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1. El Consorci per a la Normalització Lingüística

1.1. La institució

El Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) és un ens públic amb 
personalitat jurídica pròpia, creat l’any 1989 per la Generalitat de Catalunya 
i 19 ajuntaments per fomentar el coneixement i l’ús de la llengua catalana. 
Des d’aleshores, s‘han incorporat al Consorci molts altres ens locals i conse-
lls comarcals de Catalunya. En aquest moment, formen part del Consorci la 
Generalitat de Catalunya, 84 ajuntaments, 37 consells comarcals i la Diputa-
ció de Girona. Les diputacions de Lleida, Tarragona i Barcelona col·laboren 
amb el CPNL per mitjà de subvencions als serveis comarcals de català dels 
seus àmbits territorials o amb acords de col·laboració per al desenvolupa-
ment de programes específics (acolliment lingüístic, etc.).  

L’Administració local és l’organització territorial més acostada a la ciutadania 
i per això és tan important que sigui cofundadora i sòcia del CPNL, junta-
ment amb la Generalitat. 

El Consorci representa, per tant, la concreció de les polítiques lingüístiques 
públiques de la Generalitat de Catalunya i dels ens locals, amb una voluntat 
comuna, de tots els seus membres, d’impulsar coordinadament el foment 
del coneixement i de l’ús del català

Entitats consorciades

Generalitat de Catalunya

Ajuntaments   

Arbúcies
Badalona
Badia del Vallès
Barberà del Vallès
Barcelona
Berga
La Bisbal d’Empordà
Blanes
Calafell
Calella
Calonge
Cambrils
Canovelles

Castellar del Vallès
Castelldefels
Centelles
Cerdanyola del Vallès
Corbera de Llobregat
Cornellà de Llobregat
Esparreguera
Esplugues de Llobregat
Figueres
Gavà
Girona
Granollers
L’Hospitalet de Llobregat
Igualada
La Llagosta

Lleida
Lloret de Mar
Manlleu
Manresa
Martorell
El Masnou
Mataró
Molins de Rei
Mollet del Vallès
Montcada i Reixac
Montornès del Vallès
Olesa de Montserrat
Olot
Palafrugell
Palamós
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L’any 2007 s’han integrat els ajuntaments de Castellar del Vallès, Corbera 
de Llobregat i Palau-solità i Plegamans.

Òrgans de govern

Els òrgans de govern del Consorci per a la Normalització Lingüística són 
independents de les institucions que en formen part.

El Ple és l’òrgan màxim de govern i l’integren representants de les entitats 
locals consorciades i representants de la Generalitat de Catalunya, que hi 
té majoria. Les seves atribucions principals són, d’acord amb els estatuts: 
aprovar els projectes de modificació dels Estatuts del Consorci; ratificar 
la incorporació de nous membres; aprovar els pressupostos i el programa 
anual d’activitats; instituir, ampliar o suprimir iniciatives d’abast general; 
aprovar o ratificar la implantació de serveis, i obrir i tancar centres de norma-
lització lingüística. 

El Consell d’Administració és l’òrgan encarregat de dur a terme els acords 
del Ple. El president és el secretari de Política Lingüística de la Generalitat 
de Catalunya.

Són atribucions del Consell d’Administració, entre d’altres: elaborar els plans 
d’actuació i els programes anuals d’activitats, tenint en compte les propostes 
dels centres de normalització; elaborar el projecte de pressupost del Con-

Palau-solità i Plegamans
Parets del Vallès
Pineda de Mar
El Prat de Llobregat
Premià de Dalt
Premià de Mar
Reus
Ripollet
Roses
Rubí
Sabadell
Salou
Salt
Sant Adrià de Besòs
Sant Andreu de la Barca
Sant Boi de Llobregat
Sant Cugat del Vallès
Sant Feliu de Llobregat
Sant Joan Despí
Sant Just Desvern
Sant Pere de Ribes 
Sant Quirze del Vallès
Sant Sadurní d’Anoia
Sant Vicenç dels Horts
Santa Coloma de Grame-
net
Santa Perpètua de Mogoda
Sitges
Tarragona

Teià
Terrassa
Tordera
Torroella de Montgrí
Tortosa
Vallirana
Vic
Vila seca
Viladecans
Vilafranca del Penedès
Vilanova i la Geltrú
Vilassar de Dalt
Vilassar de Mar

Consells comarcals

Alt Camp
Alt Empordà
Alt Penedès
Alt Urgell
Alta Ribagorça
Anoia
Bages
Baix Penedès
Baix Camp
Baix Ebre
Baix Empordà
Berguedà

Cerdanya
Conca de Barberà
Garraf
Garrigues
Garrotxa
Gironès
Maresme
Montsià
Noguera
Osona
Pallars Jussà
Pallars Sobirà
Pla d’Urgell
Pla de l’Estany
Priorat
Ribera d’Ebre
Ripollès
Segarra
Segrià
Selva
Solsonès
Tarragonès
Terra Alta
Urgell
Vallès Oriental

 
Diputació de Girona



CPNL
Memòria 2007 �

sorci; aprovar la plantilla i la remuneració del personal, i aprovar la contrac-
tació i les despeses.

En començar l’any, el Consell d’Administració és format per:
- President: Miquel Pueyo i París.
- Vicepresidents: Paquita Sanvicén i Torné, Carles Martí i Jufresa.
- Vocals: Oriol Amorós i March, Joan Josep Berbel Sánchez, Montserrat 
Capdevila i Tatché, Jaume Graupera i Vilanova, Santiago Pallàs i Guasch, 
Elvira Riera i Gil, Xavier Sàez i Belloví, Josep Vallcorba Cot.

El Consell d’Administració de 2007 després de les eleccions a l’Administra-
ció local és format per:
- President: Bernat Joan i Marí.
- Vicepresidents: Paquita Sanvicén i Torné, Carles Martí i Jufresa.
- Vocals: Oriol Amorós i March, Joan Josep Berbel Sánchez, Andreu Bosch 
i Rodoreda, Montserrat Capdevila i Tatché, Lluís Esteve i Garnés, Empar 
Pont i Albert, Elvira Riera i Gil, Josep Vallcorba Cot.

1.2. L’estructura territorial

L’estructura del Consorci, unitària i descentralitzada alhora, la formen els 
serveis centrals i una xarxa territorial de 22 centres de normalització lingüís-
tica. Els centres poden abastar un sol municipi, més d’un, una comarca o 
diverses comarques. S’estructuren en serveis comarcals de català, serveis 
locals de català i oficines de català. En total hi ha 37 serveis comarcals, 34 
serveis locals i 46 oficines.
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Els consells de centre són els òrgans de direcció de l’àmbit territorial de 
cada centre de normalització lingüística. Els integren representants de  la 
Generalitat i de les corporacions locals que pertanyen al Consorci, així com  
organitzacions socials, culturals i socioeconòmiques que hi col·laboren.

Centres de normalització lingüística:

CNL de l’Alt Penedès i el Garraf
CNL de l’Àrea de Reus Miquel Ventura
CNL de Badalona i Sant Adrià
CNL de Barcelona
CNL Ca n’Ametller
CNL de Cornellà de Llobregat
CNL El Prat de Llobregat
CNL L’Heura
CNL de l’Hospitalet
CNL Eramprunyà
CNL de Girona
CNL de Lleida
CNL del Maresme
CNL Montserrat
CNL d’Osona
CNL Roses
CNL de Sabadell
CNL de Tarragona
CNL de Terrassa i Rubí
CNL de les Terres de l’Ebre
CNL Vallès Occidental 3
CNL del Vallès Oriental

1.3. Els Serveis Centrals i la coordinació territorial

L’equip de direcció del Consorci està format pels caps de les àrees dels 
Serveis Centrals, els directors dels 22 CNL i la gerent. Aquest equip es 
reuneix de forma regular un cop al mes i sempre que les circumstàncies ho 
demanin.

(1) L’Àrea de Projectes fou creada l’any 2005 en previsió de dotar d’un espai en l’organigrama 
dels Serveis Centrals que pogués encabir de manera flexible els diferents projectes que el 
CPNL pogués plantejar-se tirar endavant.

ÀREA DE PROJECTES

(1)

GERÈNCIA

Pilar López Martínez

ÀREA D’ACTIVITATS

Cap: Noemí Ubach

ÀREA 
DE COMUNICACIÓ

Cap: Mercè Romagosa

ÀREA DE GESTIÓ 
ADMINISTRATIVA

Cap: Pere Pujol

ÀREA DE 
RECURSOS HUMANS

Cap: Esther Reyes

Organigrama dels serveis centrals del CPNL

SECRETARIA

Natàlia Falcó Isern
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S’ha comptat també enguany amb la col·laboració de Dolors Solà, directora 
del CNL d’Osona, com a assessora en temes d’immigració, i Antònia Serena 
s’ha incorporat als Serveis Centrals per dirigir el projecte “parla.cat”. Final-
ment, a Maria Fradera, directora del CNL del Maresme, se li han encarregat 
tres projectes:

- Unificació del material inicial
- Aules TIC d’aprenentatge del català
- Curs virtual per a nous professors

Direcció territorial

Els directors o directores dels CNL són les persones següents:

Antoni Mataix Ubach, CNL de Barcelona
Alba Conesa Prunera, CNL de l’Hospitalet
Enric de Vilalta Pach, CNL de Cornellà de Llobregat
Immaculada Pagès Valls, CNL Ca n’Ametller
Jaume Martí Guasch, CNL Roses
Oriol Rocosa Girbau, CNL Eramprunyà
Alícia Company Pugès, CNL El Prat de Llobregat
Gemma Muntané Melero, CNL de Badalona i Sant Adrià
Maria Fradera Barceló, CNL del Maresme
Susanna Navarro Beltran, CNL L’Heura
Pilar Esteve Claramunt, CNL de Sabadell
Montserrat Trilles Noguer, CNL Vallès Occidental 3
Ferran Lozano Ferrer, CNL de Terrassa i Rubí
Anna M. Jansana Duran, CNL del Vallès Oriental
Dolors Solà Noguera, CNL d’Osona
Núria Brugarolas Camps, CNL Montserrat
Rosa M. Ibarz Meler, CNL de Tarragona
Conxita Navarro Terrats, CNL de Lleida
Montserrat Mas Margarit, CNL de Girona
Jordi Duran Suárez, CNL de les Terres de l’Ebre
Anna Saperas Tuset, CNL de l’Àrea de Reus Miquel Ventura
Gabriel Senabre Via, CNL de l’Alt Penedès i el Garraf.

1.4. El Pressupost 

El pressupost ordinari del Consorci l’any 2007 ha estat de 26.300.000€, fet 
que suposa un increment d’un 15,78% respecte de l’any anterior. Per una 
altra banda, el pressupost extraordinari per a acolliment lingüístic, neces-
sari per poder continuar desenvolupant els 22 plans d’acolliment lingüístic 
iniciats l’any 2006, ha estat de 5.500.000€. 

Tot i que el pressupost ordinari evidentment recull ja des de fa temps una 
important despesa per a activitats lligades a l’acolliment (cursos inicials i 
bàsics de l’oferta general del CPNL, partides especials per cobrir la gratuïtat 
de les matrícules a aquests cursos, dedicacions de dinamitzadors, etc.) tant 
any 2006 com el 2007, les aportacions extraordinàries de la Generalitat de 
Catalunya i dels ens locals han permès poder comptar amb un pressupost 
específic.
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1.5. Els recursos humans

El Consorci per a la Normalització Lingüística té una plantilla de 512 perso-
nes: 63 persones amb la categoria d’administratius o telefonistes-recepcio-
nistes i 449  tècnics de normalització lingüística o altres tècnics; aproxima-
dament la meitat dels tècnics de normalització es dediquen a l’ensenyament 
del català als adults, i la resta, llevat del 6% que fa tasques directives, 
s’ocupa de funcions d’assessorament i dinamització lingüística, una propor-
ció que varia segons les necessitats sociolingüístiques del territori al qual 
serveixen. El Consorci també fa un nombre important de contractacions per 
donar resposta a la demanda de cursos, principalment en el marc dels plans 
de caràcter extraordinari (acolliment, associacions, d’immigrants, plans de 
xoc, etc.), així com dels convenis amb empreses.
 
Al llarg de l’any 2007 s’ha fet el procés anual de provisió de llocs de treball. 
Aquest procés, i segons el conveni vigent, segueix l’ordre de convocatòria 
següent: trasllats, reingrés d’excedents, promoció interna i el concurs de 
selecció ordinari en el qual s’han ofert 21 places. Posteriorment s’ha fet un 
concurs de selecció extraordinari en el qual s’han ofert 107 places.

Formació per al personal del CPNL

La formació ha estat un instrument clau per fer possible l’oferiment de 
serveis de més qualitat i noves orientacions com l’acolliment lingüístic. El 
quadre següent resumeix les activitats ofertes en el marc del Pla de forma-
ció interna.

FORMACIÓ CPNL               CURSOS   HORES        ASSISTENTS

Estratègies, recursos i gestió 36 378 806
Eines informàtiques per a la comunicació 16 93 304
Eines d’anàlisi i avaluació 4 24 35
Programació, planificació i metodologia 2 17 13
Coneixement de l’entorn 10 112 339
Eines informàtiques: ofimàtica 9 93 136
Cursos de la Secretaria de Política Lingüística 22 138 163
Cursos del Departament de la Presidència 22 469 68
Cursos de l’Escola d’Administració Pública de C. 16 302 17
Altres activitats  14 111 150
Total 151   1.737 2.031

El pressupost de l’any 2007 per a la formació interna ha estat de 80.000 €.
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La 2a Trobada del CPNL

Dos anys després de la 1a Trobada del CPNL, que va ser possible pel 
suport i la col•laboració de l’Ajuntament i el CNL de Cornellà de Llobregat, 
aquest any 2007 s’ha pogut celebrar la 2a Trobada del CPNL, tal com es va 
anunciar en aquell moment, amb una temporalitat bianual. 

Amb la implicació, aquesta vegada, de l’Ajuntament i del CNL de 
l’Hospitalet, va tenir lloc dijous dia 28 de juny, a La Farga de l’Hospitalet de 
Llobregat, la celebració d’aquest esdeveniment, que vol sobretot facilitar un 
espai de relació entre totes les persones que formen part del Consorci. 

