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1. Justificació 

 
El treball en l’àmbit de l’acolliment de la població no 
catalanoparlant que ha arribat a Catalunya en aquests darrers 
anys (hagi vingut de l’Estat espanyol o de fora de l’Estat 
espanyol) és un dels grans reptes de totes les administracions 
públiques. La responsabilitat del Consorci per a la 
Normalització Lingüística (CPNL) en aquesta línia, des de la 
xarxa dels seus centres de normalització lingüística (CNL) als 
territoris, és treballar conjuntament amb els ajuntaments per 
incorporar estratègies d’acolliment lingüístic en els programes 
que les administracions desenvolupen, com un element 
imprescindible per a la cohesió social.  
 
És per això que el CNL del Prat treballa activament des del seu 
àmbit perquè es compleixin la missió del CPNL, que és 
fomentar l’ús del català, i els principis del Pla local de 
ciutadania i interculturalitat, elaborat pel departament de 
Ciutadania de l’Ajuntament del Prat de Llobregat, que inclou de 
forma explícita la intenció que la llengua catalana sigui la 
llengua pública comuna i un element integrador imprescindible. 
 
Aquest Pla ha de servir per guiar els principis d’acció municipal 
dels pròxims 6 anys en tot allò referent a les polítiques 
d’acollida i d’integració de les persones immigrades, a la gestió 
de la diversitat i de la convivència intercultural entre d’altres. El 
concepte d’interculturalitat fa referència a la interacció positiva 
entre persones d’orígens diversos que conviuen en un mateix 
territori. El document defensa la construcció d’una comunitat 
local a partir de els aportacions de tothom posant l’èmfasi en 
allò que uneix, i incideix en la importància de fomentar el català 
per tal que n’augmenti l’ús entre la ciutadania. 
 
El projecte Mira què t’he portat conté aquests elements: fer 
visible la diversitat  mitjançant l’aprenentatge i ús de la llengua 
catalana. És un treball transversal i en xarxa en què intervenen 
les institucions que fan formació de català per a adults a la 
ciutat (CNL, CPS Francesc Palau, CFA Terra Baixa), el 
departament de Ciutadania de l’Ajuntament, entitats culturals i 
l’empresa Saó, que és una empresa d’inserció laboral per a 
joves. 
 
Aquest treball a favor de la diversitat i de la cohesió social, 
mitjançant la llengua,  es fomenta no només per evitar l’exclusió 
i permetre l’arrelament de les persones al territori, sinó també 
per reforçar actituds i valors cívics que coresponsabilitzin la 
ciutadania i la facin conscient del seu potencial socialitzador en 
la transmissió i construcció de valors i referents de pertinença i 
catalanitat. 
 
La construcció de la identitat és un procés, fruit de moltes 
interaccions, que només podrà tenir èxit si es porta a terme per 
mitjà del diàleg i la interacció amb els altres. 
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En aquesta línia, el CNL, el Departament Ciutadania de 
l’Ajuntament treballen plegats per afavorir l’ús de la llengua des 
d’una perspectiva global. És a dir, que les accions de llengua 
no es fan només des del CNL, sinó que les accions estan 
pensades des del principi que defineix la transversalitat: una 
metodologia de treball menys sectorialitzada i més dinàmica. 
 
Però per més que l’Ajuntament i el CNL treballin conjuntament 
per impulsar accions que afavoreixin l’ús de la llengua entre les 
persones que han arribat al Prat aquests darrers anys i que han 
decidit quedar-s’hi a viure, està clar que el foment de l’ús social 
del català i la responsabilitat de l’acolliment lingüístic, no són 
només de l’Administració, o de les entitats o persones que s’hi 
dediquen, sinó que s’ha de fer, tant com es pugui, amb la 
col·laboració i la complicitat del conjunt de la societat, amb la 
implicació activa de la ciutadania i de les institucions del 
territori, perquè la convivència intercultural és una 
responsabilitat de tota la societat. A més, l’acolliment lingüístic 
s’ha de basar en un concepte que propiciï relacions 
interculturals que vagin molt més enllà del període inicial de la 
fase d’acolliment (aprenentatge de la llengua), s’ha de plantejar 
com una acció duradora. 
 
