
20è aniversari del  
Consorci per a la Normalització Lingüística 

 
Exposició 

“20 ANYS  
JUNTS PEL CATALÀ” 

Biblioteca Marcel·lí Domingo 

C. de la Mercè, 6  

Tortosa  

977 44 55 66  

bmd@tortosa.cat  

www.biblioteca.tortosa.cat  

Serveis de català del Centre de 
Normalització Lingüística de les 

Terres de l’Ebre 
 

CNL de les Terres de l’Ebre 
C. Nou del Vall, 9 

43500 Tortosa 
Tel. 977 51 07 20 

 
SCC del Baix Ebre 
C. Nou del Vall, 9 

43500 Tortosa 
Tel. 977 51 07 20 

 
SCC del Montsià 

Pl. de Lluís Companys, s/n 
43870 Amposta 

Tel. 977 70 43 71 
Fax 977 70 59 46 

 
SCC de la Ribera d´Ebre 

C. d´Antoni Gaudí, 23 
43740 Móra d´Ebre 
Tel. 977 40 16 16 

 
SCC de la Terra Alta 
C/ Bassa d´en Gaire, 1 

43780 Gandesa 
Tel. 977 42 00 18 
Fax 977 42 03 95 

 
SLC de Tortosa 
Pl. Espanya, 1 
43500 Tortosa 

Tel. 977 58 58 49 
Fax 977 58 58 52  

 
http://www.cpnl.cat/xarxa/cnlterresebre/ 

Organitza: 

Col·labora:  
Del 15 d’abril al 30 de maig de 2009 

 
De dilluns a divendres, de 16.30 a 20.30 h 
Els dimarts i els dijous, de 10.00 a 13.30 h 

Els dissabtes, de 10.30 a 15.30 h 



1989 - 2009 

  

El Consorci per a la Nor-
malització Lingüística 
compleix vint anys d’exi-
stència. Ha superat, per 
tant, llargament, la majo-
ria d’edat. Amb el 
temps, el volum i les tas-
ques del consorci han 
anat augmentant de ma-
nera exponencial, i 
adaptant-se als nous 
reptes que té plantejats 
la nostra societat. S’ha 

passat d’una etapa en què es considerava 
que el procés de normalització de la llengua 
catalana era clausurable en un lapse de 
temps raonable a una altra en què resta ben 
clar que la immigració és un fet estructural 
entre nosaltres i que la fesomia sociolingüís-
tica del nostre país serà, inevitablement, 
plural. En un context com aquest, el Consor-
ci constitueix una eina bàsica per garantir 
que, en un context lingüístic cada vegada 
més plural i heterogeni, la llengua catalana 
constitueixi el punt de trobada,    l’espai pú-
blic simbòlic, l’element de cohesió social i 
l’element identificador de la nació catalana.  

Bernat Joan i Marí 
President del Consorci per a la Normalització 

Lingüística  

 
 
El Consorci per a la Normalització Lingüística 
(CPNL) celebra durant tot l’any 2009 el seu 20è 
aniversari. 

 
El CPNL, creat l'any 1989 com a òrgan territorial 
d'aplicació a Catalunya de la política lingüística 
del Govern, està format per la Generalitat de Ca-
talunya, més de vuitanta ajuntaments d’arreu del 
país, 37 consells comarcals i la Diputació de Gi-
rona. El Consorci desenvolupa estratègies i acci-
ons per garantir l'extensió territorial del coneixe-
ment i l'ús de la llengua catalana. 
 
El dia 31 de març de l’any 1993 es va constituir a 
la ciutat de Tortosa el Consell del Centre de 
Normalització Lingüística de les Terres de 
l’Ebre (CNLTE), amb la qual cosa es culminava 
la implantació del CPNL al territori.  

20 anys junts pel català Els ens que primera-
ment van formar el 
CNLTE van  se r           
l’Ajuntament de Torto-
sa, els consells comar-
cals del Baix Ebre, el 
Montsià i la Terra Alta, 
i la Generalitat de Cata-
lunya.  

Posteriorment, el 2001, 
el Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre va 
demanar la integració al CNLTE arran de la 
creació de la Delegació del Govern de la Ge-
neralitat a les Terres de l’Ebre, amb la qual 
cosa es completava l’àmbit territorial d’aquest 
organisme. 

L’activitat del CNLTE ha anat creixent any rere 
any. En el darrers curs escolar, 2007-2008, va 
organitzar un total de 113 cursos de català per 
a adults presencials, va assolir 2.924 inscrip-  
cions d’alumnat i va formar 234 parelles lin-
güístiques. 


