


Xarxa territorial

•22 centres de normalització lingüística
•162 punts d’atenció al territori



Formen el Consorci

- Generalitat de Catalunya
- 95 ajuntaments
- 37 consells comarcals
- Diputació de Girona

S’hi han integrat des de 2007, 
com a membres de ple dret, els ajuntaments de:
Abrera, Castellar de Vallès, Castellbisbal, Cervelló, Constantí, 
Corbera de Llobregat, el Papiol, el Vendrell, la Garriga, 
la Palma de Cervelló, Montmeló, Palau-solità i Plegamans, Polinyà i Valls. 

i s’ha aprovat el nou Reglament.



Pressupostos CPNL 

31.800.000	  €
34.500.000	  €

37.500.000	  € 37.750.000	  €

2007 2008 2009 2010

2007 2008 2009 2010
31.800.000 34.500.000 37.500.000 37.750.000

• Els pressupostos del Consorci han crescut els anys 
2007, 2008 i 2009 i s’han estabilitzat el 2010 
com a conseqüència de la crisi econòmica
i les mesures d’austeritat de les administracions 
públiques.



Increment de les inscripcions als cursos de català

456.225 
inscripcions en 

els darrers 
quatre anys

91.142

111.335

126.430 127.318

2006-‐2007
2007-‐2008

2008-‐2009
2009-‐2010

2006-‐2007 2007-‐2008 2008-‐2009 2009-‐2010 total

inscripcions 91.142 111.335 126.430 127.318 456.225

Increment	  =	  40%

(dades provisionals)



Canvi dels usuaris dels cursos

48.098

64.569

75.445 76.024

2006-‐2007
2007-‐2008

2008-‐2009
2009-‐2010

2006-‐2007 2007-‐2008 2008-‐2009 2009-‐2010 total

48.098 64.569 75.445 76.024 264.136

     En el període 2006-2010:
• 264.136 inscrits estrangers:

· 144.793 inscripcions del col·lectiu llatinoamericà, el grup majoritari.
· 3.890 inscripcions de persones xineses.

• 1.811 cursos per a organitzacions d’immigrants.
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estrangers

(dades provisionals)



10.097

27.345

35.114

any	  2008
any	  2009

any	  2010

Parla.cat: cursos de català en línia

• Per aprendre català des d’on es vulgui i quan es vulgui
• Tots els nivells ja estan disponibles

any	  2008 any	  2009 any	  2010 total

inscripcions 10.097 27.345 35.114 72.556
(per finalitzar)



Voluntariat per la llengua

2007 2008 2009 2010 total

parelles 6.304 9.437 10.510 7.521 33.772

6.304

9.437

10.510

2007 2008 2009

(per finalitzar)



Elaboració de materials i metodologies per adaptar-se al canvi d’alumnat

• Dossiers i cursos per a xinesos.
• Cursos per a persones amb dificultats d’alfabetització.
• Compartim el coneixement: bloc d’acolliment.
• Curs inicial per a ràdio Onescat.

bloc d’acolliment

cursos per a xinesosprograma Onescat



barcelona@
cpnl.cat

CENTRE DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA DE BARCELONA
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CENTRE DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA DE BARCELONA

Impuls de la llengua a comerços i empreses

• Programa Profit: per una formació integral
• Pla de suport a les empreses per a la formació 

de treballadors i treballadores que fan atenció al públic.

programa Profit guia de serveis al comerç

 Viu 
 el comerç 
 en català
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VIU EL COMERÇ EN CATALÀ, tots hi guanyem! 1

Guia	  de	  serveis	  

al	  comerç

 Viu 
 el comerç 
 en català

Català a taula suport a les empreses



Suport per ser més autònom en català

• Formació específica.
• Sessions de presentació d’eines i recursos.
• Plans de normalització lingüística.



Web • Eines tic per a la comunicació:
23 espais web, 60 equips de treball, 36 blocs, 6 wikis...

blocs,  equips de treball, intranet, wikis...

web actual

web 2006

CPNL 2.0 web de CNL, jocs, 20 anys



Missió

El CPNL és una institució pública 
dirigida a les persones, que fa formació 
i dinamització lingüística i que busca 
la cohesió social a través del foment 
de l’ús de la llengua catalana


