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Voluntariat per la llengua és un programa impulsat per la Direcció General de Política Lingüística (DGPL) i gestionat territorialment

pel Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL).

Facilita a les persones que tenen coneixements bàsics de català i es volen llançar a parlar-lo que ho puguin fer en un context real i

distès amb altres persones que el parlen habitualment.

Any 2016

10.018 parelles lingüístiques (9.692 gestionades pel CPNL i 326 gestionades per diverses entitats).

210 localitats on es fan parelles lingüístiques.

Per territori, la demarcació de Barcelona concentra el nombre més elevat de parelles (7.376) (73,63%).

5.967 noves inscripcions: 4.175 aprenents i 1.792 voluntaris.

Predominen els aprenents d’entre 30 i 39 anys (1.335) i els voluntaris d’entre 50 i 65 anys (618).

Predominen les dones (4.320): aprenentes (3.117) i voluntàries (1.203).

4.979 aprenents han participat en el programa una vegada (82%); 910 aprenents, dues vegades (15%)

i 147 aprenents, tres vegades (3%).

Extensió sectorial (2.339 parelles): entitats, empreses, justícia, esport, sanitat, diversitat funcional, diversitat

religiosa, escoles i instituts, serveis d’informació juvenil (23,35%).

4.307 acords de col·laboració amb entitats i establiments col·laboradors.

1.855 activitats complementàries organitzades.

 Voluntaris i aprenents han destinat 200.360 hores al programa VxL.
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De 2003 a 2016: 111.924 parelles lingüístiques

Evolució del nombre de parelles

L’any 2016 s’han format 10.018 parelles lingüístiques.
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Parelles CPNL i entitats

Total parelles lingüístiques 10.018
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Participació global 2016

9.996 persones han participat en el VxL l’any 2016. 

Hi ha participants que han format parella més d’una vegada.

Total aprenents

Total voluntaris

Participació global:                     9.996

Noves inscripcions:                    5.967

Inscripcions anteriors a 2016:   4.029
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Nous voluntaris inscrits segons            Nous aprenents inscrits segons 

procedència: 1.792 procedència: 4.175
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Noves inscripcions per sexe

Destaca l’alta participació de les dones, tant en el grup de voluntaris com en el grup d’aprenents.

Dones 3.117 

74,66%

Dones 1.203 

67,13%
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VxL sectorial

*Inclou diverses entitats culturals,  educatives, 

religioses, de diversitat funcional...

El 23,35 % del total de parelles formades

provenen d’àmbits sectorials.

Parelles 

lingüístiques

111 entitats * 1.736

8 empreses 26

8 centres o serveis de justícia 117

6 centres o serveis sanitaris 42

7 escoles i 18 instituts 363

8 centres esportius 51

2 punts d’informació juvenil 4

Total 2.339
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Entitats i 
associacions

683

Establiments 
comercials

3.624

Entitats i establiments col·laboradors

4.307 entitats i establiments a tot Catalunya

 Oferta d’activitats culturals i de lleure als participants

 Difusió del programa VxL

 Aportació de participants

 Cessió d’espais per a actes, etc
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Activitats de dinamització

1.855 activitats organitzades i 70.286 participants

• 1.020 activitats de llengua i cultura (clubs de lectura, taules rodones, trobades amb escriptors, visites 

culturals, concerts, recitals poètics, participació a programes de ràdio i televisió...)

• 155 activitats conduïdes per voluntaris (gimcanes, xerrades o conferències, tallers de teatre, grups de 

conversa, excursions...)

• 680 sessions inicials, de presentació, de formació i de cloenda de parelles

lingüístiques
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Carnet de VxL

 Incorporació de nous avantatges.

 Col·laboració de l’Agència Catalana de la Joventut per a la

incorporació d’alguns avantatges del Carnet Jove al Carnet

VxL.

