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PER LA LLENGUA

Indicacions per a les entitats i els establiments col·laboradors
El Voluntariat per la llengua (VxL) és un programa dirigit per la Direcció General de Política Lingüística
de la Generalitat de Catalunya i gestionat territorialment pel Consorci per a la Normalització Lingüística
(CPNL). VxL és un programa per practicar català a través de la conversa. Es basa en la creació de parelles
lingüístiques formades per un voluntari, que parla català fluidament, i un aprenent, que en té coneixements
bàsics i vol adquirir fluïdesa.

Com hi poden participar les entitats i els establiments col·laboradors?
Les entitats i associacions participen en el VxL de diverses maneres: difonent el programa, aportant
persones voluntàries i aprenentes d’entre els seus associats, constituint parelles lingüístiques,
oferint les seves activitats als participants o col·laborant puntualment en l’organització d’activitats
conjuntament amb els centres de normalització lingüística. Algunes d’aquestes entitats ofereixen
descomptes amb el carnet de VxL.
Els establiments col·laboradors ofereixen a les persones participants la possibilitat d’usar la llengua
catalana, en un espai d’ús quotidià. Alguns d’aquests establiments ofereixen descomptes amb el
carnet de VxL.

Què cal tenir en compte?
Les entitats i els establiments col·laboradors amb el VxL han de tenir present que:
La llengua vehicular de VxL és la llengua catalana.
L’única denominació que s’ha d’utilitzar en la documentació i en totes les activitats que hi
estiguin relacionades, ha de ser Voluntariat per la llengua (VxL).
El marc de relació ha de ser sempre respectuós i neutre perquè totes les persones que hi
participen se sentin respectades en les seves ideologies i creences.
Només per a les entitats col·laboradores:
No es pot utilitzar el VxL com una plataforma de captació de socis.
Les dades i els correus electrònics de les persones participants en activitats complementàries
només s’utilitzaran per a l’organització d’aquestes activitats. Les entitats estan obligades a
garantir la confidencialitat de les dades personals de les persones inscrites en el programa,
d’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal, i han d’informar-ne les persones participants i obtenir-ne el consentiment per al
tractament de les dades, quan sigui necessari, d’acord amb la normativa esmentada.

