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Presentació 

“10 anys de VxL: un tast! (2003-2013)” és una exposició creada per la 

Direcció General de Política Lingüística, amb la col·laboració del 

Consorci per a la Normalització Lingüística, que mostra la diversitat de 

participants en el Voluntariat per la llengua i la manera en què el 

programa s’ha anat estenent a diferents àmbits de la societat des que es 

va crear l’any 2003. Els sis plafons i els vídeos que conformen la mostra 

contenen dades, testimonis i imatges tant de les parelles lingüístiques 

que es troben per conversar en català una hora a la setmana com de les 

activitats que s’ofereixen als participants. 

L’any 2015 s’afegeix a la mostra un plafó commemoratiu de l’assoliment 

de les 100.000 parelles lingüístiques formades des de 2003.  



Destinataris 

És una exposició que s’adreça a tothom qui vulgui conèixer les 
curiositats del Voluntariat per la llengua i la dimensió que el 
programa ha adquirit pel que fa a les xifres, territorialment i des del 
punt de vista humà. 

En general, és d’interès per a qualsevol persona que vulgui conèixer 

com un projecte de foment de l’ús de la llengua esdevé una eina de 

cohesió social. 



Continguts 

A tot arreu 

Tinguis l’edat que tinguis 

Siguis com siguis 

Vinguis d’on vinguis 

Viu el programa 

Un referent a Europa 

2015: 100.000 parelles lingüístiques 

 

7 plafons 

1 
smart TV 

portàtil 

Vídeo commemoratiu 10 anys VxL 

Vídeo de presentació del portal  

i les xarxes socials del VxL  



Materials 

Un format pràctic i lleuger, fàcilment adaptable, adreçat a 

centres de formació, entitats, organismes i espais diversos 

(biblioteques, mercats municipals, centres cívics...) amb 

poca disponibilitat d’espai. 

7 pantalles enrotllables amb estructura metàl·lica                 

de suport i funda de transport per a cada lona.  







https://youtu.be/80VzUAxtl7w 

https://youtu.be/Nh3rdI7syCY 

https://youtu.be/cyg-Y56gLb4 



Vídeos 

Commemoració dels 10 anys de VxL Presentació del portal i les xarxes socials 

de VxL 

http://youtu.be/I_vFtxeGxLQ
http://youtu.be/YU0bTAXcq0w


Característiques tècniques 

7 pantalles enrotllables de 100 x 210 cm en paper sintètic UVI a 4 
tintes i 6 estructures “roller” de 100 x 200 cm amb bossa de niló per 
transport 

1 smart TV  portàtil. Com a complement de l’exposiciò gràfica, l’smart 
TV, connectat a una televisió d'alta resolució, permet reproduir el 
vídeo commemoratiu dels 10 anys del VxL i el vídeo de presentació 
del portal i les xarxes socials de VxL. 

 

Transport 
Les lones i l’estructura de suport corresponent van dins d’una funda protectora 
El material és fàcilment transportable amb un vehicle tipus turisme 



Activitats complementàries 

Un dinamitzador del programa pot fer una  visita comentada  

de l’exposició per a grups, en cas que se sol·liciti. 

 

 

 

 

 

 

El CPNL ofereix el material necessari (cartells, urna, fitxes 

d’inscripció, díptics informatius, etc.) per instal·lar un punt 

d’inscripció al programa.  



Compromisos 

El sol·licitant i el Consorci per a la Normalització Lingüística signaran un document amb els 
compromisos que ha de assumir cadascuna de les parts. 

 

El sol·licitant es compromet a: 

Assumir l’organització i la gestió de l’exposició 

Assumir el trasllat del material (recollida i retorn) 

Retornar els materials de l’exposició en les condicions originals 

Assumir la responsabilitat derivada de possibles danys que es puguin ocasionar a terceres 
persones durant l’exposició 

En cas d’instal·lació d’un punt d’inscripció, recollir les fitxes emplenades i lliurar-les al centre de 
normalització lingüística corresponent 

 

El Consorci per a la Normalització Lingüística es compromet a: 
 
Facilitar al sol·licitant, gratuïtament i en concepte de préstec, les 6 lones de l’exposició  
amb l’estructura de suport corresponent i la funda protectora 

Donar suport i assessorament tècnic al sol·licitant sobre els continguts de l’exposició 
Fer difusió de l’exposició a través dels seus canals de comunicació 



Contacte 

Consorci per a la Normalització Lingüística 

Àmbit de Projecció 

material@cpnl.cat 

Tel. 93 272 31 00 

www.vxl.cat 
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