237 avantatges locals

117 avantatges generals

Albergs

Museus

Teatres

Cinemes

Altres equipaments culturals

Philip

Cases Jakobson

00000000X

CNL Àrea de Reus Miquel Ventura

Vàlid fins a: 10/2020
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Exposicions i fires

 Exposició “10 anys de VxL: un tast! (2003-2013)”. Ha estat present en 16 poblacions de Catalunya. 

Conté dades, testimonis i imatges de VxL. 

 Exposició “A dues veus: Retrats de converses en català”. 

Ha estat present en 6 poblacions catalanes.

 Setmana del Llibre en Català. Tast de parelles lingüístiques

i diverses activitats relacionades amb el programa

(5 de setembre de 2016)
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Materials didàctics i de difusió

 Elaboració i edició del setè número de la col·lecció “Parlem Tu i Jo” per 

facilitar les converses de les parelles lingüístiques. 

 Elaboració i edició del full d’activitats número 64 de la col·lecció “Llegir per parlar,

llegir per aprendre”.

 Tríptic número 4 Temes per parlar.

 Elaboració de diversos materials: bosses, llibretes i urnes per als punts d’inscripció 

del VxL.
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Campanya del VxL amb el suport de la Direcció General de Joventut

 S’estableix una xarxa de col·laboració entre els dinamitzadors de VxL del CPNL i els professionals de joventut de

les Oficines Joves i dels Punts d’Informació Juvenil, gràcies a la col·laboració de la Xarxa Catalana de Serveis 

d’Informació Juvenil.

 Publicació periòdica a Facebook i piulades a Twiter @xcsij, @joventutcat, durant tot l’any.
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7a Setmana de la Responsabilitat Social a Catalunya

 Participació en la sessió de “Networking” del dia 19 d’octubre, al Palau Macaya.

 Tast de parelles lingüístiques el 22 d’octubre, als Jardinets de Gràcia.

 Incorporació del VxL a la “Fira RSC Online” com a bona pràctica per a les empreses que volen incorporar o 

millorar la seva responsabilitat social.
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Jornada sobre VxL amb parelles interreligioses: una bona pràctica d’acollida

El dia 31 de maig a Girona la DGPL, el CPNL i la DG d’Afers Religiosos van presentar l’àmbit de la 

diversitat religiosa per donar a conèixer l’experiència de les parelles lingüístiques interreligioses i estendre 

aquesta iniciativa a altres poblacions gironines. 

18
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Hitzargiak, llengües que s’il·luminen mútuament

El VxL va ser escollit com una bona pràctica lingüística a Hitzargiak, projecte dirigit pel Clúster de 

Sociolingüística del País Basc, en el marc de Donostia Capital Europea de la Cultura 2016.

La DGPL i el CPNL van presentar el VxL en la trobada que va tenir lloc els dies 23 i 24 de juny, a Donostia.

La trobada va reunir tècnics de 17 comunitats lingüístiques europees amb l’objectiu de consolidar una 

xarxa de contactes.  

19
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Es manté l’extensió del programa a altres territoris 

de parla catalana (País Valencià, Andorra, Perpinyà 

i les Illes Balears). 

Es manté també com a model de programa per a 

la promoció d’altres llengües (província de 

Bolzano a Itàlia, regió de Flandes 

a Bèlgica i Val d’Aran).

La ciutat italiana de Pàdua ha posat en marxa una

iniciativa de voluntariat lingüístic adreçada 

als refugiats, el projecte “Cleopa”, 

que ha adoptat el model de VxL.

VxL, un referent a Europa
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Promoció i difusió

 Més de 285 notícies a la premsa escrita general i local.

 Reportatges i entrevistes a emissores de ràdio i a les televisions locals.

 995 notícies publicades a les pàgines web de VxL del CNL.

 84.541 visites al portal vxl.cat

 891 notícies publicades al portal vxl.cat

 1.477 simpatitzants de Facebook.

 1.347 seguidors de Twitter

http://www.vxl.cat/
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www.vxl.cat


