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 LLEIDA  Voluntariat per la llen-
gua (VxL), el programa impul-
sat pel departament de Cultu-
ra i gestionat territorialment pel
Consorci per a la Normalització
Lingüística (CPNL), va formar
413 parelles lingüístiques a Llei-
da el 2014.A tot Catalunya van
ser 10.189. La iniciativa faci-
lita la pràctica oral del català a
aquelles persones que tenen co-
neixements bàsics de la llengua
i volen aprendre-la en un con-
text real i més distès que en una
aula, acompanyats per persones
que utilitzen el català habitual-
ment. Les 413 parelles lingüís-
tiques que van funcionar al llarg
del 2014 a Lleida estaven for-
mades per 375 participants, dels
quals 229 eren persones que vo-
lien aprendre (alumnes) i 146
voluntaris (professors).
D’aquests, 258 es van inscriure
l’any passat (185 aprenents i 73
voluntaris). Per sexes, la par-
ticipació femenina (175 alum-
nes i 96 voluntàries) gairebé tri-
plicava la masculina (54 alum-
nes i 50 voluntaris). Els apre-
nents procedienmajoritàriament
del nord d’Àfrica (61) seguits
d’Amèrica del Sud (37) i la res-
ta d’Espanya (37) per igual, la
resta d’Àfrica (33), la UE (29),
Europa extracomunitària (17),
Amèrica central, Mèxic i Carib
(4), Àsia (3), Oceania (1), Estats
Units i Canadà (1), entre d’al-
tres. La immensa majoria de vo-
luntaris (133 sobre 146) proce-
dien de Catalunya, encara que
també n’hi havia alguns de la
resta d’Espanya,Amèrica del Sud
o la UE, entre d’altres. Per edat,
els qui més ho van sol·licitar van
ser persones d’entre 30 i 39 anys
(100), seguides dels de 40 a 49
anys (63), els joves de 18 a 29
(39), de 50 a 65 anys (25) i final-
ment els majors de 65 anys, amb
tan sols dos sol·licituds.

Des de la seua creació, Lleida
ha posat en contacte més de

Units per la llengua
Lleida va formar 413 parelles lingüístiques el 2014 en elmarc del programa impulsat per Cultura ||
Lamajoria dels ‘alumnes’ procedien del nord de l’Àfrica, seguits dels d’Amèrica del Sud

EDUCACIÓAPRENENTATGE

4.000 parelles lingüístiques. El
2010 van ser 508; el 2011 se’n
van crear 493, el 2012 se’n van
formar 534 i el 2013 van arri-
bar a 401.

A tot Catalunya se n’han cre-
at 80.000 des de la implantació
del projecte.

Experts en matèria lingüísti-
ca destaquen la importància de
mantenir aquest programa im-
plantat el 2003 entre els nouvin-
guts a Catalunya en un moment
en què el Govern central ataca
el model d’immersió lingüística
a les aules catalanes.

Una de les últimes bronques
polítiques del ministre d’Educa-
ció, José IgnacioWert, va ser
quan recentment va comparar
la situació del castellà a Catalu-
nya amb la del català durant el
franquisme.Va ser fora de l’he-
micicle, en una sessió de control

del Congrés celebrada després
de la impugnació del procés de
matriculació a les escoles cata-
lanes i de la sentència del Su-
prem que avala el 25% com a
percentatge en el qual les esco-
les catalanes han d’impartir ma-
tèries en castellà.

Àngels i Tamara continuen quedant des que van ser parella lingüística fa cinc anys aMollerussa.
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Àngels Tolosa i
TamaraKovalenkova
PARELLA LINGÜÍSTICA

«Em va ajudar per
conèixer la cultura
i una gran amiga»

! ÀngelsTolosa iTamara Ko-
valenkova deMollerussa van
formar parella lingüística fa 5
anys. Tamara és natural de
Sant Petersburg i ja fa 9 anys
que viu a la capital del Pla
d’Urgell. Primer va aprendre
castellà, encara que com que
la seua família política parla-
va català es va animar i es va
apuntar als cursos del Servei
de Català del consell comar-
cal.Va formar parella lingüís-
tica ambTolosa. “Em va aju-
darmolt, no només per apren-
dre una nova llengua, sinó per
conèixer una nova cultura, la
seua gent i principalment gua-
nyar-me una gran amiga.”To-
losa així ho ratifica: “De pa-
relles lingüístiques vam pas-
sar a ser amigues, és una ex-
periènciamolt gratificant i en-
riquidora”, va remarcar. Àn-
gels fa uns 9 anys que col·la-
bora amb aquesta experièn-
cia i ja ha tingut diversos com-
panys lingüístics.“És una for-
ma de fer país.” En l’actuali-
tat,Àngels iTamara encara se-
gueixen quedant setmanal-
ment,més com a amigues que
com a professora i alumna.
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