


Presentació 

“A dues veus. Retrats de conversa en català” és una exposició creada pel 

Centre de Normalització Lingüística de l’Alt Penedès i el Garraf, amb la 

col·laboració de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès i el Consell 

Comarcal del Penedès, que mostra els valors del Voluntariat per la 

llengua (VxL) i la contribució social i cultural que fan les persones que hi 

participen. 

 

Els vint-i-un plafons que conformen la mostra contenen fotografies de 

dinou parelles lingüístiques i fragments de textos que sobre aquestes 

han fet deu voluntaris i voluntàries del VxL.  



Destinataris 

És una exposició que s’adreça a tothom qui vulgui conèixer el 

programa Voluntariat per la llengua des d’un punt de vista 

testimonial. Diversos llocs emblemàtics de Vilafranca del Penedès 

serveixen d’escenari a les parelles lingüístiques fotografiades per 

Imma Casanellas. 

En general, s’adreça a qualsevol persona que vulgui descobrir com un 

projecte de foment de l’ús de la llengua catalana pot esdevenir una 

eina de cohesió social. 



Continguts 
Presentació 

Diana i Teresa 

Mariam i Teresa 

Mirna i Rossend 

Mónica i Rosa Maria 

Moisès i Ricard 

Vitaliy i Josep 

Júlia i Natàlia 

Júlia i Carmen 

Claudina i Reifis 

21 
plafons 

Aleyda i Elisabet 

Alba i Hanan 

Alba i Hanan 

Sanae i Ester 

Fàtima i Ester 

Armindo i Jaume 

Josep i Mohamed 

Maria i Latifa 

Mari Carmen i Baptista 

Najat i Assumpta 

Crèdits 

L’opuscle de l’exposició, amb els textos sencers que 

corresponen als fragments seleccionats per als plafons, 

es pot descarregar de vxl.cat/Materials/Exposicions 



Materials 

Un format pràctic i lleuger, fàcilment adaptable i adreçat a 

entitats, organismes, centres de formació i espais diversos 

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

vulguin exposar la mostra en la seva totalitat o parcialment. 

21 lones enrotllables amb dues anelles a la part superior 

per poder-les penjar i tubs individuals de cartró per al transport.  

























Opuscle 

Llibret de 44 pàgines en format A5 que recull els quinze textos que 

han escrit deu voluntaris i voluntàries del VxL, després de xerrar una 

estona amb alguna de les dinou parelles lingüístiques fotografiades 

per a l’exposició “A dues veus. Retrats de converses en català”.  

L’opuscle es pot descarregar de vxl.cat/Materials/Exposicions 



Característiques tècniques 

21 lones enrotllables de 100 x 120 cm a 4 tintes amb un tub de 

cartró per a cada una per al transport. 
 

Instal·lació: en el suport de la part superior de les lones hi ha dues 

anelles per poder-les penjar en unes guies o ganxos de paret. 

 

Transport 

Les lones van dins un tub de cartró individual i repartides en dues caixes que es poden  

transportar fàcilment en 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 Voluntariat per la llengua.  



Compromisos 

El sol·licitant i el Consorci per a la Normalització Lingüística signaran un document amb els 
compromisos que ha d’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 21 lones de l’exposició (o 
aquelles que se sol·licitin) amb els tubs de cartró i caixes per al transport 

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 


