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Les activitats del CNL de Tarragona durant el 2019 s’han centrat en l’increment de l’activitat docent, per poder atendre la demanda de cursos de català per a 
adults de nivell Bàsic i en la implementació del Pla Ofercat a Tarragona i al Vendrell.  

El Voluntariat per la llengua (VxL) és un dels programes més rellevants de l’activitat de tots els serveis del CNL. L’any 2019 es van formar 564 parelles 
(4,06% d’augment) i es va ampliar  la xarxa d’establiments col·laboradors a Tarragona, Calafell, Valls, Vila-seca, Salou, Constantí i el Vendrell. Les pràctiques 
lingüístiques per als cursos de nivell Bàsic 3 a es van consolidar a tot el CNL. Els voluntaris i aprenents han format una part important de les activitats gene-
rals del Centre.  

Llengua i cultura és un programa que comporta una feina transversal, ja que es busca la col·laboració d’entitats i institucions del nostre àmbit. Durant l’any  
2019 s’han diversificat les activitats a tots els serveis (clubs de lectura, conferències, exposicions, concursos, activitats a l’aula...). Destaca l’increment del 
nombre de clubs de lectura fàcil en català, en col·laboració amb les biblioteques.  

Les commemoracions del Dia Internacional de la Llengua Materna, Dia Mundial de la Poesia i Sant Jordi van arrodonir la presència dels alumnes i dels volun-
taris en els actes culturals organitzats amb la participació del CNL de Tarragona.  

Quant a l’Àrea d’Ensenyament, el 2019 ha representat un increment del nombre d'inscripcions, un 14,96% en el 
CNL de Tarragona. En nombres absoluts, s’han assolit 3.958 inscripcions, sobretot, a Tarragona, Valls i el Vendrell. 
La resta de serveis han mantingut les mateixes xifres que l’any anterior. La mitjana d’ocupació dels cursos és de 19,6 
i el % d’alumnes estrangers inscrits als cursos dels nivells Inicial i Bàsic ha estat del 84,3%. La inscripció als cursos 
de modalitat combinada (en línia) Parla.cat, s’ha mantingut en les 470 inscripcions perquè s’ha limitat el nombre de 
places ofertes, per garantir les dedicacions del tutors.  

El foment de l’ús social de la llengua va tenir una notable presència al CNL per la feina intensiva en el Pla Ofercat a 
Tarragona i al Vendrell. S’ha continuat la política d’actuacions als comerços, associacions i entitats del Vendrell i de 
Tarragona relacionades amb el comerç local. L’actuació conjunta amb el Voluntariat per la llengua als establiments 
col·laboradors ha permès l’increment de visites I d’actuacions lingüístiques (400 pràctiques lingüístiques, per exem-
ple). Han continuat les actuacions en els comerços regentats per persones estrangeres, que han acollit bé les pro-
postes del CNL.  

La resta de campanyes per fomentar l’ús, com les de Nadal i I tu, jugues en català?, van continuar amb notable ac-
ceptació per part dels establiments col·laboradors dels municipis que tenen oficines de català. L’increment de la pre-
sència dels jocs i joguines en català als espais comercials de Tarragona (mercat central) va estar ben acollida pels 
ciutadans i els comerciants.  

Finalment, l’aprofitament i l’enfortiment de tots els canals de comunicació al nostre abast ens serveix per expli-
car a la població l’activitat del CNL de Tarragona Facebbok, Twitter i Instagram).   

Presentació  

San	 Pallàs i Guasch 
President del Consell de Centre 
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EL CPNL 
El Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL)  és  

una  administració  pública  creada  el 1989 per la Gene-

ralitat de Catalunya, 19 ajuntaments i la Diputació de Gi-

rona. Actualment està format per 136 administracions pú-

bliques i disposa d’una xarxa territorial de 22 centres de 

normalització lingüística (CNL) i més de 140 punts de ser-

vei. 

El CPNL està adscrit a l’Administració de la Generalitat 

de Catalunya, la participació de la qual és majoritària, i 

per tant, resta subjecte al seu règim pressupostari i de 

control. 

L’objectiu central del CPNL és facilitar a la població adul-

ta l’accés al coneixement del català i afavorir-ne l’ús. El 

treball en xarxa, la complicitat i el compromís dels dife-

rents ens que en formen part, així com també d’institu-

cions privades, fan del CPNL un agent clau per a la verte-

bració i la cohesió social del país. 

