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Les inscripcions als cursos de català de Tarragona 
augmenten un 37,2% en tres anys
Balanç de l'activitat del CNL de Tarragona 
El Centre de Normalització Lingüística (CNL) de Tarragona és un dels 22 centres 
territorials en què s’organitza el Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL), una 
institució pública que desenvolupa estratègies i accions per garantir l’extensió territorial del 
coneixement i l’ús de la llengua catalana. L’àmbit territorial comprèn les comarques del 
Tarragonès, Alt Camp, Conca de Barberà i Baix Penedès, amb 10 serveis de català.

El treball del CNL de Tarragona ha continuat en la línia dels anys anteriors, amb un èmfasi 
especial en els cursos de català per a adults i un treball específic important d’acolliment 
lingüístic, especialment amb alguns col·lectius que han estat objecte d’actuacions 
especials (romanesos, xinesos, marroquins i pakistanesos). També ha estat destacable 
l’actuació en programes i campanyes de promoció de l’ús social del català.

Cursos de català per a adults

Durant el curs 2008-2009 hi ha hagut un total de 5.813 inscrits als 240 cursos de català 
per a adults presencials, semipresencials i a distància del CNL de Tarragona. Això 
significa que les inscripcions han augmentat un 37,2% respecte al curs 2006-2007 i un 
12,69% respecte al curs 2007-2008.

El major nombre d’inscripcions s’han fet als cursos inicials i bàsics, un 62,46% del total. El 
nombre d’inscripcions als nivells inicials i bàsics del CNL demostren l’interès que han tingut 
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les persones nouvingudes i l’esforç que han fet els ens locals per a l’acolliment lingüístic, 
reflectit en el pla d’acolliment lingüístic del CNL de Tarragona.

El col·lectiu de nats a l'estranger és el més destacat en els nivells inicials i bàsics del CNL 
(un 87,10% els inscrits en aquests nivells), i també en el nivell elemental (amb un 56,70%).

Tot i que l'alumnat procedent de Catalunya és el més nombrós en els nivells intermedi i 
suficiència, és destacable l’augment progressiu del col·lectiu nat a l’estranger en aquests 
nivells. La procedència de l’alumnat és:

1.082 nats a Catalunya (18,6%), 960 a l’Estat espanyol (16,5%), 462 a Europa 
-comunitària i extracomunitària- (7,9%), 1.167 a Amèrica (20,1%), 775 al Nord d’Àfrica 
(13,4%), 545 a la resta d’Àfrica (9,3%) i 822 a Àsia i altres llocs (14,2%)

 

Acolliment lingüístic

El Consorci és un referent d'acolliment lingüístic per als ajuntaments i consells comarcals, 
que han registrat un augment important d'immigració. El CNL de Tarragona disposa d’un 
pla d’acolliment anual que ha permès dur a terme nombroses actuacions en el territori, 
S’han establert convenis amb els quatre consells comarcals del seu àmbit , amb els 
ajuntaments i associacions d’immigrants per desenvolupar actuacions, principalment 
cursos de català dels nivells inicial i bàsic, però també activitats com visites guiades de 
l’alumnat.

Al CNL de Tarragona destaquen els 8 cursos que s’han fet per a persones reagrupades, 
amb 160 inscrits, a Salou, Vila-seca, Constantí i Creixell.

Voluntariat per la llengua

Durant l’any 2009 al CNL Tarragona s’han fet 479 parelles lingüístiques, han participat 
activament en el programa 27 establiments col·laboradors i 15 entitats i s’han 
organitzat 46 activitats complementàries. Cal destacar la col·laboració amb el programa 
Quedem? d’Òmnium Cultural, que ofereix activitats de lleure als participants en el 
programa.

