
El Voluntariat per la llengua (VxL) és un programa 
que es va iniciar l’any 2003, impulsat  per la Direcció 
General de Política Lingüística de la Generalitat de 
Catalunya i gestionat territorialment pel Consorci per a la 
Normalització Lingüística (CPNL). 

Des de l’inici, s’han format més de 90.000 parelles 
lingüístiques i hi col·laboren més de 800 entitats arreu 
de Catalunya.

Si voleu participar-hi, poseu-vos en contacte amb el 
centre de normalització lingüística del CPNL que tingueu 
més a prop.

El trobareu a cpnl.cat

És fàcil

És divertit

És enriquidor

vxl.cat
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Voluntariat per la llengua

És un programa en què persones que parlen habitualment 
català destinen una part del seu temps a conversar amb 
persones interessades a adquirir fluïdesa, perdre la 
vergonya i poder-lo parlar d’una manera natural.

Més enllà de les trobades setmanals d’una hora que fan 
aquestes parelles lingüístiques, el programa els ofereix 
activitats complementàries de coneixement del territori, 
la cultura i la societat catalanes i afavoreix la cohesió social.

Les entitats teniu un paper decisiu en aquest programa 
i és per això que:

Si sou entitat que ja heu col·laborat amb nosaltres, us 
demanem novament la vostra participació.

Si sou una entitat que encara no hi heu col·laborat, 
us animem a adherir-vos-hi i que feu difusió del 
Voluntariat per la llengua.

Què vol dir ser 
entitat col·laboradora 
del Voluntariat per la 
llengua?

Promoure i facilitar la participació de les persones 
associades de l’entitat en el programa Voluntariat per 
la llengua.

Vetllar perquè el català sigui la llengua habitual 
en les activitats pròpies de l’entitat i en l’atenció 
personalitzada que ofereix.

Promoure i facilitar la participació dels voluntaris 
i aprenents del Voluntariat per la llengua en les 
activitats que organitza l’entitat i en les que s’organitzin 
conjuntament amb el centre de normalització 
lingüística corresponent.

Formar part sense cap cost d’una àmplia xarxa 
d’entitats que es fan més visibles al territori donant 
suport i col·laborant activament en el programa.


