Final de curs i cloenda del Voluntariat lingüístic 2015 - 2016
Dilluns 20 de juny, el Servei Local de Català, amb el suport de la Regidoria de Cultura de
l’Ajuntament de Vallirana, organitza la festa final de la temporada de cursos, tallers i parelles
lingüístiques de 2015 – 2016.
El balanç és molt positiu per a la llengua catalana i per al municipi de Vallirana, que cada
vegada més s’implica i es mou a favor de la comunicació plural, enriquidora i cohesionant de la
vila.
Des d’octubre de 2015 fins al juny de 2016, una seixantena de persones han assistit als cursos
de català, en les seves modalitats de bàsic, elemental, intermedi i grups de conversa. Totes
elles, han pogut veure com l’aprenentatge parlat i escrit de la llengua els ha permès, a més,
establir relacions personals, passar bones estones i divertir-se, malgrat l’esforç i la dedicació.
A banda dels usuaris dels cursos generals, hi ha hagut dotze persones que han passat per les
sessions d’acolliment lingüístic –acabats d’arribar o que desconeixen del tot la llengua– i cinc
aficionats a escriure relats que, al llarg del curs, han format part del Taller de Relats Breus,
organitzat conjuntament amb la Biblioteca Josep M. López Picó.
També en l’àmbit del Voluntariat lingüístic, dotze parelles actives i motivades s’han anat
trobant per mantenir conversa en català, en entorns molt diversos: passejant per la muntanya,
comprant pel municipi, compartint un àpat, visitant museus o cuinant, entre altres activitats
molt engrescadores.
Tot plegat, gairebé un centenar d’usuaris que durant el curs han participat de l’oferta
formativa i dinamitzadora del Servei Local de Català.
Plegats, celebrarem aquesta implicació i, sobretot, els beneficis socials, relacionals i
d’arrelament que proporciona l’aprenentatge de la llengua catalana a casa nostra.
Les vacances d’estiu serviran per reprendre forces i encarar el proper curs amb més energia i
vigor. Gràcies a l’èxit d’assistència d’aquesta temporada, a partir de setembre hi haurà una
oferta formativa més àmplia, amb un curs bàsic als matins, un curs elemental a les tardes i un
curs intermedi als vespres, per obtenir el nivell B. Així mateix, s’iniciarà un voluntariat lingüístic
juvenil i es potenciaran altres activitats per a l’acolliment lingüístic i la millora de la llengua
escrita.
I així, entre tots, amb diversió i bones estones, anem fent comunitat de parla i anem
demostrant que, en català, sumem i afegim possibilitats al nostre potencial.
Perquè, com ja sabem, per relacionar-se, gaudir, promocionar-se i arrelar-se a Vallirana, el
català és clau!
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