Per a l’Ajuntament del Prat i per al Consorci per a la 
Normalització Lingüística el treball a favor de la diversitat 
cultural “no s’entén com a coexistència de cultures aïllades 
entre si o com un mestissatge en què la cultura hegemònica 
dissol totes les altres, sinó com un compromís de construir 
conjuntament un marc de convivència. Es tracta de fer un 
projecte compartit de reconeixement recíproc: en la mesura que 
la societat receptora ha fet i continua fent un esforç de 
reconeixement de la diversitat, això la legitima per obtenir dels 
nous ciutadans un compromís recíproc amb les institucions 
democràtiques i el futur de la llengua pròpia com a llengua  
comuna d’ús públic”1. Per això és imprescindible que el català 
sigui present des del primer moment en el procés d’acolliment. 
 
És per aquest motiu que les accions que es plantegen des del 
CNL es fan des d’un marc on, d’una banda, s’entén que la 
cultura catalana disposa de la primacia pública, perquè està en 
el seu territori històric, i de l’altra, es té en compte el 
reconeixement dels orígens de les persones, amb la finalitat 
que els nous ciutadans assumeixin una nova pertinença 
compatible amb la seva identitat d’origen. 
 
És en aquest sentit, que el CNL del Prat va establir un acord de 
treball conjunt, l’any 2006, entre els departaments d’Igualtat i 
Ciutadania, i de Cultura de l’Ajuntament del Prat, el Centre de 
Promoció Social (CPS) Francesc Palau i l’Escola de Persones 
Adultes Terra Baixa, amb la finalitat que les institucions que 
feien formació d’adults a la ciutat dissenyessin i executessin,  

                                                
1
 Marí, Isidor “De la immigració a la interculturalitat” Bulletí Cercle XXI [Barcelona] 1. (23 d’abril 

de 2003) 
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conjuntament, projectes i actuacions relacionades amb la 
normalització lingüística, més enllà de la tasca d’ensenyament. 
Fruit d’això és l’edició dels llibres: Accents, + Sabors, Records, 
Símbol i Veus, del llibre digital Temps era temps i del projecte 
que presentem, Mira què t’he portat. 
Al llarg d’aquests sis anys, el treball ha estat intens i reeixit. 
S’ha fet un treball en xarxa i transversal entre el CNL i 
l’Ajuntament, en què també han participat tècnics d’altres 
disciplines no relacionades amb la llengua i els dos darrers 
anys, s’hi ha incorporat la societat civil -representada per 
músics vinculats a la ciutat i les entitats del Prat. La intenció de 
tot aquest de treball ha estat, no només donar a conèixer la 
tasca que s’està portant a terme al Prat pel que fa a l’acolliment 
lingüístic, sinó aconseguir la implicació d’aquestes persones en 
el projecte que proposem.  
 
El treball del 2012, el llibre digital Temps era temps, contenia 
també un altre element important: el va dissenyar l’empresa 
Saó, una empresa de la ciutat dedicada a la inserció social de 
joves. Enguany també volem incorporar-la en aquest projecte. 
 
D’aquesta manera, el projecte adquireix un valor afegit de caire 
social: l’empresa que en farà el disseny, la il·lustració i la 
materialització en un vídeo, està formada per nois i noies joves 
amb risc d’exclusió social. Per tant, en un moment com l’actual 
en què les administracions han hagut de prendre unes mesures 
dràstiques pel que fa a la despesa pública, el cost econòmic 
d’aquest projecte revertirà en un altre projecte social de la 
ciutat: un programa de formació i inserció laboral de joves amb 
fracàs escolar i en situació d'alt risc d’exclusió social. 
 
