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Carles Martí, regidor de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona i president 
del Consell del Centre de Normalització Lingüística de Barcelona, i Sixte 
Moral, secretari de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya i 
president del Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL), signen 
el conveni marc de col·laboració per triplicar en dos anys l’aportació 
econòmica al pla d’Acolliment lingüístic a la ciutat.

L’any 2005 el programa d’Acolliment lingüístic es va posar en marxa amb un 
pressupost de 850.000 € que va finançar la Generalitat de Catalunya. 
L’Ajuntament de Barcelona, per la seva banda, es va fer càrrec del nou local 
situat a la Plaça de Catalunya núm. 9, 2n 1ª, que es va habilitar com a seu del 
Centre d’Acolliment Lingüístic de Barcelona.

L’acord que avui signen l’Ajuntament de Barcelona i el Consorci per a la 
Normalització Lingüística estableix que el finançament del programa 
d’Acolliment lingüístic a Barcelona per 2006 i 2007 serà compartit entre la 
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona: el 65,9% anirà a càrrec 
de la Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona n’assumirà el 34,1%.

Per al 2006 el pressupost global del programa d’Acolliment lingüístic és de 
2.276.176 € que es cobrirà d’acord amb les aportacions pactades per ambdues 
administracions.

Amb aquests pressupostos, el 2006 es preveu arribar a 16.700 inscripcions als 
cursos bàsics de català, 3.000 més que l’any 2005, i la previsió per al 2007 és 
arribar fins a 18.500 inscripcions. Així doncs, l’acord entre Generalitat i 
Ajuntament representa un augment del 35% en dos anys del nombre 
d’inscripcions al cursos bàsics de català.

Antecedents
Des de l’any 2000 els canvis demogràfics que es produeixen a la ciutat han 
originat un fort increment de la demanda de cursos de català de nivell bàsic. 
Amb l’objectiu de satisfer aquesta demanda, al setembre de 2005 es va posar 
en marxa el Centre d’Acolliment Lingüístic a Barcelona (Plaça de Catalunya 
núm. 9, 2n, 1a, tel. 902 075 060) amb tot un conjunt de reformes estructurals 
que han renovat totalment l’oferta dels cursos de nivell bàsic i han significat un 
nou impuls a tot l’acolliment lingüístic a la ciutat.

La creació del Centre d’Acolliment Lingüístic de Barcelona va permetre ampliar 
fins al 34% l’oferta de cursos de català del primer nivell a la ciutat durant l’any 
2005. Tot i això la demanda continua creixent, motiu pel qual la Generalitat i 
l’Ajuntament de Barcelona han acordat reforçar i compartir el finançament del 
pla d’Acolliment lingüístic per augmentar l’oferta de cursos bàsics i poder 
atendre totes les persones que arriben a la ciutat i demanen aprendre català.

L’objectiu del pla d’Acolliment lingüístic és facilitar i ampliar l’accés a la 
formació bàsica de català de totes aquelles persones que arriben i s’instal·len a 
la ciutat, ja que és fonamental per evitar desigualtats, per garantir l’accés de 
tothom, sense limitacions, al mercat laboral i per contribuir també a una major 
cohesió social.
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Punts forts del pla d’Acolliment lingüístic

• Cada setmana comencen cursos a tots els barris amb modalitats diferents 
que s’adiuen a les diverses necessitats dels alumnes. Es mantenen les 
inscripcions obertes durant tot l’any i no només en els períodes generals 
(octubre, febrer i estiu).

• 2a edició del Curs de català bàsic B1 i nou Curs de català bàsic B2. 
Després de l’experimentació durant tot un any i en més de 50 cursos, el 2006 
s’ha revisat i millorat el contingut del Curs de català bàsic B1 en una segona 
edició que fa èmfasi en l’entorn immediat de l’alumne/a a partir de situacions 
comunicatives molt properes.

També s’ha elaborat el Curs de català bàsic B2 que aprofundeix en la 
mateixa línea de continguts de coneixement de l’entorn que es planteja al nivell 
anterior.

Aquest material renovat també s’orienta a fomentar l’intercanvi cultural i 
a promoure l’ús de la llengua per sobre del coneixement instrumental.

• Oferta d’activitats complementàries per als alumnes per fomentar la 
cohesió social. S’organitzen visites culturals i lúdiques, a través del programa 
Quedem? d’Òmnium Cultural, en un context de comunicació en català que 
vinculen l’aprenentatge i el coneixement de la ciutat.

Un miler d’alumnes del Centre de Normalització Lingüística de Barcelona 
van participar durant el primer semestre de 2006 en el programa   Quedem?  , 
dels quals més del 70% estaven inscrits als cursos bàsics.

• Més de 600 alumnes participen en el programa Voluntaris per la llengua 
que els permet relacionar-se en català fora del marc de l’aula. A més 
d’estimular les converses informals en català, aquest programa apropa les 
cultures de les persones nouvingudes a la societat catalana per fomentar-ne el 
coneixement mutu i la interacció.

• La campanya Barcelona t’ensenya català de promoció i sensibilització 
s’està intensificant durant el 2006 i compta amb la implicació directa del sector 
de Serveis Generals de l’Ajuntament i del Gabinet Tècnic d’Immigració.

• És manté l’oficina del SAIER (Servei d’Atenció a Immigrants, Estrangers 
i Refugiats), des d’on cada any es facilita a unes 1.500 persones nouvingudes 
el primer contacte amb la llengua catalana.

• Més oferta d’acolliment lingüístic a les entitats. El 2006 s’han ofert cursos 
de català subvencionats a les organitzacions d’immigrants i a totes les que 
donen suport a les polítiques d’integració. A final de 2006 el Centre de 
Normalització Lingüística de Barcelona haurà impartit 50 cursos a entitats per a 
1.000 alumnes. 

• Augment dels índexs de continuïtat de l’alumnat als altres nivells bàsics 
B2 i B3 degut a la varietat de formats de cursos i a la renovació didàctica, de 
manera que més del 50% dels alumnes es comprometen a continuar per 
aprendre a parlar català.
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Evolució de les inscripcions als cursos bàsics de català. 
CNL de Barcelona. Període 2002-2007
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Evolució de les inscripcions a tots els nivells dels cursos de 
català. CNL de Barcelona. Període 2002-2007
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