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Conveni per promoure l'ús del
català en l'àmbit empresarial

Pere Casals i Joan Calmet durant la signatura del conveni. Foto: CNL Montserrat

	Aquest dimarts, el Centre de Normalització Lingüística i la Cambra de Comerç de Manresa han signat
un conveni de col·laboració per difondre la campanya 'Català i empresa. Ja estàs al dia?' i altres
activitats de foment de l'ús del català en l'àmbit socioeconòmic.

	 

	Entre les accions previstes en el marc dels pactes establerts, el CNL Montserrat es compromet a
organitzar en l'espai de les Jornades Cambra, la sessió 'Català i empresa. Ja estàs al dia?' amb
l'objectiu de difondre els aspectes lingüístics que preveu el Codi de consum de Catalunya. Així
mateix, el CNL Montserrat farà arribar a la Cambra de Comerç de Manresa la informació de les
activitats que organitza que poden ser d'interès per a les empreses del Bages. En el marc del
conveni també s'ha previst organitzar un taller de 20 hores de tècniques per redactar eficaçment
adreçat al personal d'empreses, que s'impartirà a la seu de la Cambra de Comerç.

	 

	Per la seva banda, la Cambra de Comerç de Manresa es compromet, entre d'altres, a difondre a
les empreses del Bages les activitats d'interès empresarial organitzades pel CNL Montserrat i
incloure al web de l'organització empresarial un bàner amb l'enllaç al web del CNL Montserrat.

	 

	El document ha estat signat pel regidor de Cultura de l'Ajuntament de Manresa i president del
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Consell del CNL Montserrat, Joan Calmet, i pel president de la Cambra de Comerç de Manresa,
Pere Casals. Ambdós s'han mostrat molt satisfets per poder col·laborar i han manifestat la
importància que acords com aquest tenen en la promoció de l'ús i el coneixement de la llengua
catalana, sobretot en el sector empresarial.
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Signen un conveni per promoure l’ús del català en l’àmbit
empresarial
El document va ser signat ahir pel regidor de Cultura de l’Ajuntament de Manresa i president
del Consell del CNL Montserrat, Joan Calmet, i pel president de la Cambra de Comerç de
Manresa, Pere Casals.
De: Redacció  

Signatura conveni CNL Cambra de Comerç. Foto: Aj. Manresa

Aquest dimarts, el Centre de Normalització Lingüística i la Cambra de Comerç de Manresa
han signat un conveni de col·laboració per difondre la campanya Català i empresa. Ja estàs
al dia? i altres activitats de foment de l’ús del català en l’àmbit socioeconòmic.
 
Entre  les  accions  previstes  en  el  marc  dels  pactes  establerts,  el  CNL  Montserrat  es
compromet a organitzar en l’espai de les Jornades Cambra, la sessió Català i empresa. Ja
estàs  al  dia?  amb l’objectiu  de  difondre  els  aspectes  lingüístics  que preveu el  Codi  de
consum de Catalunya. Així mateix, el CNL Montserrat farà arribar a la Cambra de Comerç de
Manresa la informació de les activitats  que organitza que poden ser d’interès per a les
empreses del Bages. En el marc del conveni també s’ha previst organitzar un taller de 20
hores de tècniques per redactar eficaçment adreçat al personal d’empreses, que s’impartirà
a la seu de la Cambra de Comerç.
 
Per  la  seva  banda,  la  Cambra  de Comerç  de Manresa  es  compromet,  entre  d’altres,  a
difondre a les empreses del Bages les activitats d’interès empresarial organitzades pel CNL
Montserrat i incloure al web de l’organització empresarial un bàner amb l’enllaç al web del
CNL Montserrat.
 
El document ha estat signat pel regidor de Cultura de l’Ajuntament de Manresa i president
del Consell del CNL Montserrat, Joan Calmet, i pel president de la Cambra de Comerç de
Manresa,  Pere  Casals.  Ambdós s’han mostrat  molt  satisfets  per  poder  col·laborar  i  han
manifestat  la  importància  que  acords  com  aquest  tenen  en  la  promoció  de  l’ús  i  el
coneixement de la llengua catalana, sobretot en el sector empresarial.
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EL BATEC DEL CARRER

El Centre de Normalització Lin-
güística i la Cambra de Comerç de
Manresa han signat un conveni de
col·laboració per difondre la cam-
panya «Català i empresa. Ja estàs
al dia?» i altres activitats de foment
de l’ús del català en l’àmbit so-
cioeconòmic. 