La cohesió social, imprescindible si volem viure en societats 
humanes, exigeix, entre moltes altres coses, referents i valors 
compartits amb què la ciutadania pugui identificar-se. 

 
En aquest sentit, la integració cultural i lingüística ha de ser un 
procés més a tenir en compte, juntament amb els aspectes 
laborals, socials o econòmics referents a la immigració. 
 
No podem pretendre que els nouvinguts siguin els únics que 
hagin de fer l’esforç d’integrar-se, ha de quedar clar per a tota 
la ciutadania que es tracta d’un procés d’adaptació recíproca.  
 
Donar a conèixer el concepte d’integració cultural i lingüística 
vol dir apostar explícitament per difondre un valor: el del 
respecte per la diversitat. Estem parlant d’ensenyar actituds, de 
sensibilitats, de maneres de ser que fomenten una major 
cohesió i benestar social. 
 
Per aconseguir la cohesió social és imprescindible mostrar a la 
ciutadania la diversitat de les persones en tots els seus 
aspectes, i que la societat receptora la reconegui com un valor 
positiu que col·labora a fer possible la bona convivència; això  
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no ha de ser incompatible amb el desig de mantenir la identitat 
que és pròpia de Catalunya. 
 
La finalitat d’aquesta feina conjunta és fer visible, d’una banda, 
la diversitat lingüística de la ciutadania del Prat, positivar el fet 
que aquestes persones estan fent l’esforç d’aprendre la llengua 
pròpia de Catalunya i reforçar la motivació de l’alumnat dels 
cursos de català per practicar la llengua, que és un factor 
fonamental en tot procés d’aprenentatge. D’ altra banda, és fer 
visible que la llengua és un dels elements que conformen la 
identitat col·lectiva que els seus membres comparteixen i amb 
la qual s’identifiquen. I que, per tant, parlar la llengua del lloc on 
es viu és identificar-s’hi.  
 
I pretenem continuar portant a terme tot aquest conjunt 
d’objectius amb la participació ciutadana com a mètode de 
treball. La participació fa que les persones se sentin 
protagonistes i coresponsables amb el futur col·lectiu i permet 
posar en contacte dinàmiques socials que són properes i a 
vegades resulten desconegudes. Permet portar a la pràctica 
concreta conceptes que si no es donessin a conèixer des 
d’aquest mètode quedarien en el pla ideològic o en el discurs. 
 
L’Ajuntament i el CNL ja estan treballant, amb altres recursos, 
per fomentar l’ús de la llengua catalana entre la ciutadania, 
però la participació ciutadana pot aportar un valor afegit molt 
important en aquest treball: permet implicar la ciutadania en el 
procés de foment de l’ús del català. És important aconseguir 
que les persones es posicionin a favor de la llengua catalana i 
que ho facin lliurement. L’Ajuntament i el CNL, però, a l’hora de 
dibuixar el projecte, han de tenir en compte que cadascuna de 
les persones que decideix participar-hi ocupa llocs diferents a la 
nostra comunitat, té nivells de formació diferents i motivacions,  
necessitats i expectatives diferents. Per tant, organitzar un 
procés de participació i aconseguir la implicació de la 
ciutadania en aquest tema de la llengua, a vegades tan 
controvertit, és una garantia de bons resultats. 

 
El fet que la ciutadania formi part del procés d’un projecte vol 
dir que hi participa treballant activament i, per tant, sabrà per 
què hi està treballant i què s’aconseguirà amb la seva 
participació. Aquest mètode permet obtenir resultats immediats 
en el seguiment del projecte i permet saber quina influència té 
en les persones que hi participen. L’Ajuntament i el CNL 
obtenen, a canvi, la seva fidelitat, implicació i temps.  
 
