
Ajuntament de Castellar del Vallès

Actualitat

Parelles de voluntaris al Cafè de CastellarImage not found or type unknown

Parelles de voluntaris al Cafè de Castellar

Dos nous establiments de Castellar del Vallès s’incorporen a la
xarxa de col·laboradors del Voluntariat per la llengua

Divendres 24 de maig de 2013

El Cafè de Castellar i Pascuet 1868, SCP manifesten així el seu suport al català
i el seu compromís al programa del Voluntariat per la llengua

El Cafè de Castellar (av. Sant Esteve, 69) i Pascuet 1868, SCP (c. Major, 31) han
signat recentment un acord de col·laboració amb el Servei Local de Català de
Castellar del Vallès per donar suport al programa Voluntariat per la llengua.

Amb la signatura de l’acord, ambdós establiments adquireixen el compromís de
garantir que les persones que se'ls adrecin trobaran facilitats per ser ateses en català
i per expressar-se en aquesta llengua, encara que la parlin amb dificultat. Per la seva
banda, el Consorci per a la Normalització Lingüística els donarà un adhesiu que els
identificarà com a organismes col•laboradors. També facilitarà informació sobre els
serveis que ofereix el Consorci per la Normalització Lingüística (CPNL), com són
cursos de català, assessorament lingüístic i dinamització, i farà difusió de la llista de
col·laboradors en el programa Voluntariat per la llengua a les xarxes socials i entre
les parelles lingüístiques del municipi.

A més de la signatura de l’acord, el Cafè de Castellar s’ha compromès a crear un
racó del Voluntariat en què totes les persones interessades hi poden trobar llibres de
passatemps, informació sobre el voluntariat, i informació dels cursos de català que
ofereix el Servei de Català. L’espai també s’ha convertit en un punt de trobada per a
les parelles lingüístiques, tots els dijous a les 19.45 hores. El Cafè de Castellar
també ofereix descomptes en les consumicions a les persones que presentin el carnet
que els identifica com a participants del programa del Voluntariat per la llengua.

"Establiments col·laboradors" s'emmarca en el projecte de Voluntariat per la
llengua, una iniciativa que pretén fomentar l'ús de la llengua catalana en les
relacions personals. El Voluntariat posa en contacte una persona que parla
habitualment català amb una altra que en té coneixements bàsics i que vol parlar-lo
millor, perquè es trobin i parlin on vulguin i del que vulguin de manera distesa i en
un entorn real.

Tots aquells comerços i entitats que vulguin adherir-se a aquesta campanya es
poden posar en contacte amb el Servei de Català (937143043) o bé escriure un
correu electrònic a: castellarvalles@cpnl.cat.
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