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Balanç de l'activitat del CPNL 2006-2008
Més de 111.000 inscripcions als cursos de català per a adults l'any 2008

L'any 2008 s'ha tancat el cicle del projecte triennal 2006-2008. El treball del Consorci 
per a la Normalització Lingüística (CPNL) s'ha estructurat en programes de concert (1), 
establerts d'acord amb els objectius marcats per la Secretaria de Política Lingüística 
de la Generalitat de Catalunya, comuns a tots els centres de normalització lingüística 
(CNL), i programes d'actuació locals. 

Un dels eixos bàsics del treball d'aquest trienni ha estat la potenciació de la implicació 
dels ens locals en la definició i l’execució dels objectius i activitats del CPNL.

Cursos de català per a adults

La formació de català per a adults que ofereix el CPNL, en aquests tres anys ha 
crescut, s'ha diversificat i s'ha adaptat a les necessitats d'una demanda en continu 
creixement, amb més cursos, amb més agents i amb l'edició de materials específics. 
Noves programacions (nivells intermedis) i noves proves són exemple de l'esforç 
continu del CPNL per millorar la qualitat de l'ensenyament que s'hi ofereix, sempre 
tenint en compte el referent europeu, la metodologia i els continguts del Marc Europeu 
Comú de Referència de la UE: l’ensenyament comunicatiu i per tasques i l’avaluació 
continuada.

Les inscripcions als cursos de català han tingut un creixement global del 22% respecte 
de l’any 2007, en què hi va haver un augment del 17%. L’increment acumulat en el 
trienni ha estat d’un 43%, amb un total de més de 280.000 inscripcions.

En aquest període, també s'ha obert al públic el curs en línia Parla.cat, una de les 
plataformes d'aprenentatge de llengües més completa del mercat, resultat d'un 
projecte de la SPL i l'Institut Ramon Llull, amb la col·laboració del CPNL, que dibuixa 
un horitzó de futur en què la capacitat formativa podrà tenir un salt exponencial. 
Parla.cat es va obrir a l'octubre amb els nivells bàsic i elemental, i en data 31 de 
desembre el nombre de persones inscrites a la plataforma ja superava les 10.000.

(1) Administració local, Acolliment lingüístic, Empreses i establiments comercials, Voluntariat per la 
llengua i Joventut.
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Evolució del nombre d'alumnes de català per a 
adults (1998-2008)
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Més de 280.000 inscripcions en el trienni 2006-2008.

Evolució del nombre de cursos de català per a 
adults (1998-2008)
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Un total de prop de 12.000 cursos de català en el trienni 2006-2008.
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Un increment del 22% pel que fa a les inscripcions a tot Catalunya en el curs 2007-
2008 respecte del curs anterior, i un 43% d'augment en el trienni 2006-2008.
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El nombre d’inscripcions a cursos inicials i bàsics a tot Catalunya en el curs 2007-2008 
respecte del curs  anterior ha tingut un increment del 27%. 

Els nivells  de suficiència s'incrementen en un 16%, i els intermedis, en un 10%, que 
constata l'augment creixent en tots els nivells.
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El nombre de cursos de català ha experimentat un increment de prop d’un 42% en el 
trienni 2006-2008, un 22% respecte al curs anterior. Destaquem també l’augment del 
25% en els cursos inicials i bàsics a tot Catalunya en el curs 2007-2008 respecte del 
curs anterior. 
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Nats a Catalunya Nats a la resta de
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L’alumnat procedent de Catalunya és el més nombrós en els nivells intermedi i 
suficiència. El col·lectiu de nats a l’estranger és el més destacat en els nivells inicials i 
bàsics, i també en el nivell elemental, amb gairebé la meitat del total de les 
inscripcions. 
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Acolliment lingüístic

El Consorci és un referent d'acolliment lingüístic per als ajuntaments i consells 
comarcals, que han registrat un augment important d'immigració, i un referent per a la 
Generalitat de Catalunya, que hi ha confiat també diverses activitats formatives 
(Secretaria per a la Immigració, Departament de Treball i Escola d'Administració 
Pública de Catalunya) (2). 

Els vint-i-dos plans d’acolliment lingüístic dels CNL han estat la base per a l’ampliació 
de l’oferta formativa específica per als col·lectius procedents de la nova immigració.
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En xifres absolutes, durant el curs 2007-2008, hi ha hagut un total de 68.243 persones 
inscrites als cursos inicials i bàsics, mentre que al curs anterior n'hi va haver 52.327, la 
qual cosa suposa un increment del 30,42%.