Els processos d’identificació no depenen només de les lleis, 
sinó també i, sobretot, de lligams, vincles afectius, emocions i 
sentiments establerts entre els individus i els diferents 
col·lectius. El mètode de treball i el conjunt d’accions que fem 
servir per fer estimar la llengua i prendre la decisió de fer-la 
servir es basa, justament, en el convenciment, en el fet que 
sigui cada persona qui decideix lliurement parlar la llengua. Les 
administracions i organitzacions del territori, amb les accions  
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que proposem, volem propiciar la relació entre les persones per 
fer que se sentin benvingudes, i que aquest fet les ajudi, d’una 
banda, a gestionar la identitat, és a dir, la pertinença a la 
comunitat i, de l’altra, a prendre el compromís solidari amb la 
llengua pròpia de Catalunya. Impulsar el contacte, l’intercanvi i 
el lligam amb altres àmbits de la ciutat, en el nostre cas 
culturals, farà emergir el sentiment compartit d’identificació amb 
el territori. 
 
El projecte que volem treballar aquest curs 2013-2014 amb 
l’alumnat que fa formació d’adults, es titula: Mira què t’he portat 
i el fil conductor són els “souvenirs” una eina d’expressió 
cultural arreu del món. Els “souvenirs” esdevenen una forma 
d’expressió d’identitats i diversitats culturals. Cada vegada que 
algú se n’emporta un d’un lloc, s’emporta una part de la 
diversitat d’aquell lloc. El “souvenir” és un element amb el qual 
un grup, una comunitat, se sent identificat. 
 
El treball amb els “souvenirs” dels diferents països permetrà 
posar sobre la taula els conceptes de què parlàvem més 
amunt: la identitat, la diversitat, les tradicions, els orígens, la 
cultura, la integració... i alhora propiciarà que les persones es 
relacionin en un àmbit, el dels “souvenirs”, inherent a totes les 
cultures. 
 
Transmetre l’aspecte cultural i identitari que s’amaga darrere 
els “souvenirs” amb la llengua que estan aprenent, el català, és 
poder transmetre la cultura dels diferents llocs del món. Perquè 
la llengua, com a concepte, conté un component sociocultural 
bàsic. És aquí on es concentren el conjunt d’informacions, 
símbols, creences etc. d’una cultura. La cultura d’un territori és  
un sistema integrat, un codi simbòlic, el resultat d’una 
convenció, és compartida per tots els seus membres, és apresa 
i adquirida, es reprodueix entre els seus membres, i tot això té 
a veure amb la interacció de les persones. La llengua, com a 
element de comunicació, fa explícits molts d’aquests elements i 
aquests elements explícits són el mecanisme per aconseguir 
una relació correcta amb els autòctons. Sense aquests 
elements és difícil identificar, compartir i adoptar els 
comportaments dels altres.  
 
En aquest projecte volem que es parli d’identitats, i parlar 
d’identitats és parlar de cultura i de valors. Entenem per cultura 
un conjunt travat de maneres de pensar, sentir i actuar; una 
manera de veure el món i de situar-s’hi. Per aquesta raó és 
important treballar la llengua amb les persones que ha decidit 
de quedar-se a viure a la nostra ciutat tenint en compte aquests 
dos elements: diversitat i identitat, perquè reconèixer la identitat 
col·lectiva del seu lloc d’origen és tan important com afirmar la 
identitat de cada individu. Reconèixer aquest fet genera sempre 
un sentiment positiu de dignitat, d’autoestima i orgull de 
pertinença, i aquests sentiments són necessaris per a 
l’autorealització personal. 
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L’impuls d’experiències innovadores en l’àmbit de l’acolliment 
lingüístic, com la que s’ha desenvolupat al Prat i que es porta a 
terme des l’any 2006, fa possible que el treball d’uns i altres 
sigui complementari, una suma per tal que es puguin aprofitar 
més i millor, sense duplicitats, els recursos de tots plegats.  
 