La 2a Trobada va ser també un espai per compartir experiències de treball, 
al voltant del Voluntariat per la Llengua i l’Acolliment lingüístic, i fonamentat 
en tres eixos temàtics: les exposicions, els jocs i les edicions com a suport a 
l’activitat que duen a terme els 22 CNL que constitueixen el Consorci. 
 

A l’Auditori, s’hi podien veure projeccions de diversos CNL: les obres de 
teatre dels alumnes del CNL del Prat de Llobregat, els Pastorets del Volun-
tariat del CNL d’Osona, etc. mentre que les experiències de Jocs lingüístics 
(de Terres de l’Ebre, l’Hospitalet i Badalona) s’analitzaven en una de les tres 
sales habilitades per a les presentacions.
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A la sala del costat, una mirada a les exposicions: “Parlem-nos”, del Vallès 
Oriental i de Sabadell (que també es podia visitar pels passadissos de La 
Farga), hereva de l’exposició primera que es va fer a Girona. 

 

I finalment, a la sala 9, un espai audiovisual de reflexió sobre les publica-
cions com a producte final que testimonia una tasca, una realitat, una feina 
feta, a cura del CNL de Ca n’Ametller i el CNL de Barcelona.
La 2a Trobada va ser un èxit de participació, amb prop de 500 assistents, 
d’entre els quals més d’una vintena eren representants polítics que van voler 
també participar-hi. 

L’any 2009, coincidint amb la celebració dels 20 anys de vida del CPNL, 
està previst que es faci la que ja serà la tercera Trobada.
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1.6. Les relacions de cooperació

Termcat

El CPNL forma part del consorci Termcat i hi col·labora amb l’elaboració de 
materials de difusió de terminologies que després el Consorci distribueix a 
través dels serveis d’assessorament i dinamització. 

Representacions

El Consorci té representants en els organismes següents:

Comissió de Toponímia

Antena de Terminologia

Consell de redacció de Llengua i ús

Consell de redacció de Noves SL

Universitats

El Consorci ha col·laborat amb diverses universitats amb l’acolliment 
d’estudiants en pràctiques en diferents centres de normalització lingüística.

Altres organismes

Amb la voluntat de sumar esforços i oportunitats, el Consorci ha col·laborat 
amb diferents organismes:

Secretaria per a la Immigració

Direcció General d’Afers Religiosos

Escola d’Administració Pública de Catalunya

Linguamón, Casa de les Llengües
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Diputació de Barcelona

Comissió d’organismes i Serveis per a la Normalització Lingüística de Giro-
na, formada per Secretaria de Política Lingüística a Girona, CNL de Girona 
(CPNL), Delegació del Gironès d’Òmnium Cultural, Escola d’Administració 
Pública, ICE Josep Pallach. Universitat de Girona, Servei de Llengües Mo-
dernes. Universitat de Girona, ADAC, Coordinació Assessors LICS – Depar-
tament d’Educació, Coordinació Territorial de Formació d’Adults-Departa-
ment d’Educació, Equip de NL dels jutjats de Girona, SL CC OO

Servei d’Atenció a Immigrants Estrangers i Refugiats (SAIER) de Barcelona

Òmnium Cultural

Associació per la Defensa de l’Etiquetatge en Català (ADEC) i Plataforma 
per la Llengua, en el marc del programa de difusió de productes etiquetats 
en català
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2. L’activitat del Consorci per a la Normalització 
Lingüística 

2.1. Introducció

Les actuacions dutes a terme durant el 2007 responen als objectius marcats 
pel CPNL  per a aquest any i s’emmarquen en el projecte plurianual 2006-
2008. Aquest projecte presentava com a línies principals d’orientació el 
treball coordinat entre totes les administracions públiques que participen en 
l’objectiu de fomentar l’ús de la llengua catalana, i la potenciació del paper 
de l’Administració local en tant que sòcia i col·laboradora imprescindible en 
el desplegament territorial de la política lingüística.

El projecte 2006-2008 plantejava també uns canvis metodològics, com 
ara la definició d’uns programes de concert, comuns per a tots els centres 
de normalització  lingüística, elaborats d’acord amb els plans d’acció del 
Govern de la Generalitat, les actuacions relatives als quals són les que es 
detallen en aquest apartat segon de la memòria, i la definició d’indicadors 
per a cada activitat i programa, que en facilita l’avaluació. 

Els programes de concert durant l’any 2007 han estat: Administració local, 
Acolliment lingüístic, Joventut, Empreses i establiments comercials, Volunta-
riat per la llengua i Nomenclàtor.  

En aquest marc trianual, el CPNL  s’ha fixat uns objectius per al 2007 de 
cada un d’aquests programes de concert, que es detallen en cada apartat, i 
uns objectius interns que han  facilitat la tasca dels CNL i la coordinació de 
les diferents actuacions. En aquesta línia, s’han organitzat grups de treball 
amb els següents objectius i resultats:

1. Adaptar aspectes  didàctics i pedagògics al Marc Europeu Comú de 
Referència per a les llengües: aprendre, ensenyar, avaluar (MECR). S’han 
elaborat i pilotat les programacions del nivell Intermedi per adaptar-les 
als nous programes derivats del MECR. D’altra banda s’ha iniciat un pro-
cés de reflexió sobre l’avaluació dels cursos homologats per adaptar les 
proves també a la filosofia del MECR, amb la intenció que responguin a 
l’enfocament comunicatiu per tasques; això és, que el punt de referència per 
avaluar l’alumnat sigui principalment les seves competències comunicatives.  

2. Establir criteris comuns en les actuacions adreçades a col·lectius espe-
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cífics. Enguany s’ha començat amb les actuacions adreçades a persones 
xineses, s’han posat en comú les diferents experiències i se n’ha debatut la 
metodologia. També s’ha treballat per al disseny de materials específics i 
multilingües de suport a la difusió de les actuacions.

3. Definir noves metodologies i eines  que ens permetin avaluar  i planificar  
amb més agilitat. Per aconseguir-ho s’ha millorat el  sistema de projectes i 
memòries i s’ha finalitzat l’estudi funcional d’un nou programa informàtic de 
gestió d’activitats.

4. Millorar la gestió  de la matrícula, el seguiment i l’avaluació dels alumnes 
del CPNL. Durant el 2007 s’ha revisat i millorat el programa informàtic de 
SIGMA perquè fos capaç d’absorbir l’augment notable de matrícules que hi 
ha hagut enguany.  

5. Renovar íntegrament la intranet del CPNL, per convertir-la en una eina 
útil de treball i de relació dels serveis centrals amb els CNL. El 23 d’abril es 
va posar en marxa i ha tingut una mitjana de més de 2.500 pàgines diàries 
descarregades.

Introduir i desenvolupar eines útils per al treball col·laboratiu. Durant el 2007 
s’han introduït moltes millores a l’aplicació del CPNL “Equips de treball” i se 
n’ha estès l’ús com a eina de treball en grups a distància, molt eficaç en el si 
del CPNL, atesa la seva estructura tan repartida pel territori.

6. Consolidar el web del CPNL com a eina estratègica clau per a la difusió 
de l’activitat. L’any 2007 s’hi ha incorporat un cercador avançat que permet 
fer cerques sobre els continguts de tot el web general del CPNL i dels 22 
webs dels CNL. S’ha incorporat  un sistema de sindicació de continguts 
(RSS) per a la subscripcio a les notícies i a l’agenda dels CNL. Durant el 
2007, s’han fet 510 entrades d’agenda i s’han publicat 548 notícies.

7.Treballar en el pla de comunicació estratègica del CPNL i en plans de co-
municació específics per a cada programa de concert. L’any 2007 s’han de 
destacar les actuacions per a la producció de materials publicitaris de suport 
(espots per a la TV local i falques de ràdio), a més de les edicions generals 
i específiques, juntament amb la creació d’espais web de difusió del progra-
ma de Voluntariat per la llengua per a cada CNL.

8. Donar suport als CNL per a l’organització i difusió dels seus actes públics. 
(Prop de 500 l’any 2007). S’ha elaborat la documentació de suport neces-
sària per coordinar els actes públics i la seva difusió pública i s’ha ofert una 
formació específica de suport per facilitar-los recursos útils per a la comuni-
cació.

setembre
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2.2. Els programes de concert

2.2.1.  Administració local

L’Administració local marca la dinàmica de la població i vincula la societat 
civil organitzada. És l’organització territorial que més s’acosta als ciutadans, 
la que està més al dia dels canvis socials i de les necessitats que comporten 
aquests canvis.
El Consorci per a la Normalització Lingüística, des de la seva creació, ha 
estat vinculat estretament a l’Administració local, part integrant de la institu-
ció  i alhora usuària potencial dels serveis. 
En els projectes del CPNL, el programa principal és el de l’Administració 
local i els objectius prioritaris estan directament relacionats amb el treball 
“amb” i “en” l’Administració local. Es tracta d’establir marcs de cooperació 
entre els centres de normalització lingüística i diferens òrgans dels ens lo-
cals per dur a terme projectes per a l’extensió de l’ús de la llengua catalana.

Els objectius específics del programa per al 2007, dins del projecte trianual 
2006-2008, han estat:

• Establir  marcs de cooperació, mitjançant acords entre els CNL i 
òrgans dels ens locals, per dur a terme projectes de normalització 
lingüística.

• Impulsar el desplegament de plans d’autonomia lingüística als ens 
locals. 

• Participar en els processos de selecció de personal dels ens locals 
per avaluar el coneixement de la llengua catalana.

• Col·laborar, si escau, en l’elaboració de reglaments d’ús lingüístic 
als ens locals.

• Fer observacions de webs de l’Administració local



CPNL
Memòria 200718

Assessorament a l’Administració local

Barcelona 873 0 16 8 1.014 51 3.977
L’Hospitalet de Ll. 84 3 4 9 202 82 960
Cornellà de Ll. 26 3 4 4 171 22 573
Ca n’Ametller 496 8 64 454 1.386 1.756 4.345
Roses 133 0 1 261 541 935 1.850
Eramprunyà 151 16 7 35 922 143 4.119
El Prat de Ll. 59 1 1 8 418 49 1.509
Badalona i Sant Adrià 108 0 6 142 237 487 930
Maresme 372 14 42 180 628 1047 3.737
L’Heura 22 7 1 166 117 425 285
Sabadell 123 19 9 120 333 369 1.824
Vallès Occidental 3 190 8 25 88 429 431 1.582
Terrassa i Rubí 183 2 12 14 398 46 835
Vallès Oriental 341 32 30 220 1.893 785 5.217
Osona 493 1 11 189 987 437 3.171
Montserrat 213 3 4 231 225 730 739
Tarragona 189 19 32 340 498 1.066 1.535
Lleida 665 16 46 775 653 3.414 3.582
Terres de l’Ebre 43 0 29 56 196 225 818
Àrea de Reus 129 2 13 152 52 508 137
Girona 1.083 32 93 1.047 1.702 3979 6.582
Alt Penedès i Garraf 68 3 1 201 200 1344 621
TOTAL 6.044 189 451 4.700 13.202 18.331 48.928

Un dels principals objectius per al 2007 ha estat fomentar l’autonomia lin-
güística dels usuaris del Servei d’Assessorament, i especialment els del sec-
tor de l’Administració local. Per aconseguir-ho s’han dut a terme sessions de 
presentació de recursos lingüístics en línia que han permès als treballadors 
dels ens locals poder elaborar textos en llengua catalana amb més autono-
mia i seguretat.  En aquesta mateixa línia s’han preparat unes actuacions 
i un calendari per donar  a conèixer  el nou servei unificat de consultes 
lingüítiques Optimot, de la Secretaria de Política Lingüística, que entrarà en 
ple funcionament a principis del 2008. 

Paral·lelament a l’increment  de l’autonomia lingüística,  el projecte  de 
2007 preveia una reducció de pàgines revisades del 15 %, que amb el 10%  
previst l’any 2006 suposava la reducció del 25 % en dos anys. És important 
destacar l’esforç que s’ha fet des dels CNL,  ja que finalment la reducció en 
aquests dos anys ha estat del 34%.
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2.2.2. Acolliment lingüístic

El treball en l’àmbit de l’acolliment de la població no catalanoparlant que arri-
ba a Catalunya és un dels grans reptes de totes les administracions públi-
ques. Per això és un del programes de concert del CPNL

El CPNL treballa conjuntament amb altres institucions per incorporar estratè-
gies d’acolliment lingüístic.

Objectius del programa d’Acolliment lingüístic, específics per al 2007:

• Establir acords amb els organismes de l’Administració local i 
comarcal que treballin en polítiques d’acolliment.
• Desenvolupar plans d’acolliment lingüístic.
• Augmentar un 10% el nombre d’inscrits nouvinguts als cursos 
de nivell inicial i bàsic.
• Elaborar i distribuir els materials d’Acolliment lingüístic que 
siguin necessaris per al desenvolupament d’activitats.

Els plans d’acolliment lingüístic 2007

El Consorci, a través de la xarxa de 22 centres de normalització lingüísti-
ca, que abasten tot el territori, han desenvolupat 22 plans d’acolliment que 
tenen l’objectiu de fer del català la llengua vehicular i comuna de la gent que 
viu a Catalunya i una via d’inclusió social per als nouvinguts.

Els objectius específics dels plans d’acolliment són:

• Incrementar el nombre de cursos de català de nivell inicial i bàsic 
adreçats a les persones que han arribat a Catalunya recentment.
• Implicar les organitzacions ciutadanes, continuar les col·laboracions 
i establir-ne de noves per dur a terme accions de dinamització que 
promoguin l’ús de la llengua catalana
• Organitzar activitats culturals i de coneixement de l’entorn, com ara 
visites culturals, participació en festes culturals, participació en fetes 
tradicionals o itineraris per barris.