22 centres  

146 punts de servei  

19 16 20 

17 

15. 
10 

18 
23 

22 

21 
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El CNL de Tarragona  

 

El Centre de Normalització Lingüística de Tarragona , amb seu a la ciutat de Tarragona , abasta quatre comarques: Alt Camp , Baix 

Penedès , Conca de Barberà  i Tarragonès .  

L'Ajuntament de Tarragona és membre fundador del Consorci per a la Normalització Lingüística. L'any 1989 va començar a funcionar el 

CNL de Tarragona, que en principi només comprenia el municipi tarragoní; des del 1992 s'hi han anat incorporant progressivament els 

serveis de català de les quatre comarques i sis serveis i oficines locals més, ubicats a Calafell, Salou, Vila-seca, Constantí, el Ven-

drell  i Valls .  
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Ensenyament del català 

Dades globals 

Persones nouvingudes 

Resultats 

Pràc	ques lingüís	ques 

Clubs de lectura fàcil Ensenyament  
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Ensenyament del català  
El propòsit del servei d’ensenyament del català del CPNL és faci-

litar que el màxim nombre de persones adultes que viuen a Cata-

lunya tinguin les eines i coneixements necessaris per relacionar-se 

en català, especialment en els primers intercanvis de comunica-

ció, en qualsevol àmbit social com els veïns, els amics, el treball, 

l’escola, la salut, etc. 

Es prioritza, en primera instància, l’ús oral de la llengua i, sempre 

que sigui possible, també l’ús escrit, tant en contextos formals 

com informals. 

Aprendre català al CPNL és un repte motivador, engrescador i 

útil, i aporta els recursos necessaris per poder practicar la llengua 

amb altres aprenents, amb voluntaris i amb persones de l’entorn pro-

per. 

 

“Amb les llengües ets a casa en 
qualsevol lloc del món.” 

Edward De Waal  



 

10 

Dades globals 
 

- Evolució del nombre total d'inscrits 

- lnscrits, cursos presencials i percentatge d'estrangers per agrupació de nivell (2019) 

3.241 3.443 3.958 

129 

2.645 

15 

329 

17 

465 

12 

417 

2 

102 

0 

0 

91,7% 63,5% 24,1% 

2017 2018 2019 
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Comentaris i valoració  

El 2019 s’observa que el nombre d'inscripcions han augmentat un 

14,95 % en el CNL de Tarragona.  

En general, en els cursos Inicial i Bàsic hi ha hagut un augment de 15 

cursos, respecte de l'any anterior. Aquests cursos corresponen al 73 

% de l’oferta total. Els cursos de nivell Elemental també han augmen-

tat (5 cursos) i, en canvi, el nombre de cursos d'altres nivells s’ha 

mantingut. 

La mitjana d’ocupació dels cursos presencials és de 19,6 inscrits per 

curs, 2,3  per sota de l’any anterior. Acaben els cursos una mitjana del 

85,8 % dels alumnes inscrits i ho fan amb aprofitament el 80,2 %. 

Respecte de l’origen dels alumnes, en els nivells inicials i bàsics, el 

grup de nascuts a l’estranger ha estat majoritari (91,7 %) i ha arribat 

al 63,5 % de les inscripcions en el nivell Elemental, fet que indica que 

força persones estan interessades a adquirir un nivell de competència 

superior al Bàsic (A2). El 24,1 % de les inscripcions als nivells Inter-

medi (B2), Suficiència (C1) i Superior (C2) han correspost a persones 

nascudes a l’estranger.  Activitat lúdica en una aula al Vendrell 

Curs  de nivell Inicial a Montblanc 
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Aquest programa conver-
teix el català en una eina 
potent de cohesió social, 
de relació i entesa de per-
sones de procedències i 

llengües diferents.  

Persones nouvingudes 

El programa adreçat a les persones nouvingudes és el re-

sultat de la voluntat d’oferir els recursos bàsics d’aprenentat-

ge del català a totes les persones que arriben a Catalunya, 

perquè puguin relacionar-se en català, especialment en els 

primers intercanvis de comunicació, en qualsevol àmbit so-

cial com els veïns, els amics, el treball, l’escola, la salut, etc. 

Aquest programa converteix el català en una eina potent de 

cohesió social, de relació i entesa de persones de procedèn-

cies i llengües diferents.  

Per dur a terme aquest programa, el CPNL teixeix complici-

tats i acords amb altres departaments, com la Secretaria 

d’Igualtat, Migracions i Ciutadania, el Servei Públic d’Ocupa-

ció de Catalunya o el Departament de Salut. 