Hi ha un aspecte molt important que també hem inclòs en 
aquest treball d’acolliment lingüístic des de l’inici: les persones 
que fa molts anys que ja viuen aquí o fins i tot ja han nascut 
aquí i formen part del que en podríem dir “antiga immigració”. 
Amb aquestes actuacions que hem portat a terme, hem volgut 
que es creés una espiral d’ús que arrossegués el grup de 
persones autòctones que són castellanoparlants per inèrcia (no 
pas per una voluntat d’anar en contra del català) i que afavorís 
l’assumpció del català per als seus descendents2. 
 
Així és com volem treballar. D’una banda, la transversalitat i el 
treball en xarxa entre l’administració local i altres departaments 
de la Generalitat o organismes que desenvolupen actuacions 
semblants a la ciutat. I, de l’altra, el foment de la participació 
ciutadana per poder produir un canvi en les actituds i els 
comportaments de la ciutadania envers la llengua. Amb 
aquesta iniciativa volem demostrar que som capaços de 
treballar amb un objectiu comú a partir d’un projecte compartit 
de ciutat. 

                                                
2
 Estem parlant de grups d’alumnes, bàsicament de l’Escola d’Adults, que són persones que 

han nascut al Prat o hi ha vingut de petites i no han parlat mai en català i ara han decidit 
aprendre’l) 
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2. Programa 

 
El projecte “Mira què t’he portat ” s’inscriu dins del programa 
d’Acolliment lingüístic. 
 
 
 

3. Objectius 
 

 Elaborar un vídeo que mostri, a partir de l’aprenentatge 
de la llengua, la diversitat cultural mitjançant els 
“souvenirs” de diferents països del món. L’alumnat de les 
tres institucions que fan formació d’adults al Prat 
proposarà els “souvenirs” que identifiquin millor 
l’expressió cultural del seu lloc d’origen. Aquest recull es 
farà al llarg del curs 2013-2014.  

 Portar a terme un acte de presentació del vídeo dins del 
primer semestre de 2014. 

 Aconseguir que entitats culturals i socials de la ciutat 
tornin a implicar-se en el nou projecte. 

 
 
 

4. Objectius estratègics 
 

 Consolidar el grup de treball que s’ha establert entre els 
departaments d’Igualtat i Ciutadania i de Cultura de 
l’Ajuntament, el CNL, l’Escola d’Adults Terra Baixa i el CPS 
Francesc Palau per treballar conjuntament la normalització 
lingüística de la ciutat.  

 Consolidar la iniciativa d’elaborar projectes de ciutat conjunts 
des d’organismes diferents i que porten a terme feines 
semblants (p.e. cursos de català) i ser capaços de treballar 
per un objectiu comú. 

 Consolidar la incorporació al grup de treball de les entitats de 
la ciutat, amb la finalitat de mantenir la xarxa de treball i 
l’àmbit d’actuació. 

 Treballar amb les persones que formen part dels organismes i 
entitats que fan formació d’adults a la ciutat per aconseguir 
que la ciutadania interioritzi i valori el concepte de la diversitat 
i, per tant, els valors de les llengües i la seva cultura, com un 
dels elements clau per a la convivència ciutadana i la cohesió 
social. 

 Fer accions per donar suport a la nova realitat lingüística i 
cultural des del civisme i el respecte, i fer que l’Ajuntament del 
Prat sigui el vertebrador d’aquest compromís amb la 
diversitat: llengua, valors cívics, cultura... 
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 Fer visible a la ciutat, de manera positiva, el treball que es 
porta a terme des de les tres institucions i des l’Ajuntament 
del Prat a favor de la llengua catalana. 

 Transmetre, a les persones nouvingudes sobretot, i a la 
ciutadania en general, els efectes positius que comporta 
l’aprenentatge de la llengua catalana, ja que a més de ser la 
llengua que aprenen els seus fills i filles a l’escola i els permet 
relacionar-se amb el centre escolar i en les activitats que s’hi 
portin a terme, els proporciona confiança per poder 
desenvolupar-se en el municipi com ho fa tothom. 