El col·lectiu més destacat percentualment és el de nats a l’estranger, però cal 
assenyalar que hi ha hagut un increment important d’alumnes de totes les 
procedències.

(2)   El CPNL ha iniciat una col·laboració amb l’EAPC per coordinar i certificar, a partir del curs 2008-
2009, els cursos que l’EAPC organitza per al personal dels departaments i organismes de 
l’Administració de la Generalitat i de les diferents administracions de l’Estat espanyol. Amb 
aquest acord es pretén unificar els recursos i els criteris dels sistemes formatius de les dues 
organitzacions, per tal que la formació de llengua catalana s’adeqüi amb qualitat al Marc Europeu 
de Referència i garantir-ne la complementarietat. 
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En xifres absolutes, durant el curs 2007-2008, hi ha hagut un total de 64.569 alumnes 
nats a l'estranger, mentre que al curs anterior n'hi va haver 48.098, la qual cosa 
suposa un increment del 34,24%.

El col·lectiu llatinoamericà representa prop del 50% del total de l'alumnat estranger. 

Durant el curs 2007-2008 observem que hi ha una incorporació creixent també 
d’alumnes procedents d'Àsia, d'Àfrica i de l'Amèrica Central, que reequilibra el 
percentatge d'inscripcions de l'Amèrica del Sud respecte de la resta d'alumnes 
estrangers.
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Procedència dels alumnes estrangers dels cursos inicials i bàsics 
(2007-2008)
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Durant el curs 2007-2008 s’ha incrementat significativament el nombre d’alumnes 
procedents del Marroc i també de Romania, la Xina i el Pakistan, fruit del treball 
específic dels CNL per arribar a aquests col·lectius.
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Voluntariat per la llengua

El programa Voluntariat per la llengua (VxL), per la seva banda, ha tingut un nou 
impuls en una etapa en què la Generalitat de Catalunya l'ha inclòs com a actuació 
prioritària. Els establiments col·laboradors i les entitats que hi participen han permès 
travar una xarxa d'actuació que està demostrant ser molt útil per aconseguir la cohesió 
social d'una comunitat no només a partir de l'aprenentatge de la llengua, sinó amb una 
gran diversitat d'activitats complementàries que permeten utilitzar-la. 

Un total de més de 30.000 parelles de VxL en els sis anys de programa. 

Més de 20.000 parelles de VxL en el trienni 2006-2008.
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Empreses i establiments comercials

En la societat actual, oberta i cada dia més plurilingüe, la missió del Consorci per a la 
Normalització Lingüística és vetllar perquè el màxim nombre d’organitzacions adoptin 
el català en els seus sistemes de comunicació i de treball. 

Per això el CPNL ofereix suport a les empreses i als establiments comercials i els 
facilita assessorament i recursos perquè puguin treballar en català. El compromís del 
CPNL amb aquestes organitzacions es formalitza en convenis i acords de 
col·laboració. Aquests documents que signa el CPNL amb aquestes organitzacions 
recullen la voluntat de fomentar el coneixement, l’ús i la divulgació de la llengua 
catalana i es concreten en plans de treball adequats a les seves necessitats.
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Nom bre de  convenis  s ignats (2008)

Per fomentar l'ús del català en l'àmbit de les empreses, s’ha continuat treballant en 
l’elaboració de plans lingüístics adaptats a cada organització, i s'han obert també 
noves línies d'actuació. La signatura d’un conveni amb el Consorci per a la Formació 
Contínua de Catalunya (CFCC) permet ordenar la formació contínua de català de les 
persones que estan en actiu treballant a les empreses. El CPNL ofereix el servei 
d’assessorament  pedagògic i certificació homologada als cursos que s’inscriuen en 
aquesta línia de formació. 
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L'Indexplà, eina d'anàlisi lingüística, ha facilitat el seguiment  i l'avaluació de l'impacte 
de les actuacions dels CNL en les organitzacions. L'Ofercat, d'altra banda, ha tancat 
un primer cicle de cinc anys en què s'ha analitzat l'oferta lingüística de 15 ciutats 
catalanes.