“La conversa és el procés bàsic i es-
sencial que des de sempre ha cohesi-
onat els éssers humans.” 
 

   Peter Senge 
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Comentaris i valoració  
L’any 2019 s’ha incrementat l’oferta de cursos de nivells Ini-

cial i Bàsic (15 cursos més), que ha anat acompanyada d’un 

lògic increment de persones inscrites (93 alumnes més).  

Dos organismes de la Generalitat també han finançat cursos 

bàsics amb programes específics per al foment del coneixe-

ment de la llengua catalana entre les persones nouvingudes:  

- El Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) del Departament 

de Treball, Afers Socials i Famílies  

- La Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania (SIMC), 

també del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 

“La nostra recompensa es troba en 
l’esforç i no en  el  resultat.  Un esforç 
total és una victòria completa.” 

Mahatma Gandhi 

871 1.774 

38 91 

96,3% 89,5% 

99 

1.958 

114 

2.552 

129 

2.645 

2019 2018 2017 

• lnscrits, cursos presencials i percentatge d’estrangers  

         d'inicials i bàsics (any 2019) 
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Pràctiques lingüístiques  

Des de fa un parell d’anys, tots els alumnes del curs Bàsic 3 

realitzen en el context del curs, però fora de l’aula i sense el su-

port directe del docent, pràctiques lingüístiques en els establi-

ments col·laboradors del Voluntariat per la llengua.  Les pràcti-

ques lingüístiques són una tasca de curs rellevant perquè els 

aprenents, a més de practicar la conversa en català en contex-

tos reals, estableixen vincles i relacions en català.  

D’altra banda, les persones dels establiments col·laboradors 

també estableixen aquestes relacions en català, amb la qual co-

sa l’itinerari dels aprenents per usar el català s’estén fora de 

l’aula. 

Durant el 2019 s’han fet pràctiques a totes les poblacions on 

s’han fet cursos: Tarragona, Constantí, Vila-seca, Valls, Salou, 

Calafell i el Vendrell. 

 

232 alumnes de Bàsic 3  
han fet 655 pràctiques 

lingüístiques en un total  
de 49 establiments 

col·laboradors 

Pràctica a Salou 

Pràctica a Tarragona 

Pràctica a Calafell 

Pràctica a Vila-seca 
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Clubs de lectura fàcil 
Els clubs de lectura fàcil s’adrecen especialment a persones dels 

primers nivells de català i són un recurs per a l’aprenentatge que 

permet: 

 

• fomentar el gust per la lectura a partir de textos literaris que 

s’han adaptat sintàcticament per facilitar-ne la lectura 

• millorar la comprensió lectora  

• ampliar vocabulari 

• conversar 

 

Sovint s’acompanyen d’altres activitats fora de l’aula que, a més de 

permetre practicar la llengua, en fomenten l’ús en contextos reals. 

 

Durant el 2019, al CNL de Tarragona hi ha hagut un augment sig-

nificatiu del nombre de sessions de clubs de lectura. A més de la 

consolidació dels clubs del Baix Penedès (l’Arboç i la Bisbal), 

Constantí i de Tarragona (a la Biblioteca i a la mateixa seu del 

CNL), s’ha creat el club de lectura de Calafell, conduït per una vo-

luntària. Les trobades tenen lloc principalment a les biblioteques i 

s’han dirigit tant a alumnes com a la resta de població. 

 

S’han organitzat 106 sessions 
de clubs de lectura i hi han 

participat 945 persones. 
Club de lectura a la 
Bisbal del Penedès 

Club de lectura a 
Calafell 

Club de lectura 
Tarragona 

Club de lectura  
a l’Arboç 
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Foment  de l’ús   

Dinamització lingüís	ca 

Empresa i comerç 

Plans Ofercat 

Formació per a empreses 

Voluntariat per la llengua 

Sensibilització 

Assessorament lingüís	c 

Oci 

I tu, jugues en català? 

Cinema en català 

Llengua i cultura 

Ac$vitats de Llengua i cultura 

        Comentaris i valoracions  
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Dinamització lingüística 

A més de l’ensenyament de la llengua, el Consorci per a la 

Normalització Lingüística té com  a objectiu bàsic fomentar l’ús 

del català en tots els àmbits de la societat. Mitjançant la dina-

mització lingüística promovem l’aparició del català en aquells 

sectors on té poca presència. 

