
SESSIÓ INFORMATIVA SOBRE EL PROCÈS PARTICIPATIU EN EL MARC DEL PACTE 
NACIONAL PER LA LLENGUA

L'objectiu de l'activitat és exposar les idees principals  del document “Un marc sociolingüístic igualitari per a la 
llengua catalana”, explicar els diferents eixos de treball i concretar les diferents formules de participació 

plantejades.
Sumem des de l'associacionisme per una àmplia socialització del català

26 d'abril de 2022 de 18.30 a 20.00 hores
Plataforma zoom 

Cal inscripció prèvia a h�ps://app.sifac.cat/eq/presentacio_pla_nacional_de_la_llengua
Termini d'inscripcions el dilluns 25 d'abril

*Els participants no accediran amb càmera ni micròfon, però aquestes s'obriran al final de la sessió per a 
formular preguntes. La sessió será gravada per la seva posterior difusió a través del canal de youtube de 
l'Institut Ramon Muntaner.

Organitzat per: 

Fundació privada dels Centres
d’Estudis de Parla Catalana

I N S T I T U T

R A M O N

M U N TA N E R

Patronat format per:

L'objectiu de l'activitat és exposar les idees principals del document “Un marc sociolingüístic igualitari per a la 

llengua catalana”, explicar els diferents eixos de treball i concretar les diferents fórmules de participació plantejades.

Sumem des de l'associacionisme per una àmplia socialització del català.

26 d'abril de 2022, de 18.30 a 20.00 hores

Plataforma Zoom 

Cal inscripció prèvia a https://app.sifac.cat/eq/presentacio_pla_nacional_de_la_llengua

Termini d'inscripcions el dilluns 25 d'abril

*Els participants no accediran amb càmera ni micròfon. La sessió serà gravada per fer-ne difusió posteriorment a través del canal de 

Youtube de l’Institut Ramon Muntaner. 
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Bon dia,
han detectat uns errors en el targetó.
En l'adjunt estan inclosos però te'ls detallo:
Procés
Sobra un espai entre "principals" i "del"
Fórmules
26 d'abril de 2022, de 18.30 a 20.00 hores
Canvis en el text final:
"..., ni micròfon. La sessió serà gravada per 
fer-ne difusió posteriorment a través del 
canal de Youtube de l'Institut Ramon 
Muntaner
Me'l pots enviar modificat, si us plau
Cordialment


