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Nota de premsa 

 
El 72% dels inscrits als cursos 
de català del CNL de 
Barcelona són d’origen 
estranger 
 

• De les 40.000 inscripcions anuals als cursos de cat alà a 
Barcelona,  28.706 són de persones d’origen estrang er 
 

• Quan a les procedències, el 39,43% del total dels i nscrits venen 
d’Amèrica del Sud, el 12,57% de Catalunya i el 15,6 3% de la resta 
de l’Estat Espanyol   

 
• De les inscripcions d’origen estranger la procedènc ia més 

elevada és d’Amèrica del Sud amb 54,92% dels inscri ts, seguits 
de procedència de la Unió Europea amb 13,96% i Amèr ica 
Central, Mèxic i països del Carib amb 11,21% inscri ts 
 

• Augmenta el nombre de persones d’origen estranger q ue es vol 
treure el nivell C. Així, l’any 2007 el percentatge  de persones 
d’origen estranger que s’inscrivia a  aquest nivell  era del  9,2% 
mentre que el 2010 és del 16,7% 
 

El  Centre de Normalització Lingüística de Barcelona ha rebut durant el 2010 un 
total de 40.000 inscripcions als seus cursos de català. D’aquestes inscripcions, 
un 72% corresponen  a persones d’origen estranger, el que equival a unes 
28.706 inscripcions. 
 
Per  nacionalitats, la major part de persones d’origen estranger que han fet  
cursos de català són d’Amèrica del Sud (54,92%), seguit de persones que 
venen de la Unió Europea (13,96%) i d’ Amèrica Central, Mèxic i dels països 
del Carib (11,21%). 
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Pel que fa a les 40.000 inscripcions, el 39,43% venen d’Amèrica del Sud, el 
12,57%  han nascut a Catalunya, el 15,63% a la resta de l’Estat Espanyol  i el 
8,05%  venen d’Amèrica Central, Mèxic i països del Carib. 
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Augmenta el nombre de persones d’origen estranger q ue fan cursos de 
català  
 
En els cinc darrers anys el percentatge de persones d’origen estranger ha 
augmentat 19 punts (del 53% al 2005  al 71% el 2010). 
 
 
En els darrers anys, el CNL de Barcelona ha potenciat els cursos d’acolliment 
lingüístic (nivells inicials i bàsics) i especialment ha buscat els col·lectius de 
població que tenen més dificultat per apropar-se als cursos de català com ara 
les persones d’origen xinès (451 inscripcions el 2010) o les d’origen 
pakistanès  (669 inscripcions). 
 
Pel que fa als cursos de suficiència (nivell C), el 16,7% de les inscripcions 
correspon a persones d’origen estranger mentre que el  2007, aquests xifra era 
del 9,2%. Els alumnes de la resta de l’Estat Espanyol que s’ha matriculat a 
aquests cursos és del 22% 
 
En els nivells d’acolliment, els augments més alts d’inscripcions en els darrers 
tres anys s’han produït en els col·lectius procedents de l’Àfrica Subsahariana 
(224%), i en els procedents d’Àsia, especialment, Xina i Pakistan (111%). 

 
 

 Augmenta el nombre de parelles lingüístiques  
 

El programa de Voluntariat per la Llengua  també s’ha duplicat en els darrers 
tres anys. Durant el 2010 s’han constituït a la ciutat 2.024 parelles lingüístiques, 
116 més que l’any anterior 
 
Programes lingüístics per a sectors professionals  
 
Durant el 2010 s’ha impulsat  dos  programes específics per a sectors 
professionals: 

 
• Cursos específics per a personal del sector de l’hostaleria i la restauració.     

Cursos de Català a taula  (601 inscripcions, més del doble de les de l’any 
anterior). 

 
• Cursos específics per al personal de l’atenció a la gent gran : residències i 

atenció domiciliària (216 inscripcions, més del triple de les de l’any 
anterior). 

 

 

Barcelona, 31 de gener de 2011 
 