Empreses i establiments comercials

El Consorci per a la Normalització Lingüística treballa perquè el màxim nombre 
d’organitzacions adoptin el català en els seus sistemes de comunicació i de treball. 
Amb aquesta finalitat, el Consorci ofereix suport a les empreses i als establiments 
comercials i els facilita assessorament i recursos perquè puguin treballar en català en 
condicions d’igualtat amb les altres llengües que utilitzin. 
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Restauració i hoteleria

El Consorci ha col·laborat en el desenvolupament del programa PROFIT, com a programa 
transversal del Govern de la Generalitat dirigit a aquest sector. Creat amb l’objectiu de 
cobrir una necessitat essencial dels establiments del nostre país, aquest programa vol 
potenciar la formació i el reciclatge de professionals en l'atenció al client i la qualitat del 
servei perquè es disposi d’un personal ben preparat que prestigiï l’ofici i pugui satisfer en 
tot moment les necessitats de la clientela. El programa PROFIT s’ha creat, en definitiva, 
per garantir la qualitat i la bona imatge dels establiments del país.

En l’àmbit del CNL Tarragona,  s’han organitzat 19 sessions de presentació del Programa 
PROFIT,  unes actuacions que van arribar a 175 persones professionals del sector de 
l’hostaleria.  En els cursos de català hi ha hagut 130 persones inscrites provinents d’aquest 
sector.

Assessorament lingüístic

L'assessorament, un altre dels eixos històrics de l'activitat del Consorci, va viure l’any 2008 
un canvi d'enfocament en què es va superar una etapa centrada en la correcció i revisió de 
textos per tendir cap a un assessorament orientat a l’autonomia lingüística de l'usuari, amb 
un objectiu final més adequat a les noves oportunitats que ofereix la tecnologia: que 
tothom sigui capaç de trobar els recursos que l'ajudin a resoldre els seus dubtes. 

Amb aquesta finalitat, l’any 2009 el CNL de Tarragona ha organitzat al territori sessions 
de presentació de recursos, en què s’han donat a conèixer eines com l’Optimot i els 
recursos necessaris per garantir els usos del llenguatge administratiu igualitari en l’àmbit 
de l’Administració local. 

El personal tècnic del CNL de Tarragona ha participat en 125 processos de selecció de 
personal dels ajuntaments i consells comarcals del seu àmbit, amb 517aspirants avaluats.

20 anys del Consorci i 1.000.000 inscripcions

L’any 2009 s’han celebrat els 20 anys del Consorci. Aquesta commemoració ha comptat 
amb un seguit d’actuacions en què s’han donat conèixer la institució i el seu paper 
vertebrador en el moment actual i futur, i que han estat també una oportunitat de cohesió 
interna i reforç del sentiment de pertinença dels qui conformen el Consorci, tant les 
persones com les institucions. En el seu 20è aniversari, el Consorci ha tingut la satisfacció 
d’assolir i superar la fita del 1.000.000 d'inscripcions als seus cursos de català per a adults.

L’exposició “20 anys junts pel català” es va poder visitar del 23.03.09 al 12.04.09 a la Casa 
Canals de Tarragona. 

La primera part de la commemoració dels vint anys del naixement del CNL de Tarragona i 
del Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) va ser la festa que va tenir lloc a la 
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Casa Canals de la Part Alta de Tarragona, el 23 de març.

L’acte institucional es va fer el dia 30 de març al saló de Plens de l’Ajuntament,  amb la 
intervenció de Bernat Joan i Marí, secretari de Política Lingüística i president del 
CPNL, i de Rosa M. Rossell Rigau, presidenta del Consell de Centre del CNL de 
Tarragona i regidora de Política Lingüística de l'Ajuntament de Tarragona.

Encomana el català

L’any 2009, des de la Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat s’ha impulsat la 
campanya Encomana el català, que pretén augmentar l’ús social de la llengua catalana. 

 L’activitat de la campanya "Encomana el català" es va instal·lar a la Rambla Nova de 
Tarragona el diumenge 20 de setembre, en plenes festes de Santa Tecla, i també va ser al 
Vendrell el dia 16 d'octubre en el marc de la Fira de Santa Teresa

CNL de Tarragona
2 de març de 2010

Per a més informació: Mercè Romagosa comunicacio@cpnl.cat. Tel. 93 272 31 00. http://cpnl.cat
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