 Fer visible que la identitat suposa la voluntat de pertànyer a 
un espai comú i de compartir-lo. I que aquesta manera de 
sentir, comprendre i actuar en el món s’expressa també en el 
món simbòlic de la cultura: una llengua comuna, uns valors 
bàsics, una història compartida, uns referents, unes creences, 
etc. 

 Donar a conèixer a la ciutadania del Prat “souvenirs” de 
diferents països per mostrar la riquesa de la diversitat cultural 
del món.  

 Mostrar com els “souvenirs” són un canal per manifestar-nos 
emocions, per identificar-nos col·lectivament, més enllà de les 
identitats individuals.  

 Donar a conèixer “souvenirs” de diferents països i atorgar-los 
un valor destacat com a mostra cultural de les tradicions, per 
incrementar la singularitat cultural i humana d’un món divers. 

 Fer visible que els “souvenirs” són un element universal 
d’expressió cultural que les persones compartim i això ens fa 
veure que no només no som tan diferents sinó que hem après 
a conviure amb realitats i costums diferents. 

 Facilitar, a través d’aquesta activitat, que les persones es 
relacionin i comparteixin valors i diferents maneres 
d’expressar-se. 

 Propiciar que aquestes persones (els alumnes), a partir 
d’aquest treball, coneguin el teixit ciutadà relacionat amb les 
entitats i que aquest fet esdevingui una via accés a la 
participació en la vida pública de la ciutat i a l’univers cultural i 
simbòlic d’altres persones. 

 
 
 

5. Objectius operatius 
 

 Elaborar (el CNL) i redactar el projecte.  

 Explicar-lo a l’empresa Saó perquè ens facin una 
maqueta. 

 Ensenyar la maqueta als serveis de Projecció i Formació i 
Foment del CPNL i a l’Ajuntament per tal que hi donin el 
vistiplau. 
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 Ensenyar la maqueta i explicar el projecte a l’Escola 
d’Adults Terra Baixa i al CPS Francesc Palau. 

 Preparar, el CNL, al llarg dels mesos de setembre-
octubre de 2013, un material adaptat als diferents nivells 
de l’alumnat, que permeti fer un treball a classe per 
elaborar el contingut que formarà part del vídeo.  

 Fer una tria de 5 “souvenirs”, d’entre tot el material recollit 
a classe, (novembre-desembre 2013). Els alumnes 
hauran de presentar una mostra i explicació escrita del 
“souvenir” que aportin. El CNL en reescriurà el contingut. 
També en farà la revisió lingüística. El Termcat (Centre 
de Terminologia de Catalunya) assessorarà el CNL en la 
terminologia que hi aparegui i, si cal, col·laborarà en la 
revisió lingüística. També buscarà especialistes en les 
diferents llengües que puguin garantir la correcció en la 
llengua original.  

 Elaborar una graella que distribueixi els dies 
d’enregistrament per a cada institució. L’alumnat dels 
cursos de català, després d’unes sessions d’assaig, 
enregistrarà, amb les seves veus els textos que expliquen 
el “souvenir”. Les persones de les entitats col·laboraran 
com a narradors, amb l’alumnat dels cursos, en 
l’enregistrament del vídeo. Fer l’enregistrament. 

 Elaborar el vídeo. 

 Encarregar al músic Joan Miró que compongui les 
músiques per ambientar el vídeo. 

 Redactar tots els articles i notícies relacionats amb 
aquest projecte, que es publicaran en els mitjans de 
comunicació locals i del CPNL. 

 Redactar i preparar el guió del contingut de l’acte de 
presentació (12 de juny 2014, que també es farà servir 
com a acte commemoratiu dels 25 anys del CPNL). 

