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L’objectiu d’aquesta comunicació és presentar la nova dinàmica de treball que s’ha establert a 
la comarca del Baix Penedès per poder garantir l'accés a la formació en llengua catalana a tots 
els municipis de la comarca.

El punt de partida d’aquesta experiència ha estat el plantejament d’un nou projecte basat en:
• les actuacions del CNLT dels tres últims anys
• l'optimització dels recursos del CNLT
• la col·laboració amb els plans d’immigració i les associacions

Punt de partida

El Baix Penedès agrupa 14 municipis. Segons les dades del padró del 2007, la comarca té una 
població  de  96.359  habitants.  La  capital  comarcal,  el  Vendrell,  és  el  municipi  amb  més 
habitants, i Calafell és el segon més poblat, seguit de Cunit. L'Arboç, Banyeres del Penedès, 
Santa Oliva i la Bisbal del Penedès se situen entre els 3.000 i 5.000 habitants, i la resta són 
municipis més petits.

El juny del 2007 el percentatge d'immigració de la comarca era del 15,7 %, amb una distribució 
força  irregular.  Les  comunitats  que  hi  estan  més  representades  són  la  marroquina,  que 
actualment  s'està  estabilitzant,  i  la  procedent  d'Amèrica  Llatina  (en  alça).  Pel  que  fa  a  la 
immigració procedent dels països de l'Est, ha descendit notablement com a conseqüència de la 
incorporació de Romania i  Bulgària a la Unió Europea. Cal destacar el cas de l'Arboç, que 
precisament  és  el  municipi  de  la  comarca  amb  un  percentatge  més  elevat  de  població 
immigrada (23,1 %).

Serveis del CNL de Tarragona al Baix Penedès

• SCC del Baix Penedès, ubicat a la seu del Consell Comarcal del Baix Penedès. Atén 
les demandes del Consell Comarcal i dels municipis de la comarca, excepte el Vendrell 
i Calafell.

• OC de Calafell, ubicat en la dependència municipal de Cal Bolavà. Atén les demandes 
de l’Ajuntament de Calafell. 

• OC del  Vendrell.  Aquest  servei  es fa  càrrec  dels  cursos de  català  per  a  adults  al 
municipi. 

• COC del Vendrell. Des del COC s’ha fet suport a l’ensenyament presencial (cursos) i a 
l’ensenyament a distància. 

Acolliment lingüístic al Baix Penedès

L’objectiu del projecte d’acolliment lingüístic al Baix Penedès és facilitar l'accés a l'aprenentatge 
del  català  a  les  persones  adultes,  i  consolidar  bases  de  col·laboració  amb  els  plans 
d'immigració i els ajuntaments. 



Amb aquest objectiu, es pretén:

• Donar resposta a la demanda dels municipis de la comarca (excepte el Vendrell i 
Calafell).

• Atendre petits grups mitjançant unes modalitats formatives flexibles.
• Combinar l’ensenyament de la llengua catalana amb les activitats de coneixement

cultural i de l’entorn.
• Promoure l'aprenentatge i l'ús del català en el món laboral.
• Establir una coordinació amb les organitzacions i entitats de la comarca que acullen 

immigrants.

La finalitat  és,  doncs,  coordinar  i  canalitzar  els  diferents  recursos  existents  a  través  d’una 
persona del CPNL amb perfil dinamitzador per dur a terme una tasca de cohesió social a través 
dels cursos de català. 

Per donar resposta a les necessitats de la comarca s’han organitzat les actuacions a partir de 
tres eixos:

1. Pla de ciutadania i immigració del Baix Penedès
2. Pla d’immigració de Cunit
3. Ajuntament de l’Arboç

En total, s'han dut a terme 11 actuacions (8 cursos de nivell inicial i 3 grups de tertúlies), a les 
quals han participat 148 persones.
 
Després de 4 mesos de feina els aspectes més destacats han estat:

• Bona coordinació i col·laboració entre els organismes implicats (ajuntaments,
Consell Comarcal i entitats).

• Intercanvi constant d'informació entre els tècnics de normalització lingüística i el
professorat.

• Relació  més  directa  i  personalitzada  amb  l'alumnat,  que  permeti  el  coneixement 
individual de les seves necessitats. 

• Organització de grups més homogenis i adaptació de l'oferta formativa. 
• Elevat nombre d’inscripcions.
• Interrelació entre les persones nouvingudes i les que fa anys que viuen a Catalunya.
• Bon seguiment dels cursos per part de l’alumnat: en general, el nivell d’assistència ha 

estat regular, amb percentatges elevats, i en la majoria dels casos s'han assolit  els 
continguts treballats.

• Consolidació i continuïtat d'alguns grups.

Propostes de futur

• Donar continuïtat a les actuacions amb les quals s'ha obtingut un bon resultat.
• Organitzar grups tan homogenis com sigui possible, a partir del coneixement del nivell 

de cadascun dels alumnes.
• Augmentar el nombre d'hores dels cursos en grups consolidat.
• Atendre les demandes dels municipis en els quals encara no s'hi ha pogut fer cap 

actuació.
• Mantenir i estabilitzar la figura del dinamitzador lingüístic.
• Ampliar l’experiència a altres comarques de l’àmbit del CNLT.
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