Catalunya ha acollit en els darrers anys un nombre important de persones d’altres 
països de món. El sector del comerç i la restauració és un dels sectors professionals 
que ha incorporat un nombre més significatiu d’aquestes persones. Per això el CPNL 
proposà com a activitat de concert dins del projecte del 2008 l’organització de sessions 
i cursos de llengua adreçats al personal que treballa en aquests sectors econòmics. 
Durant l’any 2008 s’han elaborat també diversos recursos lingüístics, principalment 
com a material de suport als cursos inicials. 

En l'àmbit de la restauració i l'hostaleria, el CPNL ha col·laborat estretament amb la 
Secretaria de Comerç i Turisme en el desenvolupament del programa  PROFIT, com a 
programa transversal del Govern de la Generalitat dirigit a aquest sector. El programa 
PROFIT vol potenciar la formació i el reciclatge de professionals en l’atenció al client i 
la qualitat de servei, i també garantir que tothom pugui exercir el seu dret a utilitzar el 
català en qualsevol situació per tal d’assegurar el compliment del marc legal vigent.

El Consorci ha estat el responsable d’adequar la planificació de la formació dels 
cambrers i cambreres del sector procedents de la nova immigració per tal que, a la 
vegada que aprenen les tècniques més bàsiques del seu ofici, comprenguin també la 
importància de la llengua a l’hora d’atendre la clientela catalanoparlant. En aquest 
sentit ha estat molt important la tasca desenvolupada per a la formació dels formadors, 
per treballar les actituds lingüístiques de l’alumnat. En total s’han format 35 persones, 
professionals de la restauració.

En el curs PROFIT l’alumnat aprèn la importància de l’atenció a la clientela en català, 
per la qual cosa, s’ha valorat  de manera essencial que cambrers i cambreres puguin 
completar després la seva formació lingüística des del Consorci. És amb aquesta 
finalitat que s’ha organitzat una xerrada breu l’últim dia del curs PROFIT per oferir-los 
els serveis del CNL i encoratjar-los perquè continuïn amb l’aprenentatge del català. 

En total s’han fet prop de 90 xerrades a cadascun dels cursos organitzats per tot el 
territori, en què s’ha donat informació sobre els cursos generals de català per a adults 
(sobretot dels cursos per a la nova immigració: horaris, calendari d’inscripcions, etc.), i 
també s'ha lliurat material informatiu sobre l'oferta de serveis del CPNL. Un bon 
nombre d’alumnes procedents del programa PROFIT s'han inscrit després als cursos 
del CPNL.
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Als empresaris de restauració, també se’ls ha ofert la possibilitat de fer, posteriorment, 
un curs de català amb el mateix grup dels cursos de formació PROFIT o bé 
d'organitzar algun dels cursos de català dissenyats des del Consorci especialment per 
a la restauració.

Des del Consorci també s’ha treballat en la planificació de les actuacions de 
dinamització per a l’ús del català en els establiments de restauració previstes dins del 
programa PROFIT per al 2009.

Assessorament lingüístic

L'assessorament, un altre dels eixos de l'activitat del CPNL, ha viscut un canvi 
d'enfocament en què s'ha superat una etapa centrada en la correcció i revisió de 
textos per tendir ara cap a un assessorament orientat a l'anomenada “autonomia 
lingüística” de l'usuari, amb un objectiu final més adequat a les noves oportunitats que 
ens ofereix la tecnologia: que tothom sigui capaç de trobar els recursos que l'ajudin a 
resoldre els seus dubtes. 

En aquest objectiu, han estat fonamentals les eines desenvolupades per la Secretaria 
de Política Lingüística: Optimot, Traductor automàtic i Plats a la carta.

L'Optimot, consultes lingüístiques, és un servei que ofereix la Secretaria de Política 
Lingüística en col·laboració amb l'Institut d'Estudis Catalans i el Centre de 
Terminologia TERMCAT. Consta d'un cercador d'informació lingüística que ajuda a 
resoldre dubtes sobre la llengua catalana. Per mitjà de l'Optimot es poden consultar de 
manera integrada diferents fonts. 

Quan les opcions de cerca que ofereix l'Optimot no resolen el dubte lingüístic, es pot 
accedir a un servei d'atenció personalitzada.

Les sessions de formació sobre els recursos disponibles en línia que organitza el 
CPNL són les actuacions bàsiques per mitjà de les quals s'orienta, sobretot als ens 
locals, cap a aquesta autonomia lingüística.

