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El Centre de Normalització Lingüística (CNL) de Barcelona durant el 2010 ha 
mantingut el seu sostre d’inscripcions als cursos de català (39.986 inscripcions). 
Malgrat la disminució de persones al cens de població estrangera a la ciutat de 
Barcelona, les inscripcions als cursos de català no s’aturen. El 72% de les inscripcions 
de 2010 corresponen a persones d’origen estranger. 
 
En els darrers anys el CNL de Barcelona ha potenciat l’oferta dels cursos d’acolliment 
lingüístic (nivells inicials i bàsics) i especialment ha buscat els col·lectius de població 
que tenen més dificultats 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). 
 
Durant aquest any s’han impulsat també dos programes específics adreçats a sectors 
professionals:  

a) Cursos per a cambrers i cambreres de bars i restaurants (601 inscripcions, 
més del doble de les de l’any anterior). 
b) Cursos per a auxiliars de geriatria i atenció domiciliària del sector de l’atenció 
a la gent gran (216 inscripcions, més del triple de les de l’any anterior). 

 
La implicació del teixit associatiu de la ciutat és clau en el procés d’aprenentatge de les 
persones nouvingudes. El treball en xarxa i la voluntat de les entitats de participar en el 
foment del català ha fet augmentar el 13,5% el nombre de cursos que les entitats han 
organitzat des de la seva pròpia estructura, i ha aconseguit, només per a aquests 
cursos, 6.114 inscripcions. 
 
Finalment cal destacar que s’ha mantingut l’impuls al programa de Voluntariat per la 
llengua ajudant a constituir 2.024 parelles lingüístiques (un 6% més que les de l’any 
anterior). 
 
Pel que fa a les dades de seguiment dels cursos, hem constatat que en els nivells 
d’acolliment lingüístic (inicials i bàsics) ha augmentat considerablement el nombre de 
persones que acaben el curs (el 2006 acabava el curs el 59% de l’alumnat, i el 2010 
l’acaba el 71,5%). De tots els que acaben el curs, el 90% assoleix el nivell. 
 
Una darrera dada significativa és que, als cursos de suficiència (nivell C), el 16,7% de 
les inscripcions corresponen a persones d’origen estranger (el 2007 les persones 
nouvingudes només representaven el 9,2% de les inscripcions en aquest nivell). 
 
Tota l’activitat del CNL de Barcelona i els resultats que se n’obtenen corroboren, per 
una banda, l’esforç de les administracions per apropar la llengua catalana a les 
persones nouvingudes i, per l’altra, l’esforç d’aquestes persones per incorporar la 
llengua catalana als seus hàbits lingüístics, que és una mostra més de les seves 
ganes d’apropament a la comunitat autòctona. 
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