 

La dinamització es basa principalment a demostrar a les perso-

nes que incorporar el català a la seva organització –ja sigui una 

empresa o una entitat– és beneficiós. 

 

Per aquest motiu, la dinamització del Consorci té com a eix 

d’actuació fonamental crear complicitats amb agents socials i 

econòmics i aconseguir, així, millorar la gestió del multilingüis-

me de les organitzacions. 

Cursos al sector socioeconòmic 

Assessorament      

Jocs en català 

Proves de selecció de personal 

Cinema en català    

   Recursos lingüístics 
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Empresa i comerç  
El CPNL treballa amb les empreses amb  l’objectiu que 

aquestes puguin assolir l’excel·lència lingüística, perquè co-

municar-se amb eficàcia i qualitat és un valor afegit per a 

qualsevol organització. 

El programa Català i empresa. Ja estàs al dia? engloba les 

actuacions de foment de l’ús de la llengua catalana en l’àm-

bit empresarial que impulsa la Direcció General de Política 

Lingüística del Departament de Cultura de la Generalitat de 

Catalunya. 

Per un servei  

de qualitat, 

el català és clau.  

Comentaris i valoracions  
Al CNL de Tarragona el programa s’ha concentrat en les poblacions 

amb Pla Ofercat (Tarragona i el Vendrell). Tanmateix, hi ha campan-

yes d’altres àrees que pel seu caràcter transversal han demanat ac-

tuar en el sector del comerç. Per exemple, el manteniment de la 

xarxa d’establiments col·laboradors per fer-hi practiques lingüísti-

ques és una acció del Voluntariat per la Llengua. Per altra banda, 

per executar la campanya I tu, jugues en català? ha calgut visitar les 

botigues de joguines per fer-hi sensibilització, oferir serveis i trobar 

fórmules de col·laboració. Finalment, hi ha hagut acords postitius 

amb ajuntaments i consells comarcals perquè informin els emprene-

dors dels seus deures lingüístics. A més, es va lliurar el XXI Premi a 

les Bones Pràctiques Lingüístiques en l'Àmbit Socioeconòmic que 

convoca el Servei de Català de l'Alt Camp, per tal de fomentar l’ús 

en el món socioeconòmic.  

Lliurament del premi a les bones pràctiques a Valls (Alt Camp) 
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Plans Ofercat  
L’Ofercat  és una eina bàsica creada per la Direcció General de 

Política Lingüística amb la col·laboració del Consorci per conèi-

xer la presència del català al comerç. 

 

Els resultats obtinguts de l’Ofercat, especialment en les habili-

tats orals de comerços amb presència de persones nascudes a 

l’estranger, han portat a la creació dels Plans Ofercat, amb ob-

jectius i estratègies compartides entre els centres de normali-

tzació lingüística implicats. 

 

Aquests Plans Ofercat s’estructuren de manera plurianual i 

tenen com a objectiu incrementar l’ús del català als comerços. 

Per fer-ho, es duen a terme activitats per promoure la sensibili-

tzació i l’ús actiu de la llengua, i per facilitar el coneixement de 

la legislació lingüística.  

Al CNL de Tarragona s’han implementat dos plans Ofercat: a 

Tarragona i al Vendrell. Les activitats s’han dirigit a l’adminis-

tració i la informació que aquesta dona als emprenedors, a les 

associacions de comerciants i empresaris i als comerços, ofe-

rint formació, assessorament, recursos lingüístics i 

col·laboració per endegar accions de sensibilització. 

Amb l’Ofercat s’obtenen les  
següents dades dels establiments:  

 
les llengües emprades en el 
rètol principal  

 

les llengües emprades en els 
rètols de l’aparador  

 

la llengua amb què el personal 
dona la benvinguda al client  

 

la llengua amb què el perso-
nal respon al client si aquest 
parla en català  
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  Cursos  Inscrits  

Cursos SOC  9 117 

Any 2019 

Formació per a empreses  
Més enllà del petit comerç, el CPNL posa a disposició de les empre-

ses un ampli ventall formatiu per donar resposta a totes les necessi-

tats comunicatives del sector.  Especialment rellevant és l’actuació 

que el CPNL fa amb el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya. Els 

cursos s’adrecen a persones en situació d’atur i amb pocs coneixe-

ments de català, i tenen com a objectiu millorar-los les expectatives 

de contractació laboral. 

Durant el 2019 s’han fet cursos de nivell Bàsic 1, Bàsic 2 i Bàsic 3 a 

Tarragona, Valls i el Vendrell. 