En els resultats d'aquests tres anys que oferim tot seguit es constata, que, amb l'ajut 
de les noves tecnologies, però sobretot amb la professionalitat i capacitat d'adaptació 
als canvis del personal del Consorci, no només s’han assolit i superat tots els 
indicadors previstos, sinó que s'ha augmentat i estès arreu la capacitat d’incidència del 
CPNL. 

CONSORCI PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA
Àrea de Comunicació

comunicacio@cpnl.cat – Tel. 93 272 31 00



 Dossier de premsa 

En el seu 20è aniversari, que se celebra l'any 2009, el CPNL assolirà la fita del 
1.000.000  d'inscripcions als cursos de català per a adults que ofereix a la població.

El CPNL és una institució pública dirigida a les persones, que fa formació i 
dinamització lingüística i que busca la cohesió social a través del foment de l'ús 
de la llengua catalana.

Gener de 2009

Àrea de Comunicació
Consorci per a la Normalització Lingüística
comunicacio@cpnl.cat
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■ Dossier de premsa ■ 
 
 
Memòria d’activitats 2008 del Centre de Normalització 
Lingüística de Barcelona 
 

Gairebé 8.000 alumnes més que l’any 2007 s’inscriuen als cursos de català 
 
 
L’activitat del Centre de Normalització Lingüística (CNL) de Barcelona durant 

l’any 2008 ha estat marcada per un fort increment de la demanda de cursos de 

català en tots els nivells, superant totes les previsions, amb un augment global 
de les inscripcions d’un 27% respecte al 2007, any en què es va créixer un 

15%.  Any rere any també augmenta la demanda de cursos bàsics de català 
a la ciutat, ja que s’ha triplicat des que al setembre de 2005 es va implantar 

el primer pla d’acolliment lingüístic a Barcelona. 

D’altra banda, el passat mes de desembre el CNL de Barcelona va inaugurar 

l’Espai Llengua i Cultura, un nou equipament que aporta noves aules i que 

alhora permet divulgar l’activitat cultural de Barcelona entre els nous 

ciutadans matriculats als cursos de català bàsic i fomentar el diàleg 
intercultural i la plena integració. 

 

Acolliment lingüístic 
L’any 2008, en el conjunt dels tres mòduls del nivell bàsic de català B1, B2 i B3 

s’han fet 25.514 inscripcions, 5.476 més que el 2007, xifra que suposa un 
increment del 27%, 10 punts més per damunt del creixement registrat l’any 

anterior.  
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El CNL de Barcelona manté el punt d’acolliment lingüístic al SAIER (Servei 

d’Atenció als Immigrants Estrangers i Refugiats de l’Ajuntament de Barcelona), 

mitjançant el qual s’han formalitzat 1.483 inscripcions, un 15% més que l’any 

anterior. 

 

a) Foment del català al teixit associatiu 
Des de les delegacions del Centre de Normalització Lingüística es treballa en 

coordinació amb els districtes municipals per donar serveis a les entitats i als 

establiments comercials dels barris mitjançant convenis o acords de 

col·laboració. Cada cop més, les entitats de la ciutat volen implicar-se en 

l’organització de cursos d’acolliment per als seus associats. Les AMPA en són 

un bon exemple, però no l’únic, ja que hi ha moltes altres entitats que s’hi han 

implicat. Durant l’any 2008 s’han organitzat 162 cursos d’acolliment a 
entitats (23 finançats per la Secretaria per a la Immigració de la Generalitat) 

amb 4.590 inscripcions, un 83% més que l’any 2007. 

 

b) Foment del català entre col·lectius específics 
Durant el 2008 el CNL de Barcelona ha potenciat l’oferta de cursos adaptada a 

les necessitats dels col·lectius xinès i pakistanès establerts a la ciutat, de 

Dades d'inscripció als cursos bàsics de català en els darrers anys. 
CNL de Barcelona
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manera que el nombre d’inscripcions als cursos adreçats específicament a 
la comunitat xinesa s’ha triplicat respecte a l’any anterior (501 inscripcions 

sobre 163), i el de pakistanesos s’ha duplicat amb 638 inscripcions davant 

368 l’any anterior. 

 

c) Foment del català a col·lectius laborals 

1. Atenció a la gent gran 

Pel que fa a l’oferta de cursos adaptats a col·lectius laborals, el 2008 el CNL 

de Barcelona va començar a impartir el Curs de català basic B1 per a 
auxiliars de geriatria i per al personal que fa atenció domiciliària a la 
gent gran. El Centre ha adaptat els continguts del Curs de català bàsic 1 

(B1) a les necessitats del col·lectiu de professionals que atenen la gent gran 

i ha dissenyat un material pedagògic específic per a les persones 

nouvingudes que treballen en aquest sector i que augmenten dia rere dia. 

