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S’han concedit ajuts d’1.000.000 d’euros per a la
promoció dels usos interpersonals de la llengua
catalana

Els ajuts, en el marc de la campanya “Dóna corda al català. El català va
amb tu”, es destinen a 64 projectes presentats per 59 entitats

La partida pressupostària s’ha incrementat un 18,5 % respecte a la
dotació de l’any passat

Una seixantena d’entitats sense finalitat de lucre han rebut ajuts per
desenvolupar projectes que fomenten l’ús de la llengua catalana en el marc de
la convocatòria de subvencions per a iniciatives adreçades a promoure els usos
interpersonals de la llengua catalana per a l’any 2006.

La convocatòria té una dotació pressupostària d’1.000.000 d’euros, un 18,5%
més que l’any passat, i s’emmarca en la campanya “Dóna corda al català. El
català va amb tu”, promoguda pel Govern per tal de fomentar l’ús efectiu de la
llengua catalana. D’acord amb els objectius d’aquesta campanya per al 2006, la
convocatòria prioritza aquelles activitats de sensibilització per a l’extensió de
l’ús social de la llengua catalana adreçades a joves de 15 a 29 anys, que
potencien els factors emocionals i identitaris, que incrementen la percepció del
català com una llengua adequada també per a usos no formals i que promouen
els valors del català com a  llengua útil i que facilita l’èxit professional.

En total, s’han subvencionat 64 projectes, presentats per 59 entitats.

Distribució territorial dels projectes i de les entitats:

Barcelona Tarragona Lleida Girona Terres de
l’Ebre

Entitats 48 1 2 7 1
Projectes 52 1 2 8 1

Tipologia d’activitats subvencionades:

-Activitats de sensibilització per a l'extensió de l'ús social de la llengua catalana.
Tenen prioritat les que s'adrecen a joves de 15 a 29 anys.

-Activitats que potencien els factors emocionals i identitaris que poden vincular
més intensament els joves i adolescents a la llengua catalana.
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-Activitats que incrementen la percepció del català com una llengua que també
serveix per a activitats lúdiques.

-Activitats que fan percebre la llengua catalana com una llengua propera,
flexible i que promou lligams emocionals.

-Activitats que fomenten els usos interpersonals de la llengua catalana en
sectors deficitaris.

-Activitats que promouen els valors del català com a llengua útil i que facilita
l'èxit professional.

-L'organització de parelles lingüístiques d'acord amb el programa Voluntaris per
la llengua de la Secretaria de Política Lingüística.

Gràcies a aquests ajuts es podran tirar endavant projectes com ara la
campanya “Oberts al català” de la Confederació de Comerç de Catalunya; el
projecte “Apropa’t” d’immersió lingüística a través d’activitats socioculturals per
a joves del Raval; el concurs “Fes escac i mat a la Queta” impulsat per la Unió
de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC), que s’adreça a alumnes de
secundària, batxillerat i cicles formatius; l’organització de tallers de
sensibilització sobre la importància de l’ús de la llengua per a monitors de futbol
impulsats per la Fundació Privada Catalana de Futbol; el projecte “Ecologia de
la llengua” per sensibilitzar els monitors sobre l’ús de llengua catalana de la
Fundació Pere Tarrés, etc.

Els ajuts atorgats també permetran que entitats com ara Comissions Obreres,
UGT de Catalunya, Associació de Mestres Rosa Sensat, Coordinadora
d’Associats per la Llengua Catalana (CAL), Òmnium Cultural i Associació
Àgora, entre altres, gestionin i liderin programes de voluntariat lingüístic.
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