Presentació del curs de Valls 



 

21 

Voluntària: “Ell aprèn català 
i jo, la seva cultura: és es-

pectacular.”  

Aprenent: "Des d'aquestes 
trobades, la meva paraula 

s'ha alliberat."  

Voluntariat per la llengua  
El Voluntariat per la llengua (VxL) és un programa per practicar català a 

través de la conversa. Es basa en la creació de parelles lingüístiques for-

mades per un voluntari, que parla català fluidament, i un aprenent, que en 

té coneixements bàsics i vol adquirir fluïdesa. L’equip de dinamitzadors 

del Consorci acompanya les parelles i en fa el seguiment. Es pot fer en 

modalitat presencial i en modalitat virtual. 

Durant l’any 2019 al CNLT s’han format 564 parelles lingüístiques. El 

nombre de voluntaris i aprenents que participen en el programa es va in-

crementant any rere any. Els aprenents provenen de diversos punts del 

territori espanyol (Andalusia, Madrid, País Basc, Galícia, País Valencià, 

Múrcia i Extremadura), l'Argentina, Xile, Colòmbia, Mèxic , Rússia, Regne 

Unit, República Txeca, Bèlgica i el Marroc.  

Aquest any destaca la incorporació de Torredembarra, on s’han format 10 

parelles, i la col·laboració amb el ST de Salut de Tarragona i l'Hospital de 

Santa Tecla, amb 8 parelles. 

També s’ha afavorit l’assistència a diverses activitats culturals i lúdiques 

en català organitzades pel CNLT. Finalment s’han afegit (o s’han renovat) 

establiments col·laboradors, que es comprometen a fer servir el català en 

l'atenció al públic i faciliten que les persones que participen en el VxL el 

practiquin.  
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2019 2017 2018 

504 542 

 
VxL virtual 

12 parelles  

lingüís	ques  

 

Evolució nombre de parelles de Voluntariat per la l lengua  
al CNL de Tarragona: 

564 

Presentació de parelles a Santa Coloma 
de Queralt (Conca de Barberà) 

Una parella de Valls 

Presentació de parelles al Vendrell 
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Gimcanes lúdiques i de  

sensibilització  

Històricament, una part  significativa  i transversal de  la  

feina  dels tècnics són les tasques de sensibilització, és a 

dir, en aquelles que fan avinent a les persones la importàn-

cia de la seva conducta lingüística en el manteniment o la 

pèrdua d’una llengua i, alhora, i en les que fomenten la cu-

riositat per la llengua. 

Des del 2018, el CNL de Tarragona organitza gimcanes lin-

güístiques lligades a l’àmbit econòmic amb l’objectiu de 

crear compromís entre els comerciants i el CNL i també fo-

mentar la consciència ludolingüística de la ciutadania.  

Aquest 2019 s’ha fet una campanya a Calafell (amb el su-

port de l’Associació de Comerciants de Calafell Poble) i una 

a Tarragona (amb el suport de la Via T i Centre Comercial 

Vall de l’Arrabassada), ambdues centrades en la resolusió 

de jeroglífics lingüístics. En conjunt hi han participat 56 co-

merços i s’han rebut 467 butlletes correctes. 

Gimcana “Endevina-la” a Calafell 

Presentació de la gimcana “Per Sant Jordi, endevinem paraules” a Tarragona 
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Assessorament lingüístic 
Les actuacions dutes a terme en l’àmbit de l’assessorament lin-

güístic (SAL) continuen amb el propòsit de fomentar l’autonomia 

lingüística dels usuaris. Per aquest motiu, les revisions de textos 

que retorna el CPNL sovint estan acompanyades d’explicacions 

que permeten a l’usuari entendre les modificacions efectuades.  

A més de la revisió i traducció de textos, el SAL també imparteix 

sessions formatives de recursos lingüístics a Internet, d’estra-

tègies per a un ús igualitari de la llengua i de les novetats i can-

vis de la nova gramàtica.  

Un altre camp de treball ha estat l’assessorament a tribunals de 

processos de selecció de personal d’ajuntaments, consells co-

marcals i Diputació. 