L’organització de cursos extraordinaris que s’han dut a terme en el marc del 
pla d’acolliment de l’any 2007 ha estat la següent:

a) Cursos per a les associacions d’immigrants, que és una de les tasques 
importants que s’han dut a terme des dels centres, amb l’aportació econòmi-
ca de la Secretaria per a la Immigració.
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Si durant el 2006 es van organitzar 214 cursos de nivell inicial i bàsic per a 
associacions d’immigrants amb un total de 3.392 inscrits en el marc del con-
veni amb la Secretaria per a la Immigració, durant el 2007 se n’han organit-
zat 307, amb 6.628 inscrits.
b) Cursos de nivell inicial i bàsic adreçats especialment a col·lectius de 
nouvinguts,  en el marc del conveni amb la Diputació de Barcelona. S’han 
organitzat 105 cursos amb un total de 2.435 inscripcions.

c) Cursos de nivell inicial i bàsic, adreçats especialment a col·lectius de 
nouvinguts, en el marc de convenis amb ajuntament i consells comarcals. 
S’han organitzat 1.349 cursos amb 31.920 inscrits.

d) Cursos de Llengua i entorn i bàsics, en el context dels cursos de reagru-
pament familiar, organitzats en el marc del conveni amb la Secretaria per a 
la Immigració. S’han organitzat 7 cursos amb un total de 86 inscripcions.

La procedència dels alumnes dels plans d’acolliment és:

13,8%

3,3%

2,6%

5,6%

47,6%

14,5%

6,3%

6,2%
0,1%

Unió E uropea
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Amèrica C entral,  Mèxic i
C arib
Amèrica del S ud

Nord d'Àfrica

R es ta d'Àfrica

Às ia

Oceania

Podem veure que el grup majoritari és el d’Amèrica del Sud, amb un 47,6% 
dels alumnes. Els altres dos grups majoritaris són el nord d’Àfrica (14,5%) i 
la Unió Europea (13,8%).

L’oferta de cursos de català 2006-2007

A més de l’oferta de cursos de català extraordinaris que formen part dels 
plans d’acolliment, els centres fan l’oferta general de cursos de nivell inicial 
i bàsic. En el projecte del 2007 es preveia un augment del 10% d’increment 
dels alumnes d’aquests dos nivells. 

Si ens mirem les dades globals dels cursos de nivell inicial i bàsic podem 
veure que en el curs 2005-2006 es van organitzar 1.874 cursos presencials 
de nivell inicial i bàsic amb 42.177 alumnes i durant el 2006-2007 s’han 
organitzat 2.301 cursos amb  52.327 alumnes;  que constitueix un increment 
d’inscripcions d’un 24%.

A l’evolució de la procedència dels inscrits en els cursos de nivell inicial i 
bàsic (si excloem els sense dades) podem veure una lleu disminució dels 
inscrits nats a Catalunya i a l’estat espanyol en relació al curs anterior i un 
augment del 4,9% dels alumnes inscrits que són nats a l’estranger. Cal des-
tacar que l’augment del curs 2005-2006 va superar les previsions amb es-
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creix, perquè era d’un 50% i va ser del 76,3%. Podem visualitzar l’evolució a 
la taula següent:  

    Nats a Catalunya            Nats a l’estat espanyol        Nats a l’estranger

Curs 2005-2006        3,0% 20,7%         76,3%
Curs 2006-2007        2,4% 16,4%         81,2%

Aquesta evolució és considerable si mirem les dades d’inscrits als cursos de 
català, nats a l’estranger de cursos anteriors. Per exemple, en el curs 2000-
2001 el percentatge era del 16,46% i en el curs 2003-2004 era del 40%.
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I en concret, el nombre d’inscrits nats al Pakistan, a la Xina, a Romania i al 
Marroc és el següent:

                              Nats al Pakistan     Nats a la Xina    Nats a Romania   Nats al Marroc

Curs 2005-2006        268 243 1.241 4.228  
Curs 2006-2007        469 504 1.627 5.684 

Actuacions de suport a la difusió

En el marc del pla de comunicació específi c per al programa d’Acolliment 
lingüístic, s’han defi nit els materials de suport multilingües necessaris per al 
desplagament de les actuacions pel territori. 

S’han produït també tres espots promocionals i una falca de ràdio (“Vine i 
aprèn català” <http://cpnl.cat/espot/>) per als mitjans de comunicació locals i 
un vídeo que és un estalvi de pantalla per als ordinadors i que també es pot 
projectar en pantalles a fi res, actes públics, etc. 
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S’ha participat en tres fi res: la primera Fira del Treballador Immigrant, al 
febrer, a Barcelona; la Fira Vive! Latinoamérica, al març, a la Farga de 
l’Hospitalet, i al Xinafest’07, al juny, a les Cotxeres de Sants, a Barcelona.
A l’estand del Consorci, un dels més concorreguts en tots els casos, a més 
d’informació general sobre l’activitat del CPNL, s’hi oferia informació especí-
fi ca sobre l’oferta de cursos i la possibilitat de matricular-s’hi en línia. 

Altres actuacions dels CNL

De les moltes actuacions específi ques dels 22 CNL en volem destacar algu-
na de representativa:

• + SABORS
Un projecte del Prat de Llobregat, una obra que vol apropar-nos a la 
diversitat cultural a través de la cuina i que té com fi nalitat propiciar 
que les persones que acaben d’arribar a la ciutat i estan aprenent 
català puguin usar-lo fora de l’aula, alhora que donen a conèixer la 
cuina dels seus llocs d’origen.  + SABORS és un receptari de cuina 
que inclou la recepta i les fotografi es del procés d’elaboració. El llibre 
recull receptes tradicionals de l’Amèrica Llatina, del Magrib, d’Europa, 
de diverses regions espanyoles i de Catalunya i hi van participar 
alumnes dels quatre centres que ensenyen català al Prat.

• Veus del món a Barcelona
Un insòlit projecte editorial que recull 107 històries personals escrites 
en català per alumnes d’arreu del món que es troben en la primera 
fase d’aprenentatge de la llengua catalana a Barcelona. Dels 107 
autors del llibre, cinc van llegir la seva història en un acte de presen-
tació que se’n va fer al Saló del Tinell carregat de simbologia, en què 
es va defi nir l’obra com una “aventura cívica, pedagògica, cultural i de 
sensibilitat”.

• Exposició “Parlem-nos”, al CNL de Sabadell
“Parlem-nos” és un recull fotogràfi c de parelles lingüístiques i 
d’alumnes del CNL de Sabadell arribats a Catalunya en els darrers 
tres anys, de diferents procedències geogràfi ques. Hi ha representa-
des 40 nacionalitats diferents, i un total de 47 alumnes i 31 parelles 
lingüístiques.
Amb l’exposició es vol refl ectir la situació dels immigrants que fan 
l’esforç per aprendre la nostra llengua, d’una banda, i la dels cata-
lans que fan l’esforç d’ajudar-los en aquest aprenentatge, de l’altra. 
L’exposició va recórrer diversos municipis del CNL i també se’n va fer 
una versió virtual: <http://cpnl.cat/xarxa/cnlsabadell/parlemnos/>.

• Exposició “Parlem-nos”, al CNL del Vallès Oriental
Aquesta exposició és un recorregut a través de les paraules, els ges-
tos i les mirades de quaranta-un alumnes dels cursos de català per a 
adults de la comarca, de procedències i llengües diverses. L’itinerari 
va dels sentiments d’incertesa de l’arribada fi ns a la tranquil·litat de 
quan s’han establert i se senten com un més. Tots tenen en comú que 
aprenen català i ens demanen que els el parlem. L’exposició va iniciar 
un recorregut per la comarca que continuarà al 2008.
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2.2.3. Joventut

Durant l’any 2007 s’han dut a terme un seguit d’accions amb l’objectiu de 
reforçar actituds favorables a l’ús de la llengua catalana en l’àmbit de la 
joventut.

Objectius específics per al 2007

• Establir acords amb els organismes de l’administració local i comar-
cal que treballin en l’àmbit de la joventut.

• Conèixer la situació de l’associacionisme juvenil i col·laborar amb 
entitats juvenils.

Les actuacions que ha dut a terme el CPNL han tingut com a destinataris, 
d’una banda, les àrees de les administracions locals que treballen en el sec-
tor de la joventut, i de l’altra, les associacions i entitats juvenils. Destaquem 
com a positius els contactes establerts amb els diversos organismes muni-
cipals i amb les entitats juvenils que han permès conèixer millor el sector i 
poder definir un seguit d’accions per al foment de l’ús de la llengua catalana 
entre els joves.

“Posa-hi lletra!

Com a mostra d’aquestes actuacions, en destaquem el concurs “Posa-hi 
lletra!, que va organitzar el CNL de l’Alt Penedès i el Garraf els anys 2003, 
2004 i 2005 i que ara s’ha pogut recollir en un CD-ROM que inclou les sis 
cançons premiades en les tres convocatòries. 

La voluntat dels organitzadors del concurs va ser impulsar l’ús de la llengua 
en les activitats d’oci juvenil i afavorir actuacions des del punt de vista de la 
creació musical per implicar-hi els diferents sectors relacionats amb l’àmbit 
juvenil (ràdios locals, escoles i instituts, discogràfiques, serveis per a jo-
ves…)

La iniciativa va comptar amb el suport i la col·laboració dels ajuntaments 
de Vilafranca i de Vilanova i la Geltrú, per mitjà de les regidories de Política 
Lingüística; dels consells comarcals de l’Alt Penedès i del Garraf; de la Se-
cretaria General de Joventut de la Generalitat de Catalunya; de Ràdio i TV 
Vilafranca, Canal Blau Informació i altres emissores de les dues comarques; 
d’Òmnium Cultural (per mitjà de la delegació a l’Alt Penedès); de Bullanga 
Records; de Casa Andreu; del Pla Vila Jove; del SIAJ; del Servei Comarcal 
de Joventut i dels Serveis Joves Dinamo de l’Alt Penedès; de les llibreries 
L’Odissea, La Mulassa i Llorens Llibres; de la revista Enderrock, i del Diari 
de Vilanova. Pemi Rovirosa, guitarrista i compositor del grup musical 
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2.2.4. Voluntariat per la llengua

El programa “Voluntariat per la llengua” (VxL), promogut des de la Genera-
litat de Catalunya i el Consorci per a la Normalització Lingüística, ha expe-
rimentat un nou impuls el 2007 que l’ha convertit en un dels programes de 
voluntariat que actualment mou més participants a Catalunya. Considerat 
pel Govern com un programa que cal prioritzar, apareix al Pla de política lin-
güística per a la VIII legislatura com una actuació destacada que, dins de la 
línia estratègica de foment de l’ús social del català, la Secretaria de Política 
Lingüística ha de reforçar, revitalitzar i estendre.

 
Les primeres experiències

El programa va néixer l’any 2003  com un recurs més per facilitar 
l’aprenentatge i la pràctica oral de la llengua catalana als alumnes dels 
cursos de català per a adults del Consorci per a la Normalització Lingüística.  
Les primeres pràctiques en l’àmbit del voluntariat lingüístic a Catalunya van 
començar els anys noranta, a les universitats catalanes, amb l’objectiu de 
facilitar l’acolliment dels estudiants no catalanoparlants. En aquest cas, es 
tractava d’un intercanvi de coneixements lingüístics i culturals entre estu-
diants catalanoparlants i estudiants que parlaven altres llengües europees.

Com a precedent directe del programa “Voluntariat per la llengua”, de 
l’experiència que es va dur a terme, durant el primer semestre de l’any 
2002, al Centre de Normalització Lingüística del Cornellà de Llobregat. 
L’activitat, tenia com a objectiu establir uns espais de conversa fora de l’aula 
entre l’alumnat dels cursos inicials de català i el dels cursos superiors. Es 
transmetia i reforçava també la imatge del català com a llengua d’acollida i 
s’aconseguia que les persones catalanoparlants s’acostumessin a mantenir 
el català i a no canviar innecessàriament de llengua davant de persones es-
trangeres, convertint-se, així, en un instrument clar de foment de l’ús social 
del català.

Els benefi cis d’aquesta experiència pionera, van fer que s’estengués ràpida-
ment i que vuit centres més la posessin en pràctica: els CNL d’Osona, Ta-
rragona, Maresme-Mataró, Montserrat, Alt Penedès-Garraf, Roses, Sabadell 
i Badalona-Sant Adrià.

L’èxit i la força creixent d’aquestes experiències,feien necessaris una canali-
tzació, una articulació, un funcionament comuns.
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El 4 de febrer de 2003 el Govern de la Generalitat va adoptar un conjunt 
de mesures transversals per impulsar l’ús social del català, bona part de 
les quals estaven adreçades a facilitar l’aprenentatge de la llengua catala-
na per part de la població immigrada i a promoure el català com a llengua 
d’integració.  

Així, el 21 de juliol de 2003, en un acte de presentació del programa “Vo-
luntariat per la llengua”, es va signar al Palau de la Generalitat un protocol 
de col·laboració entre els departaments de la Presidència, de Benestar i 
Família i de Cultura (que en aquells moments eren els departaments que 
tenien les competències en immigració,  programes de voluntariat i política 
lingüística, respectivament), per tal de treballar conjuntament i destinar els 
recursos necessaris per posar en marxa i estendre aquest programa. 

L’objectiu principal de “Voluntariat per la llengua” continua del tot vigent ac-
tualment: promoure l’ús de la llengua catalana en els relacions personals tot 
facilitant un espai de comunicació en què una persona que té coneixements 
bàsics de català i vol adquirir fluïdesa i incorporar-lo d’una manera natural 
a les activitats quotidianes, laborals o de relació social, pugui practicar-lo 
amb una altra persona que el parla habitualment. Amb aquesta finalitat, es 
posen en contacte els dos voluntaris (la persona parlant habitual de català 
amb la que vol guanyar seguretat a l’hora de parlar-lo), perquè es trobin 
en un context real i en un ambient distès i parlin en català, d’una manera 
absolutament desinteressada, durant un mínim de deu hores (una hora a la 
setmana durant deu setmanes). No es demana cap titulació a les persones 
que hi participen (el programa no és ni substitueix en cap cas una classe de 
català), únicament se’ls requereix que siguin majors d’edat i que tinguin, en 
cada cas, les competències de llengua exigides.

