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Més dades del CNL de Barcelona 
 
                                       
Mentre la població estrangera a la ciutat ha crescut gairebé un 14% des del 2001, els índexs de 
coneixement del català s’han mantingut relativament estables. En aquest sentit, l’Informe de 
política lingüística 2013, de la Generalitat de Catalunya, apunta que un 80,4% de la població a 
tot Catalunya “sap parlar” el català, davant del  81,6% que ho afirmava l’any 2003 (ha baixat 
només un 1,2%). 

Aquestes dades posen de manifest la vitalitat de la llengua i la necessitat de consolidar 
l’activitat del CNL de Barcelona per aconseguir que tothom tingui accés al coneixement i ús de 
la llengua catalana. 
 
 
Evolució del nombre d’inscripcions 

L’ensenyament del català als adults ha evolucionat seguint les pautes de la recerca 
pedagògica: programació per tasques i metodologia aplicada a la pràctica i a l’ús del català. La 
matrícula als cursos és permanent i els certificats són oficials. El següent gràfic mostra 
l’evolució del nombre d’inscripcions als cursos de català del CNL des dels seus inicis, l’any 
1989, fins a l’actualitat. 
 

 

Font: Dades de les memòries anuals del CNL de Barcelona. 

 

El català en el comerç de la ciutat 

Els propietaris de nacionalitat estrangera de comerços a la ciutat de Barcelona        es van 
multiplicar per tres des de l’any 2006 fins al 2012, ja que van passar del 6,6% del total 
d’establiments al 20,1%, segons dades dels informes anuals sobre el comerç a Barcelona que 
publica l’Ajuntament. Aquest augment de propietaris de nacionalitat estrangera contrasta amb 
el 20% de creixement de la retolació en català als establiments comercials de la ciutat, tal com 
es pot veure a les gràfiques següents: 
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Campanyes de promoció del català 
La campanya “I tu, jugues en català?” per impulsar la venda de jocs i joguines en català, ha 
estat una de les més destacades del CNL de Barcelona, així com l’exposició  “1714: El català 
ahir, avui i demà. Et prenc la paraula.”, que respon a la pregunta de com el català ha 
sobreviscut durant els últims tres-cent anys. 

Com a primícia, us fem saber que durant la primavera de 2015 el CNL de Barcelona llançarà 
la campanya Uaaaaaaau... iuhu, pataplaf! Còmic en català que té per objectiu contribuir a la 
difusió del còmic en català. 
 
 
El CNL de Barcelona i els mitjans de comunicació 
Durant aquests 25 anys, el CNL de Barcelona ha comptat amb la valuosa col·laboració d’un 
bon nombre de mitjans de comunicació, als quals us donem les gràcies des d’aquestes 
pàgines. 
 

     Font: dades de l'OFERCAT a Barcelona anys 2001, 2005 i 2012.  

http://www.cpnl.cat/jocs/
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/programa/1714-El-catala-ahir-avui-i-dema/video/4974411/
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/programa/1714-El-catala-ahir-avui-i-dema/video/4974411/
http://www.cpnl.cat/media/upload/arxius/Barcelona/Bases%20concurs%20C%C3%B2mic%20en%20catal%C3%A0%202014%20%28corregit%29.pdf