 
Any 2019. Nombre de fulls revisats    

  
Administració local  1.531 

Economia  51 

Associacions  136 

Altres sectors  557 

Total  2.275 

Sessió sobre recursos lingüística a Pimec de Tarragona 

S’ha participat en 154 

processos de selecció en 

què s’han fet 451 proves 
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I tu, jugues en català?  
El Consorci per a la Normalització Lingüística ha continuat im-

pulsant el programa I tu, jugues en català? per donar a conèixer 

l’oferta de jocs i joguines en català i fomentar l’ús de la llengua 

a través d’activitats lúdiques.  

 

A l'àmbit del CNL de Tarragona s'hi han adherit 27 botigues, 

que s'han compromès a donar visibilitat a la seva oferta de jocs i 

joguines en català i a difondre material de la campanya. Són bo-

tigues de Tarragona, Salou, Vila-seca, Constantí, el Vendrell, 

Calafell, l'Arboç, Valls, Montblanc, l'Espluga de Francolí i Santa 

Coloma de Queralt. La difusió de les joguines i els establiments 

que les venen s’ha fet a través de xarxes i a través d’actes com 

una mostra de jocs en català a Calafell i Constantí, i una tarda 

de Scrabble al Mercat Central de Tarragona.   

 

Per altra banda, el web www.cpnl.cat/jocs  permet els consumi-

dors consultar un catàleg amb 800 jocs amb presència manifes-

ta del català i les botigues adherides que les venen.   

 

Finalment, s’ha impulsat el joc en català a les aules, tant per fo-

mentar-ne el consum com per reforçar l’aprenentatge en un 

context lúdic. 

Establiment de Constantí adherit 
a la campanya 

Mostra de jocs i tarda de Scrabble 
al Mercat Central de Tarragona 

Jocs a les aules 
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Cinema en català  
Amb l’objectiu de promoure i difondre el cinema en llen-

gua catalana, el CPNL organitza i col·labora en diverses 

activitats relacionades amb el cinema. De caràcter perma-

nent, fem difusió a través del web i de les xarxes de les 

pel·lícules en català que s’exhibeixen a les sales de l’àm-

bit territorial del CNL de Tarragona. Concretament:  

• Estrenes setmanals a les sales comercials del territori 

• Cicles de tardor i primavera del CINC (Cicle de Cine-

ma Infantil en Català) a Tarragona, Vila-seca, el Ven-

drell, Valls i Montblanc 

• Documentals mensuals doblats o subtitulats en català 

del Documental del Mes a Tarragona i Llorenç del Pe-

nedès 

 

68 pel·lícules en català difoses 

al web, a les xarxes i en paper 
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Llengua i cultura 

Les activitats de Llengua i cultura tenen com a objectiu reforçar 

l’aprenentatge del català i impulsar el coneixement de la cultura 

catalana i de l’entorn. Per això es promouen accions relaciona-

des amb el foment de la lectura (clubs de lectura, la celebració 

dels anys literaris dedicats a autors, la visita d’autors a les au-

les, rutes literàries...), així com activitats lingüístiques i culturals 

diverses: celebració de diades i commemoracions (com el Dia 

Int. de la Llengua Materna, el Dia Mundial de la Poesia, Sant 

Jordi...), visites a exposicions o museus, caminades, concurs de 

microrelats, etc.  

També cal destacar les actuacions de coneixement de l’entorn 

del barri o ciutat (visites a biblioteques, mercats municipals o 

indrets històrics; caminades...) amb la finalitat que el reconeguin 

com a propi i se’n sentin part.  

Totes aquestes accions de Llengua i cultura es porten a terme 

gràcies a la cooperació entre CNL de Tarragona i altres institu-

cions i organismes de l’àmbit cultural. 

312 

activitats 

9.156 

participants 

Caminada dels alum-
nes del Vendrell 

Visita a la biblioteca de Constantí 

Ruta literària a Valls 
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Comentaris i valoració  
 

Durant el 2019 s’ha fet un esforç per sistematitzar les activitats 

d’aquest àmbit, amb els objectius de definir-les, d’estendre-les a 

tot el territori i durant tot l’any, d’integrar-les dins la pràctica do-

cent, de garantir la finalitat última que és la pràctica del català i 

de fomentar llur coneixement i intercanvi entre tots els tècnics 

del CNL de Tarragona. 

Per aquest motiu, aquestes activitats estan condicionades a l'ac-

tivitat acadèmica, la qual cada any és diferent. En conjunt, es 

manté el mateix nombre d'activitats que els darrers dos anys (al 

voltant de 300),  però el 2019 hi ha hagut un fort increment dels 

clubs de lectura i de les activitats de coneixement de l’entorn, en 

perjudici d’activitats de foment de la lectura i d'altres activitats 

lingüístiques o culturals. 

