
per aprendre català
per obrir-nos a les persones nouvingudes 
per conviure millor
per reforçar les entitats
per estendre el voluntariat lingüístic

En definitiva,
per fer ciutat.

Parlar per   

Què és  
“Par lar  per  
conv iure? ”

Parlar per Conviure 

és una xarxa promoguda pel 

Consell Municipal per a la 

Convivència i la Ciutadania i 

formada per entitats diverses 

que promouen l’aprenentat-

ge del català o del castellà 

a través de grups de con-

versa o de parelles linguïs-

tiques. Tenen en comú que 

fan la seva tasca a partir de 

persones voluntàries. És una 

activitat de bon veïnatge, 

que afavoreix la convivència, 

contribueix a la cohesió ciu-

tadana, trenca amb els preju-

dicis mutus i enforteix el teixit 

social.
• Associació de Veïns de l’Alba-Rosa

• Càritas de Viladecans

• Creu Roja de Viladecans

• Club Sant Jordi de la Fundació Viure i Conviure

• Federació d’Associacions de Veïns de Viladecans

• Servei local de català de Viladecans (SLC)

Formen part 
d’aquesta xarxa:

Parlar per Conviure
Consell Municipal per a la 
Convivència i la Ciutadania

conviure

AJUNTAMENT DE VILADECANS



Vols col·laborar 
amb nosaltres?

Com a 

aprenent 
de català 

• Si coneixes una mica el català, però 
et costa “llançar-te” a parlar-lo,

• si en aquest moment no veus possi-
ble incorporar-te a un curs de llengua 
catalana per a adults,

• si vols conèixer millor Viladecans i 
la seva gent.

Si coneixes persones a qui podria inte-
ressar aquest aprenentatge:

• familiars, amics, veïns...

• clients de les botigues on compres o 
bé on treballes,

• membres de qualsevol entitat o as-
sociació,

• companys o companyes de feina,

• persones usuàries de serveis on tre-
balles (a l’escola, als serveis de salut, 
als serveis socials...),

• persones que potser no saben llegir 
ni escriure i pensen, erròniament, que 
ja no poden aprendre’n.

Convidant
les persones del teu 
entorn a aprendre 
català

Ningú millor que tu no pot 
animar les persones que 
coneixes a formar part 
d’un grup de conversa o 
d’una parella lingüística.

Fent

voluntariat
lingüístic 

Com a parella lingüística, és 
a dir, oferint deu hores de con-
versa en català a una persona 
en els llocs i hores en què us 
vagi bé trobar-vos.

Conduint junt amb alguna altra 
persona  i en el marc d’una en-
titat ciutadana un petit grup de 
conversa.

En qualsevol cas t’oferim su-
port tècnic i formació com a 
persona voluntària.

Obrint un 

punt de 
conversa 
en una entitat

• Perquè les persones associades a la vos-
tra entitat puguin fruir d’aquest nou servei,

• per obrir i donar a conèixer la vostra entitat 
a d’altres persones.

Podem oferir-vos la col·laboració de per-
sones voluntàries que s’ocupin d’aquesta 
activitat, i la coordinació amb la resta 
d’entitats de la xarxa “Parlar per Conviure”.

Només et cal posar-te en contacte amb 
l’Àrea de Democràcia Municipal i Participació Ciutadana: 

tel. 93.635.18.00, extensió 5165, o bé escrivint-nos a 
convivencia@viladecans.cat


