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DIADA DE SANT JORDI   
 

Fira d’intercanvi de llibres en català 

Dia: 23 d’abril 
Hora: d’11 a 14 h i de 16 a 20 h 
 

Lloc: parada del CNL Montserrat  
passeig de Pere III  
(estand del llibre gegant de Quin Passeig) 
 
 

Teniu llibres que ja heu llegit i els voleu intercanviar? 

 
 

 

 Podeu portar novel·les o contes en català en bones 

condicions  

 

 al CNL Montserrat, c. Jaume I, 8, 2n  

 a Òmnium Bages, c. del Bruc, 99, 1r  

 

 

 al bar Òscar, c. St. Joan Baptista de la Salle, s/n 

 al restaurant Passeig, passeig de Pere III, 36 

          del 2 al 22 d’abril 

 Us donarem un val d’intercanvi que podreu utilitzar per endur-

vos un altre llibre de la parada del CNL Montserrat. 

 

Col·labora: Diesa Restauració i Òmnium Bages 

del 2 a l’11 d’abril 

 



Lectura de poemes de Joan Vinyoli              

i textos de Paco Candel 

a càrrec d’alumnes del CNL Montserrat 

 

 

 

 

 

Dia: 23 d’abril 

Hora: 18 h  

Lloc: parada de Sant Jordi del CNL Montserrat al pg. de Pere III                   
(estand del llibre gegant de Quin Passeig) 
 

 

Recomana’ns un llibre per Sant Jordi al 

Facebook 

 

Entreu a https://www.facebook.com/SLCdeManresa i participeu 

en l’esdeveniment del Facebook 

del SLC de Manresa-SCC del 

Bages, feu-hi un comentari 

d’algun llibre que us hagi agradat 

especialment i expliqueu per què 

el recomaneu. 

 

 

Ja hi podeu participar des d’ara fins al dia 23 d’abril.   

https://www.facebook.com/SLCdeManresa


 

Exposició 10 anys de Voluntariat per la llengua: 

un tast!    

Dies: de l’1 al 17 d’abril 

Lloc: Biblioteca del Casino, passeig de Pere III, 29, Manresa 

Aquesta exposició mostra la diversitat dels participants en el 

programa i l’extensió a diferents àmbits de la societat que el 

Voluntariat per la llengua ha experimentat al llarg d’aquests deu anys. 

 

Trobada de cloenda de parelles lingüístiques al 

Centre Penitenciari Lledoners 

 

Trobada de cloenda de les quinze parelles que participen en la 
sisena edició del Voluntariat per la 
llengua a Lledoners: les parelles 
estan formades per voluntaris que es 
desplacen un dia a la setmana al 
centre i interns que estudien català a 
l'escola d'adults Carme Karr.  

En aquesta sessió les parelles 
podran compartir la seva experiència 
i els aprenents practicaran el català en grup.  

Dia: 4 d’abril 

Hora: 17 h 

 



DRETS LINGÜÍSTICS   

Català i empresa. Ja estàs al dia? 

 

El Codi de consum de Catalunya reconeix 
drets específics en matèria de llengua als 
consumidors i usuaris, per exemple, 
l’atenció al públic. 

“Els consumidors han de poder ser 
atesos oralment i per escrit en la 
llengua oficial que escullin”. Les 
empreses i els establiments oberts al 
públic han de comptar amb personal que 
tingui la capacitació lingüística necessària 
per atendre els consumidors. 

Si en voleu més informació, la trobareu a:  

http://www.gencat.cat/llengua/puntempresa  
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