Activitats de llengua i cultura  

61

55

182

12

71
74

150

14

108

48

129

27

Club s de lectura Altres activitats de

foment de la lectura

Altres activitats

lingüístiques o culturals

Activitats de

coneixement d e l'entorn

Any 2017

Any 2018

Any 2019

Sortida de Sant Jordi a Valls Sortida d’alumnes a la Sèquia Major de Vila-seca 
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La projecció del CNL 

El CNL a Internet 

 Projecció i 
Comunicació  
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La projecció del CNL  

Difondre globalment les activitats del CNL és un objectiu cab-

dal. Per això hi ha hagut contacte permanent amb els mitjans 

de comunicació, tant per a campanyes específiques com gene-

rals, amb un total de 76 notícies publicades. 

També es va participar en espais de ràdio de manera regular, 

amb seccions de sensibilització i d’informació (Tarragona Rà-

dio i Calafell Ràdio), i esporàdica (Constantí, el Vendrell i al-

tres), i es van publicar articles i notícies a la premsa escrita. 

Destaca també la inserció d’apunts als butlletins per a mem-

bres d’associacions de comerciants de Tarragona (La Via T) i 

el Vendrell (CIT). 

La distribució de material divers per a la ciutadania (calendaris, 

punts de llibre, etc.)  també compleix l’objectiu de projectar el 

CNL. 

Finalment, la col·laboració amb tota classe d’organitzacions 

(administracions, culturals i socioeconòmiques) i la participació 

en taules diverses (com el Ple pel Català, els plans d’entorn...) 

reforcen la presència del CPNL al teixit social. 

Alumnes de Constantí a 
Constantí Ràdio 

Alumnes de Calafell a  
Calafell Ràdio 
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  2018 2019 

Facebook      

seguidors 943 1.103 

   

Twitter      

seguidors 1.661 1.097 

   

Instagram      

seguidors 295 375 

   

Web     

pàgines vistes 70.754 84.482 

   

Estadístiques del web del CNL i les xarxes socials  

Comentaris i valoració  

El manteniment constant dels comptes de les tres xarxes socials 

(Twitter, Facebook i Intsagram) és crucial per consolidar la 

presència del CNL al món digital de l’àmbit territorial, per difon-

dre les activitats i incrementar el compromís amb els seguidors i 

usuaris.  

Per altra banda, l'increment de descàrregues del web és cons-

tant any rere any, que compensa l'esforç de tenir-lo actualitzat i 

de consolidar-lo com a plataforma central de difusió de tota l'acti-

vitat del centre i alhora com a pista d'aterratge per a qualsevol 

sol·licitud d'informació. A més, a finals d’any es va implementar 

la nova página web, completament renovada i adaptada a les 

tendències i necessitats actuals. 

El CNL a Internet  
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Consell de Centre 

Equip professional 

Pressupost 

 

Organització  
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Consell de Centre  
 

El Consell de Centre és l’òrgan de direcció local de cada CNL, que 
vetlla per l’execució dels programes del CPNL en el territori. Sessió 
de tancament de la legislatura: 30 de març.  

 

Representants dels ens locals:  

• Ajuntament de Tarragona: Santi Pallàs i Guasch, president  

• Ajuntament de Salou: Júlia Gómez Mesonero  

• Ajuntament de Vila-seca: Manuela Moya Moya  

• Ajuntament de Calafell: M. Lluïsa Lastra Flores  

• Ajuntament del Vendrell: Eva M. Serramià Rofes  

• Ajuntament de Constantí: Vicenç Maceira Barbosa  

• Ajuntament de Valls: Martí Barberà i Montserrat  

• Consell Comarcal del Tarragonès: Antoni Virgili i Colet  

• Consell Comarcal del Baix Penedès: Isabel Obrador Miguel  

• Consell Comarcal de l’Alt Camp: Fina Bartolí Parera  

• Consell Comarcal de la Conca de Barberà: Carmen Amenós i 
Fabregat  

• Diputació de Tarragona: Montserrat Carreras Garcia  

 

 

Representants de la Generalitat de Catalunya:  

• Direcció General de Política Lingüística: Anna Domingo i Palau  

• Departament d’Ensenyament: Núria Rofes Olivé  

 

 

Representants del Centre de Normalització Lingüísti ca de Tarra-
gona:  

