
                                                                                                                             
  

Nota de Premsa 
 

L'Ajuntament de Salt impulsa una campanya per 
promoure l’ús del català entre els comerços del 
municipi 
 

Des de l’àrea de Promoció de la Ciutat s'ha contactat amb els establiments per recordar els 
requisits lingüístics que marca la Llei de Política lingüística 
  
L'Oficina de Català de Salt s’ajuda els comerços a revisar i traduir al català la documentació 
a l'abast dels clients, els fullets publicitaris o els rètols, de forma totalment gratuïta 
 
L’Ajuntament de Salt ha impulsat durant les darreres setmanes una campanya per 
promoure el català entre els comerços del municipi. En aquesta línia, des de l’Oficina de 
Català de la ciutat s’ajuda els comerços a revisar i traduir al català la documentació a l'abast 
dels clients, els fullets publicitaris o els rètols, de forma totalment gratuïta, per tal de complir 
la llei de política lingüística. 
 
La proposta es va iniciar durant el darrer trimestre del 2021 quan des de l’àrea de Promoció 
de la Ciutat es va oferir als comerços del municipi el recurs gratuït de l'Oficina de Català per 
ajudar a revisar i traduir al català els rètols, els fullets de publicitat i tota la documentació que 
estigui a disposició dels clients. 
 
Tal com recull la llei de política lingüística, “la senyalització i els cartells d'informació 
general de caràcter fix i els documents d'oferta de serveis per a les persones usuàries 
i consumidores dels establiments oberts al públic han de ser redactats, almenys, en 
català”. 
 
La regidora de Promoció de la Ciutat de l’Ajuntament, Cristina Alarcón, explica que 
“conjuntament amb l’Oficina de Català de Salt i altres àrees com la d’Urbanisme hem 
impulsat una campanya que, més enllà de complir amb la normativa vigent, vol 
promoure l’ús del català entre els comerços del català posant al seu abast una eina 
com el Servei d’Assessorament Lingüístic”. 
 
L’Oficina de Català, a banda del servei de correcció i traducció, posa a l'abast de tot el 
sector empresarial material que es pot consultar en línia com un recull de vocabulari bàsic 
de cada sector o documents administratius. 
 
Les seves dades de contacte són: 

 Telèfon: 972249191 (extensió 1319) 

 Correu electrònic: salt@cpnl.cat 

 Web: www.cpnl.cat/salt 

 

 