Durant aquesta primera època, el programa continuava encara molt lligat a 
l’ensenyament. Cal esmentar el reconeixement que el setembre del 2005 va 
fer públic la Comissió Europea, coincidint amb la celebració del Dia Europeu 
de les Llengües, considerant “Voluntariat per la llengua” com una de les  
50 millors experiències pedagògiques de reforç per a l’aprenentatge d’una 
llengua que s’estaven portant a terme a la Unió Europea <http://ec.europa.
eu/education/policies/lang/doc/lingo_en.pdf>.

En aquesta primera etapa del programa (2003-2006) es van formar 14.418 
parelles lingüístiques arreu de Catalunya.

Període  Parelles

Any 2003 1.522
Any 2004  4.600
Any 2005 3.800
Any 2006 4.496
Total 14.418

La ràpida extensió de “Voluntariat per la llengua” comportava una gestió 
cada cop més complexa del programa: la participació de cada vegada més 
persones i organitzacions i la voluntat de dur a terme una atenció personali-
tzada en la majoria d’actuacions el complicaven i feien que es requerís una 
atenció i un treball constant per part de l’organització que se’n feia càrrec, 
tant a nivell individual –la creació i el seguiment de les parelles lingüístiques 
en concret- com a nivell general –generar un sentiment de pertinença a 
un  col·lectiu amb objectius i finalitats comunes i conjuntes i proporcionar 
un reconeixement efectiu per la tasca duta a terme. És per això que al llarg 
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dels anys 2005 i 2006, més que no pas fer una difusió generalitzada del 
programa, es van centrar els esforços a preparar les organitzacions que el 
gestionaven perquè es pogués atendre un nombre més elevat i divers de 
participants, Es tractava de reforçar un programa que tenia un alt potencial 
des del punt de vista del foment de l’ús de la llengua catalana i que a més 
s’havia consolidat com una gran eina de participació social, i preparar-lo per 
a un nou impuls. 

El programa, a més, havia evolucionat i en aquests moments s’estaven 
desenvolupant diverses modalitats amb la participació de diferents agents. 
Podíem trobar entitats i organismes que estaven aplicant el programa, dins 
de la seva associació, de manera espontània i voluntària. La Secretaria de 
Política Lingüística, a més, va incloure, dins de la convocatòria de subven-
cions adreçades a promoure els usos interpersonals de la llengua catalana, 
el suport a les entitats sense ànim de lucre que implantessin el programa 
entre les persones associades o que organitzessin activitats complemen-
tàries de suport al voluntariat..

2007  Nou impuls

És un nou moment de revitalització i foment del programa “Voluntariat per 
la llengua”. El Govern de la Generalitat  considera prioritari “augmentar 
l’impacte del programa i estendre’l a tot Catalunya assisteixen o no a clas-
ses per aprendre’l” (Pla de política lingüística per a la VIII legislatura).

Aquest nou impuls que es vol donar al programa “Voluntariat per la llengua” 
es pot concretar en els cinc punts següents.

1. La Secretaria de Política Lingüística dirigeix el programa i el gestio-
na a través del Consorci per a la Normalització Lingüística. Cadascun 
dels 22 centres de normalització lingüística té una persona assigna-
da al programa, que a partir d’ara anomenarem dinamitzadora, que 
treballa de manera transversal en el seu territori. Aquest personal 
compta amb una coordinadora del programa que, des dels Serveis 
Centrals del Consorci, treballa estretament amb la Secretaria de Polí-
tica Lingüística.

2. El Consorci gestiona el programa procurant la participació del major 
nombre possible d’entitats implantades a cada territori i atenent totes 
aquelles persones interessades a participar-hi, independentment de la 
seva inscripció  o no a cursos de català.

3. La Secretaria de Política Lingüística continua promovent 
l’atorgament de subvencions a les entitats que implanten el programa 
entre les persones associades o que organitzen activitats complemen-
tàries de suport als voluntaris i les voluntàries. 

4. El programa es gestiona a través d’una eina comuna –la nova apli-
cació informàtica de “Voluntariat per la llengua”- que està disponible 
des del 23 d’abril de 2007 a www.vxl.cat. A través d’aquest nou servei 
web el ciutadà pot formalitzar la inscripció al programa i, segons les 
preferències que la persona interessada introdueix, la mateixa apli-
cació proposa les possibles parelles que fi nalment seleccionarà la 
persona dinamitzadora. L’aplicació permet fer una gestió descentra-
litzada de les dades: cada centre de normalització lingüística (dels 
22 que estan adscrits al Consorci per a la Normalització Lingüística) 
té accés parcial i pot gestionar les dades del seu territori. A més, 
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l’aplicació també permet fer una molt potent explotació dades, de ma-
nera que es pot extreure la informació per zona geogràfica, franges 
d’edat, sexe, procedència dels participants, fluxos de participació, 
etc., i l’encreuament de les dades fa possible tenir més coneixement 
sobre el perfil de les persones voluntàries. 

6. Aquest any s’ha treballat en un pla de comunicació i de màrqueting 
amb els objectius següents.

• Incrementar el nombre de participants.
• Crear sentiment de pertinença a una comunitat de “Voluntariat 
per la llengua”.
• Transmetre un discurs positiu sobre l’ús de les llengües i la 
importància de conèixer-ne -especialment la catalana.
• Establir els principis deontològics de la gestió i la participació 
en el programa.

L’equip de dinamitzadors de “Voluntariat per la llengua” 

Les persones dinamitzadores del programa són les encarregades de formar  
parelles lingüístiques amb les persones que s’han inscrit al programa a 
través de la pàgina web, o bé que han anat al CNL a inscriure’s. Elles són 
les que, segons les preferències, afinitats i disponibilitat de les persones 
inscrites, formen les parelles, les posen en contacte i les inicien en el pro-
grama donant-los unes orientacions que són essencials perquè el programa 
funcioni. Els dinamitzadors i les dinamitzadores fan un seguiment de les 
parelles per tal que aquestes sentin  que pertanyen a un programa i perce-
bin que estan acompanyades en el procés. Al final de les trobades es recull 
les seves opinions per veure què cal millorar. 
 
A banda d’això, elles són les que es posen en contacte amb entitats di-
verses perquè participin en el programa difonent-lo, organitzant activitats 
específiques per al “Voluntariat per la llengua”, aplicant el programa en la 
seva entitat o simplement deixant que les persones inscrites al programa 
participin en les activitats que habitualment organitzen per als seus socis. 
En resum, és bona qualsevol tipus de participació que serveixi per afavorir 
la cohesió social, que en últim terme és el que es vol aconseguir amb el 
programa. En aquest moment, més de 420 entitats apliquen el programa, 
totes hi participen activament i les activitats que proposen són difoses entre 
les parelles lingüístiques.

Els dinamitzadors i dinamitzadores  difonen el programa entre els establi-
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ments comercials del seu territori tot buscant que s’hi inscriguin  i es com-
prometin a parlar en català a les parelles lingüístiques que hi vagin. Els CNL 
faciliten a les parelles la relació d’establiments adherits.

Les persones dinamitzadores del programa treballen de manera coordina-
da i l’organització els dota de les eines necessàries per poder dur a terme 
la seva feina en les millors condicions de manera cohesionada i coherent. 
S’han fet dues jornades de reflexió, s’ha preparat un curs per tal de treballar 
adequadament amb les entitats i, també, a través d’una eina anomenada 
“equips de treball” que hi ha a la Intranet del CPNL, és possible un intercanvi 
d’experiències professionals de cadascú.

Aquestes persones també són les que organitzen activitats obertes a tota la 
població per tal que les parelles es relacionin entre elles i amb altres perso-
nes que no necessàriament assisteixen a cursos de català. La finalitat de 
les trobades és que se sentin part d’un programa on participa gent diversa. 
També es vol que les persones arribades recentment se sentin plenament 
integrades en aquesta societat -que és nova per a elles- compartint expe-
riències, participant d’una cultura diferent a la seva, assistint a xerrades, visi-
tes, compartint el goig de la festa i també de les problemàtiques, en definiti-
va, participant en un projecte nou.

La figura de la  persona coordinadora dels Serveis Centrals del CPNL té 
com a funció, precisament, fer que tot l’equip de dinamitzadors treballi amb 
la màxima cohesió possible i al mateix temps, conjuntament amb SPL par-
ticipa, proposa i col.labora  a difondre el programa a diferents àmbits de la 
societat.

Objectius 2007

 1 - Augmentar un 30% el nombre de parelles respecte de l’any 2006.
 2 - Augmentar el nombre d’entitats col·laboradores.
 3-  Augmentar el nombre d’establiments col·laboradors.  

Resultats 2007

Durant el 2007 s’han fet 6.304 parelles que representa un increment del 
40,23%. S’ha superat, per tant, l’objectiu inicial, que era una increment del 
30%.

Han col·laborat en el programa 495 entitats ( fent parelles, organitzant acti-
vitats, aportant  persones voluntàries o aprenentes i deixant que les nostres 
parelles participin en les activitats que ells organitzen pels seus socis) 

Han participat en el programa 2.623 establiments.

S’han organitzat 331 activitats ( actes d’inici, de cloenda, anades al teatre, 
visites culturals, conferències, passejades....)
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Parelles lingüístiques fetes pel Consorci per a la Normalització Lingüís-
tica. 2006-2007 
     
CNL           Parelles lingüístiques 2006 Parelles lingüístiques 2007 
     
Barcelona 530 837  
L’Hospitalet 66 155  
Cornellà de Llobregat 45 73  
Ca n’Ametller  189 215  
Roses  57 98  
Eramprunyà  166 208  
El Prat de Llobregat 42 65  
Badalona i Sant Adrià 46 92  
Maresme 159 167  
L’Heura  139 227  
Sabadell 326 541  
Vallès occidental 3  224 339  
Terrassa i Rubí 129 170  
Vallès oriental 435 613  
Osona 76 193  
Montserrat  82 150  
Tarragona 221 309  
Lleida 237 308  
Girona 400 775  
Terres de l’Ebre 24 83  
Àrea de Reus Miquel Ventura 112 172  
L’Alt Penedès i el Garraf 261 333 
TOTAL CPNL 3.966 6.123
  
Total CPNL 3.966 6.123  
Altres entitats 530 181  
Total 4.496 6.304  
     
Des del CPNL s’han fet les actuacions següents:

Coordinació i seguiment del treball que realitzen les 22  persones dinamitza-
dores.

Seguiment i revisió del funcionament de l’aplicació informàtica.

Proposta de millores i ampliació de l’aplicació informàtica.

Dues jornades de treball i reflexió amb les persones dinamitzadores de VxL. 

Curs de formació per a les persones dinamitzadores sobre “Presentacions 
eficaces amb suports visuals”.

S’han presentat a la Secretaria de Política Lingüística onze propostes per 
ajudar a difondre el programa, les quals han estat acceptades i algunes ja 
s’han posat en marxa. 

S’ha participat amb la Secretaria de Política Lingüística  en la campanya 
mediàtica dels mesos de novembre i desembre, amb qui s’ha treballat de 
forma conjunta.
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2.2.5. Empreses i establiments comercials

En la societat actual, oberta i cada dia més plurilingüe, la missió del Con-
sorci per a la Normalització Lingüística és vetllar perquè el màxim nombre 
d’organitzacions adoptin el català en els seus sistemes de comunicació i de 
treball.

Per això el CPNL ofereix suport a les empreses i als establiments comer-
cials i els facilita assessorament i recursos perquè puguin treballar en català 
en condicions d’igualtat amb les altres llengües que utilitzin.

El compromís del CPNL amb aquestes organitzacions es formalitza en con-
venis i acords de col·laboració. Aquests documents que signa el CPNL amb 
aquestes organitzacions recullen la voluntat de fomentar el coneixement, 
l’ús i la divulgació de la llengua catalana i es concreten en plans de treball 
adequats a les seves necessitats.

Per dur a terme aquesta tasca, el CPNL disposa d’un equip de professionals 
especialitzats, d’una metodologia de planificació lingüística i d’una eina infor-
màtica d’anàlisi, l’Indexplà (vegeu l’apartat 2.7).

Objectius específics per al 2007

1. Establir acords entre departaments de l’Administració local que 
treballin amb el sector i els CNL per dissenyar conjuntament accions 
de foment de l’ús del català dins dels programes d’actuació locals i/o 
comarcals. 

2. Impulsar, mitjançant l’establiment de convenis de col·laboració 
amb empreses i organitzacions empresarials, plans lingüístics amb 
l’objectiu que millorin la competència lingüística del seu personal i que 
garanteixin la presència del català en les seves comunicacions.

3. Conèixer i analitzar el conjunt dels diferents plans locals i comar-
cals adreçats a empreses, comerç, consum, etc. Fer una tria dels que 
siguin susceptibles d’incorporar-hi actuacions de sensibilització en el 
foment de l’ús.

4. Dissenyar i impulsar una acció unitària a tot el territori de foment 
de l’ús del català per al personal d’atenció al públic d’establiments 
comercials, especialment de bars i restaurants. 

Durant el 2007 s’han establert convenis i acords de col·laboració amb 
diferents empreses i comerços per desenvolupar activitats de formació i de 
foment de l’ús de la llengua catalana. A l’annex 1, pàgina 49 hi trobareu la 
llista.

El català a la restauració

Actualment en molts establiments de restauració, bars i restaurants, els 
clients no sempre poden ser atesos en llengua catalana perquè les perso-
nes que hi treballen sovint no tenen els coneixements lingüístics suficients 
per fer-ho. Perquè el personal d’atenció al públic dels establiments d’aquest 
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sector pugui atendre en català, cal incentivar-ne l’ús oral i potenciar que 
es conegui. En aquest sentit, entre altres moltes activitats dels centres de 
normalització lingüística del CPNL, hem de continuar destacant les que van 
adreçades a personal d’aquest sector, especialment a la població nouvingu-
da que hi treballa.

Des de l‘any 2006, any d’inici del projecte trianual del CPNL, fi ns ara s’han 
fet 34 accions específi ques de formació (sessions, cursos, etc.) amb la 
participació de 342 persones de diferents nacionalitats: de la resta de l’Estat 
espanyol, d’Amèrica del Sud, d’Àsia, del Nord d’Àfrica, d’Amèrica Central, 
de Mèxic i el Carib, de la Unió Europea...