• Directora del CNL de Tarragona: Rosa Ibarz Meler  

• Coordinadora d’Ensenyament: M. Jesús Clua Borràs  

• Coordinador de Dinamització: Lluís Tetas Palau  

• Representants del personal: Carme Miró Vives i Marisol Solano 
Lázaro  

• Secretària: Concepció Calvet Asensio  
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Equip professional  
 

• Equip directiu : Rosa Ibarz, M. Jesús Clua i Lluís Tetas  

• Administració : Concepció Calvet, David Crespo i Pilar 
Juli  

• TNL dels serveis comarcals : Ramon Vidal, Teresa 
Guasch, Montse Cardo  i Montse Espar  

• TNL dels serveis locals : Xavier Brotons, Enric Garriga, 
Pilar Mola, Carme Miró, Gerard Guasch, Maria Cano, 
Gerard Escarré, Patrícia Soriano, Marisol Solano, Dani-
el Escribano, Margaret Rovira, Raquel Vicent i Cristina 
Icart  

• TNL de les oficines de català : Lluís Tetas, Mar Pascu-
al, Dolors Fortuny, Carme Leiva, Sílvia Arqué, Joana 
Borja i Laura Giné  

 

NOTA: entre parèntesis s’indiquen les substitucions  o 
comparticions de la plaça al llarg de l’any.  

Reunió de treball de l’equip del CNL de Tarragona 
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Pressupost  
El pressupost del CNL de Tarragona continua en la línia de contenció 

(pròrroga de pressupostos), segons els criteris establerts per Serveis Cen-
trals del CPNL. L'aprovació dels nous Estatuts del CPNL ha comportat l'ini-
ci del canvi de finançament del CPNL i dels CNL. Els consells comarcals 
del Tarragonès, Baix Penedès, Alt Camp i Conca de Barberà ja no han fet 
aportació al pressupost general del CPNL i la resta d’ens locals tenen una 
aportació congelada fins a l’any 2023.  

Per a la resta de despeses, s’ha continuat treballant amb el pressupost 
prorrogat d’ 1.199.524,58 €, amb una execució pressupostària 
d’1.427.805,14 €. El CPNL ha fet el tancament conjunt dels 22 CNL del ter-
ritori.  

Durant l’any 2018 s’ha aplicat la normativa vigent i s’ha continuat la restric-
ció de la contractació de personal temporal. S’han fet contractacions no-
més per cobrir baixes mèdiques i les relacionades amb els cursos de cata-
là.  

Plantilla de personal indefinit :  

• Personal indefinit de plantilla (tècnics i administratius): 23 persones 
(1 excedència per càrrec públic)  

• Personal indefinit no fix periòdic (programa d’acolliment lingüístic): 1 
persona  

• Personal indefinit no fix: 5 persones, 3 de les quals van fer una subs-
titució total o parcial de personal de plantilla, algunes amb hores 
complementàries.  

Contractació temporal:  

• Contractacions amb diversos graus de temporalitat (jornades i hores): 
6 contractes d’hores complementàries  

• Nombre de contractes temporals gestionats: 7 (substitució per IT, 
maternitat i hores sindicals)  

1.164.196
1.199.524 1.199.524
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Cursos de català 

Voluntariat per la llengua 

Llengua, cultura i cohesió 

Pràc	ques lingüís	ques 

Assessorament lingüís	c 

Xarxes socials 

 

CNL en xifres  
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El CNL de Tarragona en xifres 2019 

Nombre de cursos presencials de català    

Inicials i B1 83 

B2 i B3 46 

Elementals 15 

Intermedis 17 

Suficiència 12 

Resta de nivells 2 

Inscripcions als cursos de català     
Inicials i B1 1.827 
B2 i B3 818 
Elementals 329 
Intermedis 465 
Suficiència 417 
Resta de nivells 102 

  

Inscripcions presencials  3.429 

En línia 529 

  
Nats a Catalunya º4,5% 
Nats a la resta de l'Estat Espanyol 12,8% 

Nats a l'estranger 72,7% 

Voluntariat per la llengua   
Nombre de parelles 564 
Nombre d'aprenents 383 
Nombre de voluntaris 218 
  

Llengua, cultura i cohesió   
Activitats 312 
Participants 9.156 

  

Pràctiques lingüístiques 1.488 

  

Assessorament lingüístic. Pàgines revisades 655 

  

Seguidors dels comptes corporatius a les xarxes soc ials  
Facebook 1.103 
Twiter  1.097 
Instagram 375 

Pàgines descarregades al web 84.482 
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