
         

 

DOCUMENT D’ADHESIÓ DEL CONSELL DE MALLORCA A LA CAMPANYA DE 
VOLUNTARIAT LINGÜÍSTIC AMB TU, EN CATALÀ, GESTIONADA PER 
PARAULA. CENTRE DE SERVEIS LINGÜÍSTICS  

Paraula. Centre de Serveis Lingüístics és una associació cultural sense afany de 
lucre que té com a finalitat engegar i gestionar qualsevol tipus d’activitat que 
contribueixi a incrementar el coneixement i l’ús de la llengua catalana i a millorar 
el coneixement de la cultura pròpia de les Illes Balears.  

Paraula coordina, des de l’any 2008, una campanya de voluntariat lingüístic amb 
la finalitat de promoure el coneixement de la llengua catalana entre els nouvinguts 
i facilitar-ne l'ús en les relacions entre els catalanoparlants i els no 
catalanoparlants. Aquesta campanya, que inclou activitats de formació i de 
dinamització, té com a activitat principal el programa de parelles lingüístiques. 
Amb el lema «Comparteix la llengua, fes-te voluntari/voluntària» demana la 
participació de les persones no catalanoparlants que volen millorar la correcció i la 
fluïdesa de l’expressió oral en llengua catalana i de les catalanoparlants —ja sigui 
de primera o de segona llengua que volen ajudar-les a aconseguir-ho. Des de 
l’inici de la campanya s’han format gairebé 3.500 parelles. 

A més de les persones voluntàries (concretament 526 persones inscrites en el 
programa a data d’avui) que participen en el programa de parelles lingüístiques, 
més de 130 entitats adherides, entre les quals 38 municipis de Mallorca, 
col·laboren en la difusió i l’organització de la campanya.  

El Consell de Mallorca valora positivament la campanya de voluntariat lingüístic 
perquè, alhora que facilita el coneixement i l’ús de la llengua catalana, contribueix 
a una major cohesió social entre les persones que resideixen a l’illa de Mallorca. 
Per aquest motiu, el Consell de Mallorca s’adhereix a la campanya i es 
compromet a col·laborar-hi amb l’objectiu d’augmentar l'ús social de la llengua 
catalana en les relaciones entre la població autòctona i la població al·lòctona.  

La col·laboració del Consell de Mallorca es concreta en: 

1. Distribució d’exemplars del Diccionari visual, editat pel Consell de Mallorca 
el 2010. 

2. Distribució d’exemplars de Vocabulari bàsic del còmic, editat pel Consell de 
Mallorca el 2009. 

3. Distribució d’exemplars de llibres de lectura diversos del fons del Servei de 
Normalització Lingüística del Consell de Mallorca. 



         

4. Difusió de la campanya de voluntariat a tots els treballadors del Consell de 
Mallorca i de l’IMAS, i a la Xarxa de Dinamització del Consell de Mallorca, 
amb l’objectiu de captar voluntaris, sobretot catalanoparlants. 

5. Distribució d’exemplars de la col·lecció completa «Llocs i Mots», editada 
pel Consell de Mallorca entre el 2013 i el 2015 (pendent de revisió i segona 
edició). 

6. Vuit entrades anuals de franc a quatre dels espectacles en català (dues 
entrades per espectacle i, si és possible, per trimestre), triats entre la 
programació anual del Teatre Principal; i un 10 % de descompte en un 
màxim de 20 entrades per espectacle als quatre espectacles triats 
anualment. 

 

 

Rafel M. Creus Oliver 

Director insular de Cultura 

 

Palma,  22 de novembre de 2016 

 

* S’entén que, a causa de la data de signatura de l’adhesió, les entrades i els 
descomptes per al 2016 s’hauran d’adaptar a la disponibilitat d’espectacles 
programats per al darrer trimestre de l’any, i s’hauran de prorratejar per trimestre. 
Es fixa, per al 2016, el nombre màxim de dues entrades de franc i de 20 entrades 
amb un 10 % de descompte en un dels espectacles programats fins al 31 de 
desembre de 2016. 