Destaquem els programes El català a taula, Sessions de llengua catalana 
per a l’hoteleria, Tastets de llengua, Català d’urgència al restaurant, entre 
d’altres, que són la base d’adaptacions específi ques per a cada realitat amb 
la fi nalitat de poder oferir el que el sector de la restauració necessita.

• Català a taula
El Centre de Normalització Lingüística de Barcelona va posar en 
marxa aquest programa a fi nals de 2005, amb tres objectius: augmen-
tar la presència del català en la imatge dels establiments de restau-
ració de la ciutat; incrementar el coneixement de català del personal 
d’atenció al públic i posar a l’abast del sector recursos i serveis que 
facilitin l’ús de la llengua catalana. En aquest sentit el CNLB va dur a 
terme tot un seguit d’actuacions per donar a conèixer El català a taula 
a set-cents establiments de restauració, vuitanta associacions de 
comerciants, quinze empreses i cinc escoles de restauració. 

Curs de català a mida 
La fi nalitat d’aquests cursos és que el personal que treballa en aquest 
sector tingui la capacitat d’atendre la clientela en català i que l’ús de 
la llengua catalana es generalitzi també en les comunicacions escrites 
més bàsiques: menús, plats del dia, ofertes, etc.

El curs consta de vint hores lectives que s’adapten a les necessitats 
horàries de les organitzacions. Les unitats es desenvolupen a partir 
de situacions comunicatives quotidianes i el treball a l’aula s’articula al 
voltant de tres eixos: l’atenció a la clientela (salutacions, expressions 
de cortesia i servei), la petició de la comanda (els àpats, oferta de 
menjars i begudes i la cuina) i el servei a la clientela (suggeriments, 
indicacions i reserves). Les activitats es reforcen amb material divers 
que s’adequa a les necessitats específi ques de l’alumnat.

• Sessions de llengua al món professional
A fi nals de 2006, el Centre de Normalització Lingüística Àrea de Reus 
Miquel Ventura va engegar un programa adreçat a professionals 
alfabetitzats que entenen mínimament la llengua catalana, però que 
no saben expressar-s’hi. Les sessions de llengua per al món laboral 
sorgeixen de la necessitat d’oferir sessions puntuals de llengua a 
empreses que volen que el seu personal aprengui a fer la seva tasca 
professional en llengua catalana.  Aquesta necessitat es detecta es-
pecialment en l’hoteleria i la restauració, que són sectors laborals molt 
presents al Baix Camp, sobretot en zones costaneres.

Les sessions
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Els objectius de les sessions són, en primer lloc, facilitar a l’alumnat 
els recursos lingüístics més bàsics perquè des d’un bon comença-
ment pugui comunicar-se mínimament en llengua catalana en la seva 
activitat professional. En segon lloc es pretén crear en l’alumnat la 
necessitat d’aprofundir en l’aprenentatge de la llengua catalana per 
mitjà de l’oferta formativa reglada del CPNL.

La metodologia que s’utilitza està basada en l’enfocament comunica-
tiu per tasques que reprodueixen les diferents activitats professionals 
que es duen a terme en el sector laboral en què treballa l’alumnat.

• Tastets de llengua
Amb la voluntat d’augmentar la presència i l’ús de la llengua catalana 
en l’atenció al públic dels establiments de restauració, la Regidoria de 
Política Lingüística de l’Ajuntament  de Vilanova i la Geltrú i el Servei 
de Català del Garraf i Vilanova i la Geltrú acorden la posada en mar-
xa, al setembre de 2007, el projecte Tastets de llengua.

Les sessions

Aquest programa consta de 8 sessions que es fan en horari laboral 
i, el que és més interessant, el professorat es desplaça als establi-
ments per impartir les classes al mateix lloc de treball. Les pràctiques, 
doncs, es fan en l’escenari real. Aquesta característica assegura, 
també, l’assistència dels treballadors i implica molt directament els 
empresaris.

El resultat de les sessions es valora molt positivament, tant pel que fa 
al nombre de persones assistents, com per al grau d’assoliment dels 
coneixements que els permetrà atendre adequadament el públic en 
català.

En aquesta primera prova pilot del projecte, hi han participat 4 establi-
ments.

També s’han fet sessions de presentació de recursos lingüístics al sector 
per tot el territori, sobretot per donar a conèixer l’aplicació informàtica “Plats 
a la carta”, creada per la Secretaria de Política Lingüística <www.gencat.
cat/platsalacarta>, que ha estat, també, un suport  fonamental perquè els 
restaurants poguessin elaborar en català, i en cinc llengües més, les seves 
cartes i menús. 
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2.2.6. Nomenclàtor

El CPNL ha continuat participant en el projecte d’ampliació del Nomenclàtor 
oficial de toponímia major de Catalunya, iniciat l’any 2005 per la Comissió 
de Toponímia de Catalunya, amb la finalitat d’incrementar el nombre de 
topònims oficialitzats.

Aquesta ampliació, en la qual el CPNL va començar a treballar el 2005, ha 
comportat, durant l’any 2007, per part de la majoria dels centres de norma-
lització lingüística, comprovar sobre el terreny determinades formes topo-
nímiques i resoldre els dubtes formulats des de l’Oficina d’Onomàstica de 
l’Institut d’Estudis Catalans.

En total, durant el 2007, s’han comprovat 584 topònims, que afegits als 
198 que s’havien comprovat l’any 2006, totalitzen 782 topònims revi-
sats. 
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2.3. Altres actuacions

Jocs en català

L’objectiu del CPNL amb aquest programa és la difusió de l’oferta de jocs 
en català que hi ha al mercat a tota la població, per tal de fomentar l’ús de la 
llengua catalana a partir de la interacció lúdica.

Els principals recursos de suport a l’actuació dels CNL durant el 2007 han 
estat el tradicional catàleg de Jocs en català 2007-2008, i l’actualització 
i difusió de la pàgina web de jocs del CPNL. Enguany també s’ha fet un 
pas endavant en la difusió de recursos elaborats pels CNL, per posar-los 
a l’abast de tothom a través de la pàgina web. La carpeta Joc de jocs, un 
recull de 100 jocs tradicionals, editada pel CNL Ca n’Ametller l’any 2000, és 
ja accessible per Internet, juntament amb les orientacions metodològiques i 
didàctiques per fer-la servir.
  
Enguany s’han editat un total de 80.000 catàlegs de Jocs en català 2007-
2008, 47.000 adhesius i 180.000 cartes als Reis que s’han distribuït en 
botigues de joguines, escoles, AMPA, centres cívics, biblioteques, esplais, 
parcs de Nadal i ludoteques de tot Catalunya.

Aquest material s’ha utilitzat especialment en parcs de Nadal com el de 
Cambrils, així com al Barbamec de Barberà del Vallès, un espai dedicat als 
infants i joves on poden trobar activitats d’aventura, simulació, culturals, 
educatives i d’animació, en què s’organitzen jocs gegants, jocs de taula, 
jocs lingüístics d’ordinador, tallers de cuina, ràdio i manualitats, ludoteca, 
infl ables i la visita del carter reial. La llengua vehicular de les activitats és 
el català i s’hi reparteixen cartes als Reis i catàlegs de jocs en català així 
com altres elements amb la imatge de la Queta, la mascota de la campanya 
“Dóna corda al català”.

També és destacable la participació del CPNL en l’organització de Jocs lin-
güístics com  en el cas de Badalona, amb el joc lingüístic “El dimoni també 
juga”, en què persones de diverses edats i procedències responen pre-
guntes sobre el barri, les seves Festes i qüestions de llengua catalana que 
troben als aparadors dels 178 comerços de l’Associació que hi col•laboren.

I activitats com ara l’organització de campionats d’Scrabble a Castelldefels 
o a les Terres de l’Ebre, que tenen per objectiu donar a conèixer el joc de 
l’Scrabble i els jocs en català en general entre el jovent. 

Cinema en català

El Consorci col·labora amb la Secretaria de Política Lingüística en la difusió 
del cinema en català, sobretot de les estrenes que es produeixen al llarg de 
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l’any, i en les altres actuacions com ara el cicle CINC.

El Cicle de Cinema infantil en català (CINC) és una iniciativa de la Se-
cretaria de Política Lingüística que es va posar en marxa l’any 2001 amb 
l’objectiu de suplir un dèfi cit de cinema infantil en català al mercat, formar 
nous espectadors de cinema en català i potenciar l’hàbit de consumir 
productes cinematogràfi cs en aquesta llengua, gràcies a una programació 
atractiva i una política de preus baixos. El CPNL hi col·labora en la difusió 
i coorganització territorial a llocs com ara Reus, Mataró, Montornès del Va-
llès, Roquetes, Granollers, Tarragona, El Vendrell, Montblanc, l’Espluga de 
Francolí, o a les comarques lleidatanes.

Altres cicles de cinema

Finalment, el ja tradicional Cicle de Cinema Català de Sabadell ha arribat 
enguany a la VIII edició, centrant-se en aquest cas en les pel·lícules amb 
mirada femenina, amb un augment de públic d’un 40% respecte a l’edició 
anterior. En els set actes que han conformat aquesta edició, hi han participat 
1.500 persones. 
També a Sant Feliu de Llobregat o al Baix Camp i el Priorat s’han organitzat 
cicles específi cs de cinema en català, tant per a infants com per a persones 
adultes.

DVD fòrum

El CNL de l’Hospitalet, juntament amb entitats juvenils de la ciutat, ha 
organitzar el primer DVD Fòrum, una activitat que consisteix en un cicle 
de pel·lícules i un debat posterior sobre diversos aspectes i temes que s’hi 
plantegen. Aquest fòrum pretén crear un espai de conversa i intercanvi 
d’opinions al voltant d’una activitat lúdica adreçada al col·lectiu dels joves, 
amb el català com a llengua vehicular.

Informàtica en català

En aquest àmbit, volem destacar algunes actuacions territorials:

El CNL de Lleida va participar a la Lan Party 2007 de Lleida, en un envelat 
compartit amb la Secretaria de Política Lingüística on es podia comprovar 
com la llengua catalana és present en els espais lúdics del jovent.
La Lan Party ofereix als internautes i al públic en general l’oportunitat de 
conèixer els darrers avenços tecnològics i acostar-se a una zona de vide-
ojocs on es podrà jugar lliurement amb les consoles d’última generació de 
totes les marques.

En el marc de la I Fira Tecnològica de Reus, es va presentar el material 
Amb l’ordinador, pots fer-ho tot en català. Aquest recurs, preparat pel CNL 
de l’Àrea de Reus Miquel Ventura, dóna a conèixer el programari que actual-
ment hi ha disponible en català i expilca com es poden fer en català accions 
diverses: navegar per Internet; traduir documents i web a l’instant; enviar 
missatges de correu electrònic; utilitzar diversos sistemes operatius; com-
partir arxius amb altres internautes; treballar amb arxius de text, bases de 
dades i fulls de càlcul; fer cerques per Internet; crear i obrir documents en 
format pdf; xatejar; gestionar i retocar imatges; escoltar música i gestionar 
arxius MP3; comprimir arxius; etc. 

Durant els dies de la Fira es va poder consultar als ordinadors de l’estand de 
Cibercat i actualment és accessible des del web del CNL de l’Àrea de Reus. 
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També se’n va fer difusió a la Lan Party de Reus. 

2.4. Ensenyament
 
En el període 2006-2007 el CPNL ha ofert un total de 3.823 cursos pre-
sencials amb 81.344 inscripcions. A més, 8510 alumnes han seguit un 
curs a distància, i 1.288 han seguit un procés autònom en un centre 
d’autoaprenentatge. És a dir, que hi ha hagut un total de 91.142 inscripcions 
i que suposa un increment d’inscripcions d’un 17% sobre el curs anterior. 
També cal destacar que el nombre de persones estrangeres inscrites a 
cursos de català ha passat de 37.028 a 48.098, la qual cosa suposa un 
increment del 30%.

Cursos presencials 81.344
Cursos a distància  8.510
Autoaprenentatge  1.288
TOTAL  91.142

Procedència dels alumnes del CPNL. Curs 2006-2007:

Procedència  Inscrits  Percentatge

Catalunya 22.158 24,3
Resta de l’Estat 18.119 19,9
Estranger 48.098 52,8
Sense dades 2.767 3,0
TOTAL 91.142 100

2.4.1. Els cursos presencials

Quant als cursos presencials, durant el curs 2006-2007 el Consorci n’ha 
organitzat un total de 3.823, que ha representat un increment de 592 cursos 
i d’un 18,3% amb relació al període anterior, en què es van organitzar 3.231 
cursos. Pel que fa al nombre de persones inscrites en els cursos presen-
cials, s’ha duplicat el nombre d’alumnes el els darrers cinc anys i s’ha pro-
duït un increment del 18% respecte al curs anterior
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2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007
 39.576 47.348 55.756 61.694 68.958 81.344

La distribució de cursos per nivells és la següent: a més dels 454 cursos de  
nivell inicial, destinats a facilitar el primer contacte amb la llengua oral, s’han  
organitzat 1.844 cursos de nivell bàsic i 397 de nivell elemental per a 44.301  
i 6.860 alumnes, respectivament. Pel que fa a la millora de les competències 
comunicatives, especialment de l’expressió escrita, s’han organitzat 519  
cursos de nivell intermedi i 443 de nivell  de suficiència per a 10.964 i 8.646 
alumnes respectivament 

Distribució de cursos presencials del Consorci per a la Normalització
Lingüística per nivells. Curs 2006-2007

Nivells          Cursos      Inscripcions

Cursos inicials 454 8.053
Cursos bàsics 1.844 44.274
Cursos elementals 397 6.860
Cursos intermedis 519 10.964
Cursos de suficiència 443 8.646
Cursos de perfeccionament 55 1.239
Cursos complementaris i específics 111 1.308
TOTAL   3.823 81.344

Cursos presencials de català, per agrupació de nivells, organitzats pel 
Consorci per a la Normalització Lingüística i alumnes inscrits.
Cursos 2003-2004 a 2006-2007

 
Descripció        2003-2004         2004-2005         2005-2006         2006-2007    
dels cursos             cursos    alumnes   cursos   alumnes  cursos   alumnes  cursos   alumnes

Llengua  oral   1.693   37.307   1.793   40.789   2.224   48.564 2.698 59.214
Llengua  escrita   822   16.846   816   18.737   892   17.931 962 19.610
Complementaris   53   622   44   993   60   843 108 1.281
Perfeccionament 48   981   45   1.175   55   1.260 55 1.239
TOTAL   2.616   55.756   2.698   61.694   3.231   68.598 3.823 81.344

Seguint la tendència dels darrers anys, durant el curs 2006-2007 ha es-
tat important l’esforç que s’ha dut a terme per fer arribar les propostes 
d’aprenentatge de la llengua catalana als col·lectius dels nivells inicials i 
bàsics. El suport rebut per part de les diferents administracions ha permès 
que l’oferta de cursos del Consorci pugui arribar als destinataris principals.

