
(http://vxl.cat/sites/default/files/materials/dades_definitives_vxl_2013_versio
_7_definitiva.pdf) 

 

 Informació d’interès i articles publicats  
(http://vxl.cat/materials/documents?field_material_tipus_tid=783)      

 

http://www.cpnl.cat/arxius/consadm/93/memoria2013.pdf
http://vxl.cat/sites/default/files/materials/dades_definitives_vxl_2013_versio_7_definitiva.pdf
http://vxl.cat/sites/default/files/materials/dades_definitives_vxl_2013_versio_7_definitiva.pdf
http://vxl.cat/materials/documents?field_material_tipus_tid=783


 
 

CONSORCI PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA 

Àmbit de Projecció 
projeccio@cpnl.cat – Tel. 93 272 31 00 

 
 

11 

 

 

Difusió del programa 
 

La informació relativa al VxL es pot trobar al web www.vxl.cat (que s’ha renovat el 

2013 amb una nova imatge i continguts) i també al web del Consorci per a la 

Normalització Lingüística (http://www.cpnl.cat/voluntaris), on té un apartat específic 

a cadascuna de les pàgines web dels CNL d’arreu de Catalunya 

(http://www.cpnl.cat/xarxa).  

 

El VxL també es present a les xarxes socials, amb el compte 

www.facebook.com/vxlcat, el de Twitter www.twitter.com/vxlcat i el blog 

http://www.vxl.cat/blog. A més, hi ha 11 comptes de Facebook, 2 de Twitter i 5 blocs 

gestionats per diferents CNL que cobreixen àmbits territorials concrets 

(http://vxl.cat/comunitat). L’apartat Voluntariat TV (http://vxl.cat/voluntariat-tv) és 

un recull del material audiovisual que el programa genera o que és emès pels mitjans 

de comunicació.  

 

 

Recursos i materials de suport 
 

10 cites 

Sèrie de 13 capítols, produïda conjuntament per la DGPL i TV3, que mostra històries 

de convivència entre parelles lingüístiques. Els capítols, que tenen una durada d’entre 

15 i 20 minuts, van ser emesos per TV3 l’any 2009 i de nou al Canal 33 l’any 2013. 

Actualment, estan a disposició de qualsevol televisió local que els vulgui emetre.  

  

Col·lecció "Parlem Tu i Jo"  

Col·lecció consultable en línia, editada per la DGPL, que s’adreça a les persones que 

participen en el programa Voluntariat per la llengua, amb la finalitat d'enriquir el diàleg 

en les trobades de les parelles lingüístiques. 

 

L’any 2013 es va publicar el quart número, Anem a casa? 

 

Jocs de paraules i passatemps 

Publicació consultable en línia que es difon també en paper a través dels centres del 

CPNL i de la DGPL. 

 

Llegiu i parleu 

L’any 2013, el Departament de Cultura, a través de la DGPL, posa en marxa el 

programa Llegiu i parleu, que té com a finalitat crear diferents recursos que permetin a 

la població adulta reforçar l’aprenentatge de la llengua catalana a partir de la lectura. 

 

 

 

http://www.vxl.cat/
http://www.cpnl.cat/voluntaris
http://www.cpnl.cat/xarxa
http://www.facebook.com/vxlcat
http://www.twitter.com/vxlcat
http://www.vxl.cat/blog
http://vxl.cat/comunitat
http://vxl.cat/voluntariat-tv
http://www20.gencat.cat/portal/site/Llengcat/menuitem.7146237d0006f0e7a129d410b0c0e1a0/?vgnextoid=c0843c7f0ec5e210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=c0843c7f0ec5e210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/Llengcat/menuitem.b318de7236aed0e7a129d410b0c0e1a0/?vgnextoid=10404d75a5d73310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=10404d75a5d73310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/Llengcat/menuitem.b318de7236aed0e7a129d410b0c0e1a0/?vgnextoid=52531bfcef8a9110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=52531bfcef8a9110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default


 
 

CONSORCI PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA 

Àmbit de Projecció 
projeccio@cpnl.cat – Tel. 93 272 31 00 
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Llegiu i parleu es va estrenar amb el material didàctic Llegir per parlar, llegir per 

aprendre, una iniciativa de la DGPL i el CPNL que dóna suport, entre d’altres 

col·lectius, a les parelles lingüístiques del VxL. 

 

A més, el CPNL i els diferents CNL elaboren material divers com a suport per a les 

noves parelles lingüístiques. 

 

L’apartat Materials (http://vxl.cat/materials) del web de VxL recull les diferents 

publicacions que s’han fet al llarg d’aquests anys. 
 

 

 

Juliol de 2014 

http://vxl.cat/materials

