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Algunes de les parelles del Voluntariat per la Llengua que van assistir a la
presentació de la nova temporada

Engega una nova edició del Voluntariat per la Llengua a Castellar
del Vallès

Dilluns 18 de novembre de 2013

El Servei Local de Català va portar a terme dijous passat, 14 de novembre, la
presentació de la 18a edició del Voluntariat per la Llengua.

Durant l’acte, que es va celebrar a la Sala Lluís Valls Areny d’El Mirador, es va
explicar el funcionament d’aquest programa, i va presentar les 20 parelles que entre
els mesos de novembre i febrer es trobaran una hora a la setmana per practicar
català.

La majoria dels aprenents que participen en el Voluntariat per la Llengua són
alumnes dels cursos del Servei de Català, tot i que no és un requisit per formar-ne
part. Així, hi pot participar qualsevol ciutadà o ciutadana que tingui in nivell mínim
de català i pugui usar-lo per conversar, encara que sigui amb dificultats. Pel que fa
als voluntaris, són persones que parlen el català habitualment i que decideixen
ajudar a perdre la vergonya i parlar-lo, a més d’ensenyar als aprenents el poble i la
cultura catalana.

La sessió de presentació de parelles lingüístiques va estar amenitzada per l’entitat
Ball de Bastons, col·laboradora del programa del Voluntariat. El president de
l’entitat Antoni Castillo, va explicar l’origen d’aquesta dansa i com va arribar a
formar-se la colla de Castellar. A continuació, vuit membres de la colla van fer una
demostració als assistents i van convidar a provar alguns passos i alguns cops amb
els bastons. D’aquesta manera, la vintena de parelles lingüístiques van poder
conèixer en viu una de les entitats més actives i tradicionals de Castellar.

Servei Local de Català
Pl. d'El Mirador, s/n

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès |
Tel. 93 714 40 40

file:///
/14374/equipament/27/

