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La llengua catalana i la ciutat de Barcelona 
protagonitzen un joc d’escapada virtual 

 

 El Centre de Normalització Lingüística (CNL) de Barcelona proposa 

a la ciutadania festejar el Dia Internacional del Joc, que se celebra 

cada 28 de maig. La iniciativa s’emmarca en el programa I tu, jugues en 

català?, del Consorci per a la Normalització Lingüística. 

 Els diacrítics han volat és el títol del joc d’escapada en què es 

podrà participar del 22 al 31 de maig.  

 La informació sobre com participar-hi es trobarà a les xarxes 

socials del CNL de Barcelona (Twitter, Instagram i Facebook). 

 

Barcelona, maig de 2020 – El 28 de maig és el Dia Internacional del Joc i, per 

celebrar-ho, el CNL de Barcelona organitza un joc d’escapada virtual per a tota la 

ciutadania, en què la llengua catalana i la ciutat de Barcelona seran les 

protagonistes. La iniciativa s’emmarca en el programa I tu, jugues en català? del 

Consorci per a la Normalització Lingüística, que té com a objectiu fomentar l’ús del 

català a través del joc.  

Els diacrítics han volat és el títol del joc en què es podrà participar del 22 al 31 

de maig. L’objectiu del joc és ajudar el Dr. Dídac Crític, que ha perdut la seva 

proposta per a l’Institut d’Estudis Catalans de mantenir només 15 accents diacrítics. 

Els fulls en què els tenia apuntats han volat un dia de molt de vent i han quedat 

disseminats per espais emblemàtics de la ciutat. Ara, el Dr. Dídac Crític no recorda 

https://www.cpnl.cat/jocs/
https://www.cpnl.cat/jocs/
https://jugaresunderecho.org/ca/dia-del-joc
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quins diacrítics proposava mantenir i necessita trobar-los. Els participants aniran 

passant per proves que els faran passar per diversos llocs emblemàtics de la ciutat 

i que els portaran als diacrítics perduts. 

Del 22 al 31 de maig, es publicaran a les xarxes socials del CNL de Barcelona 

(Twitter, Instagram i Facebook) les indicacions per entrar a participar en el 

joc. La iniciativa es començarà a difondre a partir del 18 de maig amb l’etiqueta 

#elsdiacríticshanvolat. 

 

El Consorci per a la Normalització Lingüística 

El Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) és una administració 

pública creada el 1989 per la Generalitat de Catalunya, 19 ajuntaments i la 

Diputació de Girona. Actualment està format per 136 administracions públiques i 

disposa d’una xarxa territorial amb 22 centres de normalització lingüística (CNL) i 

més de 140 punts de servei. El CNL de Barcelona és un d’aquests 22 centres. 

L’objectiu central del CPNL és facilitar l’accés al coneixement del català a la 

població adulta i afavorir-ne l’ús. El treball en xarxa, la complicitat i el compromís 

dels diferents ens que en formen part així com també d’institucions privades, fan 

del CPNL un agent clau per a la vertebració i la cohesió social del país. 

 

Contacte  

Aina Burgell aburgell@cpnl.cat  

A/e: comunicació.bcn@pnl.cat  Tel. 607 253 839 
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