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XXI PREMI
A LES

BONES PRÀCTIQUES
LINGÜÍSTIQUES

EN L’ÀMBIT
SOCIOECONÒMIC

DE L’ALT CAMP

Mossèn Martí, 3
43800 VALLS

Tel. 977 608 560
a/e: altcamp@cpnl.cat

Horari d’atenció al públic:
De dilluns a divendres, de 9.00h a 14.00h

Dimarts, de 17.00 a 19.00h

Nom

Adreça

Municipi

Telèfon

A.e.:

Nom

Adreça

Municipi

Telèfon

A.e.:

ESTABLIMENT, EMPRESA 
O ENTITAT PROPOSADA



El termini de presentació de candidatures finalitza 
el el 31 de març de 2019 a les 13.00 h. 2019.

2019

- el president del Consell de Centre del Centre de 
Normalització Lingüística de Tarragona

- la representant del Consell Comarcal de l’Alt Camp 
al Consell de Centre del CNL de Tarragona

- la directora del Centre de Normalització Lingüística 
de Tarragona

- un/a representant de la Cambra de Comerç i 
Indústria de Valls

- un/a representant de la Unió de Botiguers de Valls

- un/a representant de l’àmbit associatiu i/o cultural 
de la comarca de l’Alt Camp

- un/a representant de l’Institut d’Estudis Vallencs

Les candidatures es faran arribar al Servei Comarcal 
de Català de l’Alt Camp per correu convencional (C. 
de Mossèn Martí, 3. 43800 VALLS) o bé a l’adreça 
altcamp@cpnl.cat. Hi haurà de constar el nom de la 
persona o organització que presenta la candidatura, 
amb les seves dades; la persona o organització 
proposada, amb les seves dades, i el motiu pel qual 
es proposa. Opcionalment, es podrà adjuntar 
documentació acreditativa.

El Premi a les Bones Pràctiques Lingüístiques en 
l’Àmbit Socioeconòmic de l’Alt Camp 2019 es 
concedirà a un establiment comercial i/o de serveis, 
empresa o entitat que hagi destacat durant l’any 
anterior a la data especificada a l’apartat 5 en algun 
dels aspectes següents:

- ús habitual i normal del català tant en la comunicació 

interna com externa (atenció al client, retolació, 

documents, pàgina web...)

- catalanització del material tècnic o administratiu

- campanyes publicitàries en català

- fabricació o etiquetatge de productes en català

- formació en català del personal

- preocupació per la valoració dels coneixements de 

català en la incorporació de personal (sempre d’acord 

amb la categoria laboral i el lloc de treball)

El Premi també es pot concedir a una persona, 
establiment comercial i/o de serveis, empresa o entitat 
que hagi destacat al llarg dels anys en algun dels 
aspectes següents:

- tasca continuada desenvolupada a favor del foment 
de l’ús del català

- utilització habitual i normal del català en les seves 
activitats al llarg del temps

- defensa o difusió de productes o establiments que 
utilitzin el català

Reconèixer els establiments comercials o de serveis, 
les empreses o les entitats compromeses amb el 
territori i que incorporen els valors lingüístics com a 
marca de millora contínua. 

El Premi a les Bones Pràctiques Lingüístiques en l'Àmbit