2.4.2. L’ensenyament a distància i els centres 
d’autoaprenentatge

El Consorci per a la Normalització Lingüística ofereix serveis i recursos per 
a l’autoaprenentatge de la llengua mitjançant una xarxa estable de centres 
i serveis. En concret l’any 2007 es van oferir serveis d’autoaprenentatge 
mitjançant els 11 centres oberts en funcionament: Barcelona (2), Cornellà 
de Llobregat, Sant Vicenç dels Horts, Tarragona, el Vendrell, Terrassa, Sant 
Cugat del Vallès, Sabadell, Girona i Martorell. A més dels 11 centres oberts, 
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els alumnes dels cursos i el conjunt de la població han pogut millorar els 
coneixements de català mitjançant els materials d’autoaprenentatge dispo-
nibles als serveis oberts. Els serveis oberts, ubicats en algunes ocasions en 
biblioteques públiques i centres de recursos, disposen d’una selecció dels 
materials d’autoaprenentatge dels centres oberts. Durant el curs 2006-2007 
han funcionat serveis oberts a Flix, Igualada, Lleida, Manlleu, Montblanc, 
Montcada i Reixac, Móra d’Ebre, Olot, Ripoll, Roses, Salt, Santa Coloma 
de Farners, Santa Perpètua de Mogoda, la Seu d’Urgell, Solsona, Tremp 
i Valls. Un total de 1.288 alumnes han seguit un procés autònom per a 
l’aprenentatge del català mitjançant l’oferta dels centres i serveis oberts.

Una altra modalitat d’aprenentatge és la dels cursos no presencials 
o a distància. El nombre d’alumnes que han seguit aquesta modalitat 
d’aprenentatge de la llengua ha crescut de manera molt notable, tot i que en 
els darrers cursos s’ha estabilitzat. En línies generals podem dir que l’oferta 
de formació a distància ha tingut bona acollida i que l’oferta d’aquesta moda-
litat de formació s’ha consolidat a bona part del territori. A la taula següent 
es pot veure aquesta evolució.

Alumnes dels cursos a distància

Curs             Alumnes

1998-1999 1.338
1999-2000 3.680
2000-2001 5.764
2001-2002 7.076
2002-2003 6.423
2003-2004 7.903
2004-2005 7.060
2005-2006 7.750
2006-2007 8.510

 
2.4.3. L’oferta de cursos de llengua catalana de nivell inicial 
i bàsic

L’aprenentatge de la llengua és fonamental per a una bona integració de la 
població immigrada en els països d’acollida. En aquest sentit és important 
destacar el paper de les administracions públiques catalanes per promoure 
l’ensenyament de la llengua catalana.
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En els darrers anys la Generalitat de Catalunya ha fet un esforç considera-
ble per atendre les persones que no tenen el català com a llengua primera, 
especialment les arribades recentment, promovent un increment important 
de l’oferta de cursos del Consorci per a la Normalització Lingüística.

Aquest increment s’ha fet especialment manifest en els cursos de nivell 
inicial i bàsic, dels quals cal destacar la seva gratuïtat com una de les princi-
pals estratègies per augmentar el nombre de persones que aprenen català. 
Els cursos inicials tenen l’objectiu de facilitar el primer contacte amb la 
llengua oral, mentre que els cursos de nivell bàsic s’adrecen a persones no 
catalanoparlants que volen entendre el català i iniciar-se en la seva expres-
sió oral.

Com podem comprovar en les taules següents l’ increment, tant de cursos 
com d’alumnes inscrits, és força significatiu en els darrers períodes.

Cursos presencials, nivells inicial i bàsic. Evolució

Període              2001-2002    2002-2003    2003-2004    2004-2005    2005-2006    2006-2007
Nre. de cursos 
de nivell inicial 
i bàsic 793 1.191 1.405 1.469 1.874 2.301

Alumnes inscrits a cursos presencials, nivell inicial i bàsic. Evolució

Període              2001-2002    2002-2003    2003-2004    2004-2005    2005-2006    2006-2007
Nre. de cursos 
de nivell inicial 
i bàsic 15.074 23.560 31.843 33.846 42.177 52.327

Així, si prenem com a referència els cursos, gairebé s’han triplicat entre el 
curs 2001-2002 i el 2006-2007 mentre que, si ens referim als alumnes ins- 
crits, s’han multiplicat gairebé per 3,5.

Per tal de copsar la importància numèrica dels alumnes arribats a Catalunya 
més recentment, i la seva procedència, es pot consultar la següent taula. 
S’hi indica el lloc de naixement dels alumnes dels cursos presencials de 
nivell inicial i bàsic, que és on es concentren principalment els nous immi-
grants. Atès que hi ha diverses tipologies territorials, la informació es detalla 
d’acord als 22 Centres de Normalització Lingüística, alhora que s’afegeixen 
les dades del conjunt del CPNL.
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Procedència dels alumnes dels nivells inicial i bàsic per CNL i el con-
junt del CPNL. Període 2006-2007

Barcelona 252 2.802 2.516 494 724 9.906 586 223 853 14 184 18.554
L’Hospitalet 72 330 88 34 38 1.690 91 43 67 0 60 2.513
Cornellà de Ll. 28 180 16 10 13 305 49 4 8 0 31 644
Ca n’Ametller 89 339 63 26 22 435 89 45 8 1 16 1.133
Roses 43 275 46 12 20 483 34 6 15 0 21 955
Eramprunyà 68 316 103 25 18 395 33 5 7 5 60 1.035
El Prat de Ll. 4 82 9 4 6 108 10 0 2 0 11 236
Badalona i St A. 96 201 45 25 6 423 87 12 37 0 41 973
Maresme 30 160 76 23 17 414 169 92 67 3 24 1.075
L’Heura 122 300 21 6 8 402 55 7 159 0 11 1.091
Sabadell 56 287 90 33 20 581 46 44 19 0 25 1.201
Vallès O. 3 45 286 119 34 31 598 72 14 8 0 70 1.277
Terrassa i Rubí 37 292 67 23 16 606 264 43 14 0 131 1.493
Vallès Oriental 95 425 117 50 14 844 291 147 11 6 13 2.013
Osona 10 62 155 50 12 358 732 272 142 0 73 1.866
Montserrat 21 84 136 33 9 386 330 41 25 1 37 1.103
Tarragona 29 495 232 58 25 770 428 125 69 0 129 2.360
Lleida 14 218 407 102 9 640 420 427 55 1 88 2.381
Girona 68 681 1.157 316 50 2.609 899 506 261 2 325 6.874
Terres de l’E. 7 48 284 44 2 192 322 12 40 0 76 1.027
À. de Reus M.V. 9 219 202 51 15 561 367 17 16 1 37 1.495
Alt Penedès i G. 27 141 87 27 16 516 190 6 15 0 3 1.028
Total CPNL 1.222 8.223 6.036 1.480 1.091 23.222 5.564 2.091 1.898 34 1.466 52.327

Procedència dels alumnes. Cursos inicials i bàsics. Percentatges.
Període 2006-2007

Catalunya 2,3%
Resta de l’Estat Espanyol 15,7%
Unió Europea 11,5%
Europa Extracomunitària 2,8%
Amèrica del nord 2,1%
Resta d’Amèrica 44,4%
Àfrica del nord 10,6%
Resta d’Àfrica 4,0%
Àsia 3,6%
Oceania 0,1%
Sense dades 2,8%

En la majoria dels casos, el grup majoritari és el dels alumnes nats a 
l’Amèrica Central o Sudamèrica (Resta d’Amèrica), amb percentatges que 
estan en molts casos pel voltant del 50% dels inscrits. En segon lloc hi 
figuren, tot i que d’una manera menys generalitzada, les persones que han 
nascut a altres territoris de l’estat espanyol, fora de Catalunya, amb gairebé 
un 16% al conjunt del CPNL.
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En la majoria dels casos, el grup majoritari és el dels alumnes nats a 
l’Amèrica Central o Sudamèrica (Resta d’Amèrica), amb percentatges que 
estan en molts casos pel voltant del 50% dels inscrits. En segon lloc hi 
fi guren, tot i que d’una manera menys generalitzada, les persones que han 
nascut a altres territoris de l’estat espanyol, fora de Catalunya, amb gairebé 
un 16% al conjunt del CPNL.

Finalment, hi ha quatre CNL que presenten unes característiques específi -
ques: CNL Osona, CNL Terres de l’Ebre i CNL de Lleida i CNL l’Heura. En 
el primer cas (CNL Osona), el grup d’alumnes més nombrós és el dels nats 
a Àfrica del nord (39,2%), tot i que els nascuts a la resta d’Amèrica també 
hi estan ben representats (19,2%). Al CNL Terres de l’Ebre són majorita-
ris els inscrits que han nascut a Europa i a l’Europa Extracomunitària, que 
sumen un 31,9%, i també hi ha un percentatge destacat de l’Àfrica del nord 
(31,4%). Al CNL de Lleida hi ha tres col·lectius relativament ben represen-
tats: els nats a l’Àfrica del nord i Resta d’Àfrica (35,6%), a Europa (21,4%) 
i a la resta d’Amèrica (26,9%). Per últim, el CNL L’Heura és el que té un 
percentatge més alt de persones procedents d’Àsia (14,6%). 

La causa d’aquestes diferències respecte al conjunt del CPNL és la priorit-
zació de les activitats adreçades als col·lectius de persones immigrades que 
tenen més presència en els respectius territoris.

 
2.4.4. Altres dades complementàries

Certifi cats homologats atorgats pel CPNL. Curs 2006-2007

Bàsic 3.798
Elemental  1.809
Intermedi 3.372
Sufi ciència 3.796
Superior 640
Total 13.415
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Nombre i percentatge d’acabament i assoliment dels cursos

                                    Inscripcions      Acaben el curs      Superen el curs

Bàsic 1 26.399 17.281 65,5% 10.670 61,7%

Bàsic 2 / Bàsic 1-2 (Curs bàsic) 11.713 8.329 71,1% 5.788 69,5%

Bàsic 3 / Bàsic 1-2-3 6.569 5.024 76,5% 3.607 71,8%

Elemental 1 / Bàsic 3 + Elemen-
tal 1 (Bàsic-elemental) 3.174 2.581 81,3% 2.200 85,2%

Elemental 2 1.904 1.642 86,2% 1.404 85,5%

Elemental 3 / Elemental 2-3 (Curs 
elemental) / Elemental 1-2-3 2.663 2.175 81,7% 1.841 84,6%

Intermedi 1 4.384 3.658 83,4% 2.965 81,1%

Intermedi 2 4.051 3.489 86,1% 2.744 78,6%

Intermedi 3 / Intermedi 1-2-3 6.167 5.402 87,6% 3.469 64,2%

Sufi ciència 1 4.007 3.540 88,3% 2.910 82,2%

Sufi ciència 2 3.258 3.058 93,9% 2.637 86,2%

Sufi ciència 3 / Sufi ciència 2-3 (Curs 
sufi ciència) / Sufi ciència 1-2-3 5.657 5.210 92,1% 3.798 72,9%

Nivell superior 1.290 1.128 87,4% 641 56,8%

Total 81.236 62.517 77,0% 44.674 71,5%

Parla.cat

El creixement d’internet com a xarxa de comunicació i d’intercomunicació, 
les noves tecnologies aplicables a l’ensenyament de llengües i el canvi 
en el perfi l dels aprenents, va portar a la Secretaria de Política Lingüística 
(SPL) del Departament de Vicepresidència de la Generalitat de Catalunya i 
a l’Institut Ramon Llull (IRLL), institució dedicada a la projecció i difusió de la 
llengua i cultures catalanes a l’exterior, en col·laboració amb el Consorci per 
a la Normalització Lingüística (CPNL) a impulsar un projecte d’elaboració 
d’un curs de català en línia que té com a objectiu facilitar l’accés a 
l’aprenentatge de la llengua catalana a persones que vulguin seguir un siste-
ma d’aprenentatge no presencial en un entorn que els faciliti la relació amb 
altres estudiants i que al mateix temps els acosti a uns referents culturals 
propis i específi cs de la comunitat lingüística catalana.

El projecte

El projecte consisteix en el desenvolupament d’un espai virtual que permeti 
la difusió de recursos, eines i materials per a l’aprenentatge de la llengua 
catalana i que faciliti la feina a totes aquelles persones que participen en el 
procés d’ensenyament-aprenentatge i en el disseny i elaboració d’un curs 
que incorpori totes les eines que el mitjà permeti.

La Secretaria de Política Lingüística ha assumit el fi nançament de 



CPNL
Memòria 2007 43

l’elaboració del curs Parla.cat i n’ha gestionat la contractació a través 
del Consorci per a la Normalització Lingüística, tal i com s’estableix en el 
conveni de col·laboració signat a aquest efecte entre el Departament de la 
presidència, l’Institut Ramon Llull i el mateix Consorci per a la Normalització 
Lingüística.

Elaboració i presentació dels nivells 1 i 2 dels curs Parla.cat

La Secretaria de Política Lingüística i l’Institut Ramon Llull han iniciat, com 
a projecte principal en l’àmbit de la didàctica i l’ensenyament de la llengua, 
l’elaboració d’un mètode per a l’aprenentatge basat en els enfocaments me-
todològics del document del Consell d’Europa el Marc europeu de referèn-
cia per a les llengües, que conté els quatre nivells d’aprenentatge (des del 
nivell bàsic fins a suficiència) i és un curs totalment virtual. Aquest mètode 
d’aprenentatge permet oferir un curs de català en línia, que s’adreça a les 
persones adultes, i que també el podrà seguir l’alumnat d’Educació Secun-
dària Obligatòria i de batxillerat.