 Elaborar tot el protocol del dia: presentació del vídeo i 
celebració del 25 anys del CPNL (minutatge, distribució 
dels seients, document explicatiu per a l’alcalde i les 
autoritats, entrades, distribució de tasques entre l’equip 
del CNL, reportatge fotogràfic i Prat TV...) d’acord amb el 
departament de Comunicació i Protocol de l’Ajuntament i 
amb el vistiplau del CPNL. 

 Convocar les autoritats municipals i del CPNL (a càrrec 
de l’Àrea de Protocol de l’Ajuntament amb el vistiplau de 
l’Àrea de Projecció del CPNL) i dels membres del Consell 
del CNL, a càrrec del CNL. 
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6. Destinataris 
 

 Persones que han decidit viure al Prat en els darrers anys i 
persones de “l’antiga” immigració, que són alumnes de les 
tres institucions que fan formació d’adults. 

 Organismes, entitats i persones relacionades amb el món 
associatiu de la ciutat. 

 Ciutadania en general 

 
 
 

7. Accions 
 

 Es tracta d’elaborar un vídeo que mostri, a partir de 
l’aprenentatge de la llengua, la diversitat cultural mitjançant 
“souvenirs” de diferents països del món.  

 Acte de presentació del vídeo (12 de juny de  2014) 
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8. Calendari  
 
 

 2013 2014 

 A M J J S O N D G F M A M J 

 1. Elaborar el projecte.                

 2. Explicar-lo a l’empresa Saó 
perquè ens facin una maqueta. 

              

 3. Ensenyar la maqueta als 
serveis de Projecció i Formació i 
Foment del CPNL i a 
l’Ajuntament per tal que hi donin 
el vistiplau. Explicar-ho a les 
escoles que fan formació de 
català per adults. 

               

 4. Elaboració de la unitat 
didàctica. 

              

 5. Fer una tria de 5 “souvenirs”, 
d’entre tot el material recollit a 
classe. El CNL fer-ne la 
correcció juntament amb el 
Termcat 

              

 6 Elaborar una graella que 
distribueixi els dies 
d’enregistrament per a cada 
institució. Enregistrament. 

              

7. Elaboració del vídeo.               

8. El músic Joan Miró 
s’encarregarà de compondre les 
músiques per ambientar el vídeo. 

              

 9 Redactar tots els articles i 
notícies relacionats amb aquest 
projecte, que es publicaran en 
els mitjans de comunicació locals 
i del CPNL. 

              

10. Redactar i preparar el guió 
del contingut de l’acte de 
presentació, i de celebració 25 
anys CPNL. 

              

11. Elaborar tot el protocol del 
dia de l’acte. 

               

12. Convocar les autoritats 
municipals i del CPNL. 
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9. Indicadors d’avaluació de l’activitat 
Edició projecte Temps era temps 

 Nombre total d’assistents a l’acte: 300 (tota la cabuda de 
l’Auditori) 

 Nombre d’institucions implicades: 10. 

5 institucions (Ajuntament del Prat, Escola d’Adults Terra 
Baixa, Centre de Promoció Social Francesc Palau, Saó-
Prat i CNL) i 5 entitats ciutadanes 

 Nombre d’alumnat implicat: 59 alumnes participants al vídeo 

 Mesura d’impacte d’acollida del vídeo i de l’acte:  

La capacitat de convocatòria per al dia de l’acte va ser un 
èxit. Tant els alumnes participants i els seus familiars i 
amics, com els altres alumnes estaven molt satisfets dels 
resultats finals del projecte. La televisió local se’n va fer 
ressò i aquest vídeo s’ha projectat a tots els edificis 
municipals (poliesportius, centres cívics, equipaments 
culturals...) Tant les autoritats municipals, amb l’alcalde al 
capdavant, com la senyora Marta Xirinachs, subdirectora 
general de Política Lingüística, i els membres del Consell 
del Centre de Normalització van manifestar públicament 
que aquest treball era un projecte reeixit i amb un impacte 
positiu per a l’arrelament de les persones. 
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