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10:00 Inici de la festa i de la fira i obertura
de tallers.

10:00 Taller de grafitis o percussió.

10:15 Joc de mans: Barcelona Màgic Band.

10:55 Narració del conte d’en Patufet a càrrec de 
Montserrat Novell.

11:00 Actuació del grup de rock Estrip.

11:00 Taller de bastoners a càrrec dels Bastoners 
del Raval.

11:15 Representació del conte “La gerra del llac”
a càrrec d’”El casalet”.

12:00 Lectura del manifest a càrrec de Toni Albà.

12:00 Jocs de mans: Barcelona Màgic Band.

12:00 Taller de diables a càrrec de la Colla de 
Diables de Mataró.

12:05 Actuació del grup Xeic!.

12:15 Lectura del manifest a càrrec de Toni Albà.

12:20 Narració del conte d’en Patufet a càrrec de 
Montserrat Novell.

12:50 Contes tradicionals catalans a càrrec
d’”Un far de contes”

13:00 Taller de batucada a càrrec dels
Tabalers del Poble Sec.

13:00 Actuació de la coral El Poble
que Canta.

13:20 Conta-contes a càrrec
de Marta Jarque.

14:00 Actuació de fi de
festa del grup infantil
 ”Els koloraines”.

15:00 Fi de festa.

Tota la informació
sobre la Festa a: 
www.plataforma-llengua.cat

O bé per Twitter 
amb el hashtag
#Jocilleureencatalà

La Plataforma per la Llengua és l'ONG del català. Som 
una organització no governamental que treballa per 
promoure la llengua catalana com a eina de cohesió 
social. Treballem als diferents territoris de parla catalana i 
des d'una perspectiva transversal en l'àmbit 
socioeconòmic i audiovisual, en l'acollida lingüística als 
nouvinguts, en les universitats i en l'educació i a les 
administracions, entre d'altres àmbits d'actuació. Els 
èxits aconseguits ens han portat reconeixements com el 

Premi Nacional de Cultura 2008 a la Projecció 
Social de la Llengua Catalana, atorgat per la 

Generalitat de Catalunya.

La Festa pel joc i el lleure en català és 
una activitat que anualment i des de 
fa 10 anys organitza la Plataforma per 
la Llengua per tal de reclamar el dret 
que tots els catalans, petits i grans, 
tenim de jugar en la nostra llengua.
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