El CPNL col·labora, mitjançant diverses actuacions, en l’elaboració del curs 
Parla.cat. En principi i segons el conveni el CPNL té la missió conjuntament 
amb l’IRLL de fer-ne el pilotatge.

La necessitat d’una eina d’aprenentatge de català en línia. 

Actualment el perfil de les persones adultes que aprenen la llengua catalana 
ha canviat molt. El que abans eren cursos força homogenis tant pel que fa a 
la procedència de les persones com de les llengües que parlaven, ara, amb 
les darreres onades immigratòries aquest perfil ha canviat força. Si a aquest 
fet hi sumem la poca disponibilitat de temps un cop acabada la jornada 
laboral, l’absència de fronteres geogràfiques i de desplaçaments per poder 
seguir un curs, les facilitats que ens donen les noves tecnologies per accedir 
a la formació, fan que aquesta eina d’aprenentatge sigui una eina molt útil i 
necessària.
 
Aquest entorn d’aprenentatge ens ofereix l’accés a tots els nivells de català 
des del Bàsic, passant per l’Elemental i l’Intermedi, fins a arribar a Suficièn-
cia. Ens ofereix la possibilitat d’ensenyar i aprendre llengua des d’una altra 
perspectiva: una nova metodologia, un nou entorn d’ensenyament aprenen-
tatge, uns nous materials i uns nous perfils d’alumnes.

Parla.cat 2007 CPNL

Des del principi, el Consorci per a la Normalització Lingüística col·labora en 
el projecte Parla.cat.

Durant l’any 2007, el CPNL ha destinat, des del mes de juny, una persona, a 
jornada completa al capdavant del projecte per poder-ne assumir la direc-
ció, pel que fa al desenvolupament del projecte en el CPNL. A més a més, 
hi van començar a treballar tres persones fent de tutores, dues a 25 hores 
i una a jornada completa. A partir del mes de setembre només hi ha dues 
persones que hi treballen.

S’han dut a terme tres tasques destacables dins del conjunt de tasques 
dutes a terme:

• El primer pilotatge de les proves de col·locació
• El pilotatge dels graus 1 i 2 del primer nivell (abril-juliol)
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• La revisió dels continguts didàctics del curs Nivell 1(a partir del 
setembre)

El pilotatge de les proves de col·locació

La prova de col·locació és un element important dins del curs de català en 
línia, ja que permet a l’alumne saber el seu nivell de coneixement de llengua 
i guiar-lo a l’hora de matricular-se en un nivell. El seu desenvolupament va 
a càrrec de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). La feina consistia 
en passar les proves amb els diversos ítems per tal de poder corroborar que 
col·locaven en els nivells i graus corresponents. En aquesta experimentació 
hi van col·laborar tots els CNL. Es van passar un total de 2.515 proves a 
alumnes matriculats als cursos de català dels nivells Bàsic 2, Elemental 2, 
Intermedi 2 i Suficiència 2. 

El pilotatge dels graus 1 i 2 del primer nivell

En el moment de començar el pilotatge només teníem dos graus del nivell 1 
acabats, el Bàsic 1 i el Bàsic 2 que són els que vàrem experimentar. També 
es van elaborar els plans de treball i el calendari de lliurament de les activi-
tats que havien de seguir els alumnes.

Es varen fer 6 grups, tres es coordinaven des del CPNL i tres des de 
l’Institut Ramon Llull. Hi havia 5 grups de B1 i 1 grup de B2 amb un total de 
79 persones. 

Els alumnes que es van inscriure al CPNL per al pilotatge eren alumnes dis-
posats a fer i experimentar un curs de català per Internet, però no tots eren 
e conscients de les exigències tècniques i d’aprenentatge que requereix un 
curs de llengua catalana d’aquestes característiques.
Els informes dels tutors pel que fa al pilotatge fan força incidència en què les 
eines de comunicació de la plataforma no són clares ni per als tutors ni per 
als alumnes. A partir d’aquí es comença a modificar la plataforma i a redefi-
nir les funcionalitats de cada apartat.

Valoració

La valoració de la feina feta fins ara és molt positiva. Tot i que el Consorci 
per a la Normalització Lingüística, segons el conveni signat amb la Se-
cretaria de Política Lingüística i l’Institut Ramon Llull, té la missió de dur a 
terme el pilotatge del curs, juntament amb l’IRLL, la col·laboració de les tres 
institucions en la definició de funcions de les eines de la plataforma i de les 
altres parts del projecte és molt estreta i es treballa de manera molt consen-
suada en la presa de decisions que afecten a l’elaboració del curs i també 
de la definició de funcions de les diferents eines de treball de la plataforma. 
La part menys positiva és que anem endarrerits sobre el calendari previst de 
lliurament de nivells, però també és cert que el producte que es va aconse-
guint és de molta qualitat i que serà una bona eina per a l’aprenentatge del 
català dins i fora de Catalunya i que donarà resposta i complementarà les 
actuals ofertes de cursos existents, en els moments que vivim, en què la 
tecnologia ja forma part de les nostres vides, aquest curs sens dubte serà 
una bona eina d’aprenentatge que es desenvolupa en un entorn virtual.
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2.5. Assessorament lingüístic
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Consultes lingüístiques 2007 

Ús oficial i normativa legal 7.003
Educació, recerca i joventut 679
Mitjans de comunicació i indústries culturals 2.336
Àmbit socioeconòmic 4.985
Institucions sanitàries i socials 2.103
Usuaris particulars 14.665
TOTAL 31.771

Pàgines revisades per sectors. Percentatges 

A. Local 53
Altres Ús oficial 1,2
Educació, recerca i joventut 2,1
Mitjans de comunicació i indústries culturals 10,4
Àmbit socioeconòmic 14,1
Institucions sanitàries i socials 11,7
Usuaris particulars 7,5

L’Optimot és un cercador d’informació lingüística que ajuda a resoldre dub-
tes sobre la llengua catalana. És un servei d’atenció de consultes lingüís-
tiques en línia en el qual es poden trobar eines, criteris i recursos per facilitar
l’ús correcte de la llengua. L’ha promogut la Secretaria de Política
Lingüística, en col·laboració amb el TERMCAT, Centre de Terminologia,
l’Institut d’Estudis Catalans i el Consorci per a la Normalització
Lingüística.

S’hi accedeix a través d’Internet, a l’adreça http://optimot.gencat.cat.  
L’Optimot consta d’un cercador, tipus Google, que permet trobar de forma
ràpida i autònoma la resposta a les consultes lingüístiques més habituals en
l’ús de la llengua catalana. Les consultes que no es resolguin
satisfactòriament mitjançant el cercador, es podran dirigir al servei
d’atenció personalitzada, a través d’una bústia de correu web.

Durant el 2007 s’han fet presentacions territorials del cercador per a totes
les persones del CPNL que fan tasques d’assessorament. L’any 2008 serà 
l’any de desplegament a tot el CPNL, que difondrà aquest recurs de forma
prioritària en la seva oferta de serveis per facilitar l’autonomia
lingüística dels seus usuaris.
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2.6. Convenis

El compromís del CPNL amb els ens locals, les organitzacions i les empre-
ses es recull bàsicament en convenis de col·laboració,que solen tenir una 
durada de dos anys, després dels quals, se’n pot acordar una pròrroga, si la
col·laboració continua en els mateixos termes. Els convenis que signen el
CPNL i altres organitzacions comporten la voluntat, manifestada i acceptada
mútuament, de fomentar el coneixement, l’ús i la divulgació del català,
d’acord amb els preceptes legals en matèria lingüística.

Els convenis regulen i descriuen les iniciatives que s’ajusten als objectius
del CPNL: execució de plans lingüístics, prestació de serveis
d’assessorament, organització de cursos i plans de formació, accions de
dinamització i altres intervencions que incideixen en el procés de la
normalització lingüística.

Els supòsits recollits en els convenis de col·laboració també es poden
desenvolupar i ampliar amb la signatura d’annexos complementaris.

Documents signats pel Consorci per a la Normalització Lingüística, per
sectors d’intervenció. 2007

                                             Empreses   Organitzacions   Ens locals   Total
Convenis 39 126 199 364
Acords de col·laboració 434 149 10 593
Pròrrogues 43 117 43 203
Annexos 58 116 548 722
Total 574 508 800 1.882

Documents signats pel Consorci per a la Normalització Lingüística, per
continguts. 2007

                                            Empreses    Organitzacions    Ens locals    Total
Assessorament 4 3 - 7
Dinamització de l’ús 344 - 17 361
Formació 164 254 767 1.185
Plans lingüístics 48 64 1 113
Assessorament i formació 14 187 15 216
Total 574 508 800 1.882
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2.7. Estudis i Avaluació

Ofercat: indicadors de l’oferta de català

L’Ofercat és una eina d’avaluació de la presència de català en un territo-
ri a partir de l’observació d’uns indicadors que permeten detectar aquells 
sectors en els quals la presència de català és més deficitària. Els resultats 
obtinguts complementen les dades sobre coneixements de la llengua que 
ens ofereixen els censos i padrons, i poden ajudar a dissenyar la planificació 
lingüística que duen a terme el Consorci per a la Normalització Lingüística i
les altres institucions implicades en aquest procés.

L’any 2007 s’han portat a terme observacions a les ciutats de Granollers, La 
Seu d’Urgell, Terrassa, Manresa, Tarragona i Lloret de Mar. També s’ha ela-
borat un informe sobre els resultats del primer cicle d’observacions Ofercat 
(2001-2006).

Indexplà

L’Indexplà és un programa informàtic que permet conèixer la situació lin-
güística d’una empresa o entitat mitjançant una representació gràfica de sis
factors: imatge i retolació, adequació lingüística del personal, criteris d’ús
lingüístic, documents d’ús extern, comunicacions externes i documentació i
comunicacions internes.

El diagnòstic que ofereix l’Indexplà permet fer un pla lingüístic que recull les
actuacions i els serveis que contribuiran a transformar el sistema de comuni-
cacions de l’organització, segons els objectius que la mateixa empresa o
entitat s’hagi fixat. El progrés s’avaluarà amb una segona observació o més.

Altres estudis

L’any 2002 es va fer un estudi sobre l’ús del català en la retolació comercial
principal i secundària dels comerços de les sis poblacions del CNL Vallès
Occidental 3. L’any 2007 s’ha completat la segona observació, amb la inten-
ció de veure l’evolució del paisatge lingüístic comercial.



CPNL
Memòria 2007 47

Annex
Organitzacions

amb conveni

CPNL
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Convenis, pròrrogues, acords de col.laboració 
i anexos signats pel  CPNL durant el 2007 

Administració 

Serveis centrals 
Escola d’Administració Pública de Catalunya 

CNL de Barcelona 
Ajuntament de Barcelona
Parlament de Catalunya

CNL l’Hospitalet 
Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat

CNL Ca n’Ametller 
Ajuntament d’Abrera
Ajuntament de Castellbisbal
Ajuntament de Corbera de Llobregat
Ajuntament de Martorell
Ajuntament de Molins de Rei
Ajuntament de Pallejà
Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts
Ajuntament d’Esparreguera 
Ajuntament d’Olesa de Montserrat
 
CNL Roses 
Ajuntament de Sant Joan Despí

CNL Eramprunyà 
Ajuntament de Begues
Ajuntament de Castelldefels
Ajuntament de Gavà
Ajuntament de Sant Boi de Llobregat
Ajuntament de Torrelles de Llobregat

CNL El Prat de Llobregat 
Ajuntament del Prat de Llobregat

CNL de Badalona i Sant Adrià 
Ajuntament de Badalona
Ajuntament de Sant Adrià de Besòs

CNL Maresme 
Ajuntament d’Arenys de Mar
Ajuntament d’Argentona
Ajuntament de Canet de Mar
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Ajuntament de Dosrius 
Ajuntament de Malgrat de Mar
Ajuntament de Mataró
Ajuntament de Pineda de Mar 
Ajuntament de Premià de Mar
Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt
Ajuntament del Masnou
Consell Comarcal del Maresme

CNL L’Heura 
Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet 

CNL de Sabadell 
Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
Regidoria de Comerç i Indústria 
de l’Ajuntament de Castellar del Vallès
Ajuntament de Sabadell / Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda / Ajun-
tament de Palau-solità i Plegamans 
Ajuntament de Sabadell / Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda
Ajuntament de Sabadell

CNL Vallès Occidental 3 
Ajuntament de Barberà del Vallès
Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 

CNL de Terrassa i Rubí 
Ajuntament de Viladecavalls
Foment de Terrassa, S.A. 

