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Setze establiments adherits a una
campanya per promoure els jocs en
català
Un catàleg compta amb d'un miler de propostes amb l'oferta lúdica per a la
canalla
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El Centre de Normalització Lingüística de l'Àrea de Reus (CNL) ho té tot a punt per viure Nadal en
català i posa a disposició de tothom els recursos necessaris per fer-ho possible, a través del
programa I tu, jugues en català?, que és l'encarregat d'oferir un extens catàleg de jocs en català i
les botigues on es poden trobar.
Aquest catàleg, que s'actualitza cada any, disposa de més de 1.100 propostes i conté novetats,
informació exhaustiva de l'oferta de jocs, l'edat dels destinataris, la tipologia i el fabricant. Per ferho possible, el CNL treballa en xarxa amb el sector. En aquests moments, compta amb 20
empreses col·laboradores, compromeses amb la necessitat de potenciar el català en els seus
productes, i 435 botigues que disposen de jocs en català del catàleg.
En el cas del Baix Camp i el Priorat hi ha 16 establiments adherits a la campanya: Abacus,
Galatea Llibres, Juguettos, Joguines Segú, Joguines Somnis, Llibreria Gaudí i Tomàs Barberà, a
Reus; Galatea Llibres i Torrevisca, a Cambrils; El Llapis i Estanc M. Pilar, a Falset; Joguines
Carreres, a l'Hospitalet de l'Infant; Llibreria Rom, a Mont-roig del Camp; Llibreria La Plaça, a
Riudoms, i Papereria Cèlia a Vandellòs. També hi ha una botiga per Internet:
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www.productesdelaterra.cat.
Aquest any, a més, és més fàcil que mai poder fer la carta als Reis, perquè l'espai del web conté
l'enllaç directe al catàleg de jocs; es tracta d'una manera de facilitar a Ses Majestats la cerca de
tots els encàrrecs, amb informació automàtica de la botiga on s'han d'adreçar per adquirir-lo. Tots
aquests recursos estan disponibles a l'espai Viu el Nadal en català, de la pàgina web del Consorci
per a la Normalització Lingüística, juntament amb altres propostes per promoure l'ús de la llengua
en tots els àmbits de la societat, com el Voluntariat per la llengua, els cursos de català, una llista de
nadales en català a Spotify, o altres iniciatives.
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