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Comunicat de premsa 
                      

Acord de col·laboració entre el Centre de 
Normalització Lingüística (CNL) Roses i el Mercat 
Municipal de Sant Feliu de Llobregat 
 
 
El CNL Roses i el Mercat Municipal de Sant Feliu de Llobregat avui 
signaran un acord de col·laboració per tal de promoure la xarxa 
d’establiments col·laboradors dins del marc del programa Voluntariat per 
la llengua. 
 
 
Avui al migdia el CNL Roses i el Mercat Municipal de Sant Feliu de Llobregat signaran 
un acord de col·laboració amb l’objectiu de promoure la xarxa d’establiments 
col·laboradors dins del marc del programa Voluntariat per la llengua.  Els establiments 
que s’adhereixen al programa permeten dur a terme accions tan quotidianes com 
adquirir productes, utilitzar serveis i ser atesos en català amb plena normalitat. 
 
Dins de l’acord de col·laboració signat, el CNL Roses, a través del Servei Local de 
Català (SLC) de Sant Feliu de Llobregat, es compromet a distribuir una llista dels 
establiments col·laboradors del Mercat Municipal a totes les parelles lingüístiques que 
formen part del programa Voluntariat per la llengua. A més, es facilitarà la 
incorporació, en torn preferent, del personal dels establiments col·laboradors als 
cursos que organitza el CNL Roses.  
 
Per la seva banda, els establiments col·laboradors del Mercat Municipal de Sant Feliu 
de Llobregat es comprometen a: a) col·locar en un lloc visible l’element que els 
identifica com a tals; b) garantir que les persones que vinguin als establiments trobaran 
facilitats per expressar-se i ser ateses en català; c) informar el personal dels 
establiments dels cursos de català que organitza el CNL Roses i donar-li facilitats 
perquè pugui assistir-hi. 
 
L’acord de col·laboració tindrà una durada d’un any a partir de la data de la signatura.  
 
Aquest és el primer acord d’aquestes característiques que se signa a Sant Feliu. 
 
 
Sant Feliu de Llobregat, 13 de novembre de 2007 
 
 
El Consorci per a la Normalització Lingüística, creat l'any 1989 com a òrgan territorial d'aplicació a 
Catalunya de la política lingüística del Govern, està format actualment per la Generalitat de Catalunya, 
més de 80 ajuntaments, 37 consells comarcals i la Diputació de Girona. El Consorci desenvolupa 
estratègies i accions per garantir l'extensió territorial del coneixement i l'ús de la llengua catalana. 
 



 
 

CONSORCI PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA 
CNL ROSES. SLC de Sant Feliu de Llobregat 

slcsantfeliu@cpnl.cat – Tel. 93 685 24 32 
 
 

Més informació: www.cpnl.cat 