Entre les accions previstes en el
marc dels pactes establerts, el CNL
Montserrat es compromet a orga-
nitzar en l’espai de les Jornades
Cambra, la sessió «Català i em-
presa. Ja estàs al dia?» per difondre
els aspectes lingüístics que preveu
el codi de consum de Catalunya.
Així mateix, el CNL Montserrat
farà arribar a la Cambra de Comerç
de Manresa la informació de les ac-
tivitats que organitza que poden
ser d’interès per a les empreses del
Bages. També s’ha previst orga-
nitzar un taller de 20 hores de
tècniques per redactar eficaçment
adreçat al personal d’empreses,
que s’impartirà a la seu de la Cam-
bra de Comerç. Per la seva banda,

la Cambra de Comerç de Manre-
sa es compromet, entre d’altres, a
difondre a les empreses del Bages
les activitats d’interès empresarial
organitzades pel CNL Montserrat
i a incloure al web de l’organitza-
ció empresarial un bàner amb
l’enllaç de l’entitat. El document el
van signar el regidor de Cultura de
l’Ajuntament de Manresa i presi-
dent del Consell del CNL Mont-
serrat, Joan Calmet, i el president
de la Cambra de Comerç de Man-
resa, Pere Casals. Ambdós es van
mostrar molt satisfets de poder
col·laborar i van manifestar la im-
portància que acords com aquest
tenen en la promoció de l’ús i el co-
neixement de la llengua catalana,
sobretot en el sector empresarial.

JOAN CAPDEVILA | MOIÀ El CNL Montserrat i la Cambra de
Comerç promouran l’ús del català

Pere Casals i Joan Calmet en el moment de signar el conveni, dimarts

El conveni de col·laboració signat vol incidir en l’àmbit empresarial amb sessions i tallers

ARXIU PARTICULAR

J. CAPDEVILA

Un grup moianès de
poetesses surt ben premiat
dels jocs florals a Perpinyà

Una colla de poetesses moianeses han
aconseguit enguany ser premiades en els jocs florals
que se celebren anualment a Perpinyà. Els noms més
destacats d’entre les artistes locals són el de Glòria
Pons, premiada amb la medalla de bronze per l’obra 
Mai no mor el teu record. D’entre totes les altres
artistes premiades també hi ha Teresa Calvet, amb La
cançó de bressol, Eva Paré, les germanes Emma i Aida
Casasses, Mariola Rafart i, finalment, Maria Bernadó.
–Joan Capdevila
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L’Associació Contra
el Càncer de Manresa
aconsegueix 20.000
euros en un acapte

La Junta local de l'Associació Contra el
Càncer de Manresa agraeix a totes les
persones que enguany van col·laborar
amb l'acapte. Finalment es van poder
recollir 20.000 euros, que seran
destinats a la lluita contra el càncer. Les
col·laboradores de l’acapte es van reunir
totes en un sopar de germanor.
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Emotiva trobada al
barri de Sant Pau 

El dia 28 de juny va tenir lloc un sopar
de retrobada de vells amics del barri de
Sant Pau de Manresa. Diverses
generacions d’antics companys que, en
alguns casos, feia més de 30 que no es
veien, es van retrobar en aquest acte. Hi
va haver gent que va respondre a la crida
vinguda des de molts punts diferents de
l’estat, com per exemple Màlaga, València
i Madrid, entre d’altres. Va ser una trobada
molt emotiva i que va generar força
il·lusió entre els assistents. 
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REMEDIOS PRADOS ENCINAS
Ha mort a l’edat de 87 anys. El

funeral tindrà lloc avui, a les 5 de
la tarda, a l’església parroquial de
Monistrol de Montserrat.

ANITA GÓMEZ CABALLERO
Ha mort a l’edat de 75 anys. El

funeral tindrà lloc avui, a les 5 de
la tarda, a l’església parroquial de
Balsareny.

FINA LEBRERO CARRERO
Ha mort a l’edat de 77 anys. El

funeral tindrà lloc avui, a les 11 del
matí, a l’oratori del tanatori de Fu-
nerària Anoia.

Tal dia com avui:

-1908: esclata a Guinea una insur-
recció contra Espanya.

-1920: Prússia Oriental i Occiden-
tal decideixen romandre juntes al
Reich.

-1921: Mongòlia Exterior es decla-
ra independent i forma un govern
popular provisional.

-1925: inauguració de la Ciutat
Universitària de París.

-1927: el general José Sanjurjo,
cap d’operacions, dóna per acaba-
da la guerra del Marroc.

-1940: el mariscal Petain signa
una nova Constitució, fet que
equival al naixement de la Tercera
República francesa.

-1948: els soviètics completen el
bloqueig de Berlín i suspenen el
tràfic pels canals.

-1956: la Cambra dels Lords brità-
nica rebutja l’abolició de la pena de
mort, aprovada en la dels Comuns.
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