2. Hostaleria i restauració 

Per tercer any consecutiu s’ha donat continuïtat a la campanya adreçada a 
bars i restaurants, Català a taula, amb una oferta específica de 16 cursos 

de català per a cambrers en els quals s’hi han inscrit 311 persones. En tres 

anys (2006, 2007 i 2008), el CNL de Barcelona ha organitzat 43 cursos de 
català per a cambrers amb més de 800 aprenents. 

 

d) Neix l’Espai Llengua i Cultura 
L’Espai Llengua i Cultura neix per oferir als nouvinguts inscrits als cursos 
de català un marc d’integració en la vida cultural barcelonina. La iniciativa 

és fruit de l’augment que any rere any experimenta la demanda de cursos 
bàsics de català a la ciutat que s’ha triplicat en poc més de tres anys, des 

que es va engegar el primer pla d’acolliment lingüístic a la ciutat, al setembre 

de 2005. 

 

A més d’acollir una part d’aquest increment d’alumnes, la posada en marxa del 

nou equipament suposarà una millora significativa en la qualitat dels 
cursos. Des de l’Espai Llengua i Cultura s’oferiran activitats socioculturals 

complementàries a l’aprenentatge de la llengua i informació sobre l’oferta 
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cultural de la ciutat als alumnes dels cursos dels primers nivells i als 

participants del programa Voluntariat per la llengua, amb l’objectiu d’esdevenir 

un punt de trobada intercultural que contribueixi a la cohesió social. 

 

L’Espai Llengua i Cultura és finançat conjuntament per la Generalitat de 

Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona i gestionat pel Centre de Normalització 

Lingüística de Barcelona. 

_______________________________________________________ 

 

Cursos generals de català 
Pel que fa a l’oferta general de cursos de tots els nivells, el 2008 es van 
inscriure un total de 36.777 persones, un 27% més que el 2007 en què el 

Centre va registrar 28.851 inscripcions. Aquest augment global de l’activitat del 

CNL de Barcelona, molt superior al que s’havia previst, ha estat degut 
principalment a la creació d’una tercera convocatòria anual dels cursos 

que, d’aquesta manera, han passat de quadrimestrals a trimestrals. 

 

A banda del significatiu increment d’inscripcions en els cursos de nivell bàsic 

d’acolliment lingüístic, el nombre d’inscripcions també ha augmentat 

notablement a la resta de nivells. Així, les inscripcions al nivell de 
suficiència (nivell C) han crescut un 42%; en el nivell superior (nivell D) 
han augmentat un 30%, un 24% en el nivell intermedi (nivell B) i un 15% en el 

nivell elemental (nivell A elemental). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evolució de les inscripcions als cursos de català per nivells. 
Període 2002-2008
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a) Foment del català a empreses 
Es manté també, encara que amb menys intensitat, el programa de suport a les 

empreses i organitzacions per augmentar l’ús del català en les seves 

comunicacions. Durant el 2008 s’han signat 72 convenis, s’han fet 37 auditories 

lingüístiques i s’ha fet formació a més de 500 persones d’aquestes empreses.  

______________________________________________________ 

 

Voluntariat per la llengua 

Amb el programa Voluntariat per la llengua es fomenten entorns de conversa 

entre alumnes que estan aprenent català i persones que ja el coneixen per tal 

d’afavorir la fluïdesa oral i estimular l’ús del català en entorns informals fora de 

l’aula. L’any 2008 des del CNL de Barcelona s’han constituït 1.412 parelles 
de voluntaris lingüístics a la ciutat, un 44% més que el 2007. 

 

Des que es va iniciar el programa Voluntariat per la llengua a Barcelona, a 

l’octubre de l’any 2003, i fins al desembre de l’any passat, s’han format 4.086 
parelles lingüístiques a la ciutat.  

Evolució del nombre de parelles lingüístiques 
a Barcelona ciutat fetes pel CNL Barcelona
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Barcelona, 22 de gener de 2008 
 
Centre de Normalització Lingüística de Barcelona 
Per a més informació: Gemma Teixidó gteixido@cpnl.cat tel. 93 412 55 00 www.cpnl.cat 

* La dada de l’any 2003 correspon al darrer trimestre de l’any