CNL Vallès Oriental 
Ajuntament de Canovelles
Ajuntament de Cardedeu
Ajuntament de Granollers 
Ajuntament de la Llagosta
Ajuntament de les Franqueses del Vallès
Ajuntament de Lliçà d’Amunt
Ajuntament de Llinars de Vallès
Ajuntament de Mollet del Vallès 
Ajuntament de Montmeló
Ajuntament de Montornès del Vallès
Institut Municipal d’Educació de Mollet del Vallès

CNL d’Osona 
Ajuntament de Santa Eugènia de Berga
 
CNL Montserrat 
Ajuntament d’Artés
Ajuntament de Bellver de Cerdanya
Ajuntament de Castellgalí
Ajuntament de Gironella
Ajuntament de la Llacuna
Ajuntament de Manresa 
Ajuntament de Navarcles
Ajuntament de Navàs
Ajuntament de Piera
Ajuntament de Puig-reig
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Ajuntament de Sallent
Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada
Ajuntament de Sant Mateu de Bages
Ajuntament de Santa Margarida de Montbui
Ajuntament de Santpedor
Ajuntament del Bruc
Ajuntament dels Hostalets de Pierola
Ajuntament d’Òdena
Consell Comarcal de la Cerdanya
Consell Comarcal del Berguedà
Consorci per a la Promoció dels Municipis del Moianès

CNL de Tarragona 
Ajuntament de Calafell
Ajuntament de Cunit
Ajuntament de l’Arboç 
Ajuntament de Montblanc
Ajuntament de Vila-seca
Consell Comarcal de la Conca de Barberà
Consell Comarcal de l’Alt Camp
Consell Comarcal del Baix Penedès
Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona

CNL de Lleida 
Ajuntament d’Alcarràs
Ajuntament d’Alcoletge
Ajuntament d’Alfarràs
Ajuntament d’Alguaire
Ajuntament d’Artesa de Segre
Ajuntament de Balaguer
Ajuntament de Bellvís
Ajuntament de Castellnou de Seana
Ajuntament de Guissona
Ajuntament de Juneda
Ajuntament de la Pobla de Segur
Ajuntament de la Seu d’Urgell
Ajuntament de les Borges Blanques
Ajuntament de Lleida 
Ajuntament de Maials
Ajuntament de Mollerussa 
Ajuntament de Rosselló
Ajuntament de Tàrrega 
Ajuntament de Torregrossa
Ajuntament de Tremp
Ajuntament de Vilanova de Bellpuig
Ajuntament de Vilanova de la Barca
Ajuntament d’Ivars d’Urgell
Conselh Generau d’Aran 
Consell Comarcal de la Segarra
Consell Comarcal de l’Alt Urgell
Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça
Consell Comarcal de les Garrigues
Consell Comarcal de l’Urgell 
Consell Comarcal del Pallars Sobirà
Consell Comarcal del Pla d’Urgell
Consell Comarcal del Solsonès
Paeria de Cervera
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CNL de Girona 
Ajuntament de Bordils
Ajuntament de Camprodon
Ajuntament de Cassà de la Selva
Ajuntament de Castelló d’Empúries 
Ajuntament de Celrà
Ajuntament de Figueres
Ajuntament de Flaçà
Ajuntament de Llançà
Ajuntament de Maçanet de la Selva
Ajuntament de Pals
Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols
Ajuntament de Sant Hilari Sacalm
Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses
Ajuntament de Sant Pere Pescador
Ajuntament de Sils
Ajuntament de Tossa de Mar
Ajuntament de Vidreres
Ajuntament d’Hostalric

CNL de les Terres de l’Ebre 
Ajuntament d’Amposta
Ajuntament de Deltebre
Ajuntament de Flix
Ajuntament de la Sénia
Ajuntament de la Torre de l’Espanyol
Ajuntament de l’Ametlla de Mar
Ajuntament de l’Ampolla
Ajuntament de Móra d’Ebre
Ajuntament de Riba-roja d’Ebre 
Ajuntament de Roquetes
Ajuntament de Tortosa
Ajuntament del Perelló
Ajuntament del Pinell de Brai
Ajuntament d’Ulldecona
Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre

CNL de l’Àrea de Reus Miquel Ventura 
Ajuntament de Mont-roig del Camp
Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant

CNL de l’Alt Penedès i el Garraf 
Ajuntament de Cubelles
Ajuntament de Gelida
Ajuntament de Sant Pere de Ribes
Ajuntament de Sant Quintí de Mediona 
Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia
Ajuntament de Sitges
Ajuntament de Vilafranca del Penedès
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Empreses 

Serveis centrals 
Forma 7

CNL de Barcelona 
Block de Ideas
Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona
Compañía Española de Viviendas de Alquiler, SA (CEVASA) 
Consorci Sanitari Integral
Finques Feliu, S.L. 
Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital 
de la Santa Creu i Sant Pau
Grup Indra
Hospital Sant Rafael
Juga-El Render
Maydo Asociados
Mútua General de Catalunya de Previsió Social / Grup Mútua General de 
Catalunya Gestió Corporativa AIE / Mutual Expansió, S.L. / Fundació Mútua 
General de Catalunya
Nueva Casa Castro, SL
Sener Ingeniería y Sistemas, S.A. 
VIBEL GRUP

CNL l’Hospitalet 
Proclínic, SA

CNL Roses 
Associació CineBaix
Catalana de Telecomunicacions, Societat 
Operadora de Xarxes, S.A. 

CNL L’Heura 
Fundació Hospital de l’Esperit Sant
Talleres Jomar

CNL Vallès Occidental 3 
Autocars R. Font, SA

CNL de Terrassa i Rubí 
Comerç Terrassa Centre
Consorci Sanitari de Terrassa
Mina Pública d’Aigües de Terrassa, SA

CNL Vallès Oriental 
Fundació Hospital Asil de Granollers
Hospital de Sant Celoni, Fundació Privada
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CNL de Lleida 
Badia Vinagres, S.L. 
Centre de Titelles
Centre Tecnològic Forestal de Catalunya
Supsa Supermercats Pujol SL

CNL de Girona 
Institut d’Assistència Sanitària de Girona
Joaquim Albertí, SA

CNL de les Terres de l’Ebre 
Fundació Pere Mata de les Terres de l’Ebre

CNL de l’Alt Penedès i el Garraf 
El Blau / El Groc
Genil / Genito
La Carpeta Moderna
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Organitzacions 

Serveis centrals 
Comissió Obrera Nacional de Catalunya

CNL de Barcelona 
Agermanament sense Fronteres 
Associació Al-falah
Associació cultural, social, independent Sonna 
Al Hayat (Forjadores de Vida) 
Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya
Associació de Treballadors Paquistanesos 
Associació Nuevos Colectivos 
Casa Amèrica Catalunya
Casal Argentí 
Centre Cultural d’Espiritualiat Càtar
Centro Boliviano Catalán
Departament d’Innovació, Universitats i Empresa / Gremi d’Instal·ladors de 
Barcelona
Fedelatina, Federación de Entidades Latinoamericanas 
de Cataluña / Fundació Babel Punto de Encuentro 
Federació d’Associacions de Barna Centre
Fundació Caixa Catalunya
Fundació Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental
Fundació Privada Natura
Iglesia Evangélica Asamblea de Dios Ministerio 
de Madureira en España

CNL l’Hospitalet 
AMPA CEIP Ramon Muntaner
AMPA de l’IES Bisbe Berenguer
AMPA del CEIP Bernat Desclot
AMPA del CEIP la Carpa
Associació Club d’Esplai la Florida
Associació Cultural la Mediterrània
Associació de Veïns de Can Serra
Associació de Veíns de Collblanc-la Torrassa
Càritas Diocesana de Barcelona, secció de Barcelona 
Esquerra i del Barcelonès Sud
CEIP Ausiàs March
CEIP Bernat Metge
CEIP Busquets i Punset
CEIP Folch i Torres / Col·legi Alegre
CEIP Josep Janés
CEIP Menéndez Pidal
CEIP Milafros Consarnau
CEIP Pompeu Fabra
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Col·legi Acadèmia Cultura
Col·legi San Jaime
Col·legi Sant Jaume de la FEP
Col·legi Utmar-Atenea
Espíritu de la Santa Cruz de la Sierra
Esplai a la Florida
Fundació Akwaba
Grup Voluntariat Parròquies Santa Gemma i Sant Antoni
IES Can Vilumara
IES Eugeni d’Ors / CEIP Charlie Rivel
IES Llobregat
IES Mercè Rodorera
IES Santa Eulàlia
Xarxa d’Intercanvi de Coneixements

CNL Eramprunyà 
Cines Filmax / Federació Coordinadora de les Associacions de Mares i Pa-
res d’Alumnes de Castelldefels
Federació Coordinadora de les Associacions de Mares 
i Pares d’Alumnes de Castelldefels

CNL de Badalona i Sant Adrià 
Aldees Infantils SOS de Catalunya
Associació de Comerciants del Progrés
Associació de Dones Xineses a Catalunya / Asociación de Centros Comer-
ciales y Culturales Chinos en España
Associació la Mussara 
Associació La Rotllana
Associació per a la Multiculturalitat, la Informació i la Convivència Social 
(AMICS) 
Casal dels Infants del Raval
Grup de Dones JADE
Regidoria de Promoció de la Ciutat i Regidoria 
d’Esports i Turisme de l’Ajuntament de Badalona / Federació d’Associacions 
de Venedors dels Mercats Municipals de Badalona

CNL Maresme 
Associació Cultural Musulmana Al-Ouahda
Associació Multicultural del Maresme
Centre Natació Mataró
Unió de Botiguers de Mataró

CNL L’Heura 
Agrupació del Comerç i la Indústria (ACI) 
de Santa Coloma de Gramenet
Agrupació del Comerç i la Indústria (ACI) 
de Santa Coloma de Gramenet / Grameimpuls
Associació de Dones del Singuerlín
Biblioteca Can Peixauet
CEIP Jaume Salvatella
CEIP Miguel de Unamuno / AMPA del CEIP Miguel de Unamuno
CEIP Pallaresa / AMPA del CEIP Pallaresa
CEIP Tanit
Centre Esportiu Raval (CER) 
Centre Excursionista Puigcastellar
Fundació Integrament
Grup de Dones del Barri Llatí
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Museu Torre Balldovina

CNL Vallès Occidental 3 
Asociación de Apoyo al Inmigrante
Associació d’intercanvi sociocultural “El Baobab” 
Club de jubilats i pensionistes de Serraperera
Institut de Ciència de Materials de Barcelona
Taarof bi Salam

CNL de Terrassa i Rubí 
Associació Magrebina de Rubí
Associació Sociocultural Darna
Unión Cultural Latinoamericana de Terrassa

CNL Montserrat 
Asociación Solidaria Encuentro
Associació Cultural Islàmica del Bages
Cambra de Comerç de Manresa
Hayma Punt de Trobada
Horitzons Mediterranis

CNL de Tarragona 
Ajuntament de Calafell / Unió de Comerciants i Empresaris de Calafell La 
Unió / Fòrum Calafell
Ajuntament de l’Arboç / Sociedad Cultural Educativa Rumana
Ajuntament de Salou / Asociación Casal Argentino 20 de junio
Ajuntament de Salou / Asociación Colectivo Senegalés de Tarragona
Ajuntament de Salou / Associació de Jubiltats Esplai Salou
Associació Juvenil Assadaka
Associació Llatinoamericana de l’Alt Camp (ALAC) 
Associació Llatinoamericans a Baix Penedès
Comunitat Islàmica de Valls

CNL de Lleida 
Associació Africana de Balaguer i Comarca
Associació Comarcal Urgell 
d’Ajuda al Minusvàlid (ACUDAM) 
Associació de Dones Africanes del Segrià (ADAS) 
Associació de Romanesos d’Alcarràs (ARA) 
Ateneu Popular de Ponent
Centre Llatinoamericà de Lleida
Fundació Pagesos Solidaris
Fundació Privada ASPROS
Institut d’Estudis Ilerdencs
SABU
Unió Senegalesa Urgell-la Segarra

CNL de Girona 
Associació Dones Entrecultures

CNL de les Terres de l’Ebre 
Associació Islàmica Cultural La Cala
Centre Cultural Abu Baker El Tortosí
Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària

CNL de l’Àrea de Reus Miquel Ventura 
Ajuntament de Reus / Orfeó Reusenc
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Asociación Boliviana para la Integración, el Desarrollo y la Cultura (ABIDC) 
Asociación de Uruguayos en Tarragona Termo y Mate
Associació de Senegalesos de Reus
BENA CATALUNYA per la solidaritat, 
desenvolupament i intercanvi cultural
Centre Llatinoamericà de Reus
Col·legi Oficial d’Agents Comercials de Reus
Consell Comarcal del Baix Camp / Consell Comarcal del Priorat / Fundació 
Caixa Tarragona
Cruïlla, Associació per al diàleg entre les cultures

CNL de l’Alt Penedès i el Garraf 
Asociación Latinoamericana del Garraf
Associació d’Empresaris del Garraf, 
Alt Penedès i Baix Penedès (ADEG) 
Escola de Música Freqüències
Regidoria de Política Lingüística de l’Ajuntament 
de Vilafranca del Penedès / Patronat de Comerç i Turisme / Gremi Comarcal 
d’Hostaleria i Turisme de l’Alt Penedès
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Publicacions periòdiques

Falca

Consorci per a la Normalització Lingüística (CNL de l’Àrea de Reus Miquel 
Ventura). 4 pàgines. 

Full d’anuncis de la llengua catalana
Publicació amb informació sobre temes lingüístics. Arriba al públic, ajun-
taments i alumnat del Priorat i el Baix Camp, a través de diverses revistes 
locals.

Núm. 16: abril 2007. 10.567 exemplars.
Núm. 17: agost 2007. 10.103 exemplars.

Nús

Consorci per a la Normalització Lingüística (CNL de Sabadell).

Full d’informació anual sobre recursos i notícies de normalització lingüística 
adreçat als usuaris del centre i els seus serveis.
Núm. 16: any 2007. Aquest número també ha estat editat en Braille.

Jocs en català

Consorci per a la Normalització Lingüística (Serveis Centrals). 80.000 exem-
plar del catàleg i 47.000 exemplars de l’adhesiu.

Catàleg 2007-2008 que recull els puzles, jocs de taula, CD-ROM, etc. en 
català que es poden trobar actualment al mercat.  L’adhesiu Jocs en català 
reprodueix la portada del catàleg.

Carta als reis

Consorci per a la Normalització Lingüística (Serveis Centrals). 180.000 
exemplars

Carta editada com a material de suport de la campanya de Nadal 2007, del 
programa Jocs en català.



CPNL
Memòria 200764

Llibres i opuscles

19è Premi Sant Jordi

Consorci per a la Normalització Lingüística (CNL Ca n’Ametller; OC Pallejà) i 
l’Ajuntament de Pallejà. 1000 exemplars.

Publicació de les obres guanyadores del 19è Premi Sant Jordi 2006 de 
Pallejà, convocat per a potenciar l’ús escrit del català a les escoles de la 
població.

Veus del Món a Barcelona

Consorci per a la Normalització Lingüística (CNL de Barcelona).

Veus del món a Barcelona és un recull d’impressions, de sensacions i de 
vivències explicades en primera persona per 107 alumnes d’arreu del món 
que fan cursos bàsics de català a la ciutat.

+ Sabors, 32 receptes per alimentar el català

Consorci per a la Normalització Lingüística (CNL el Prat de Llobregat) i 
l’Ajuntament del Prat de Llobregat. 2000 exemplars 

Els protagonistes de + sabors són alumnes dels quatre centres de formació 
d’adults que hi ha al Prat. Ells i elles representen tot l’alumnat que estudia 
català. La voluntat d’aquestes persones d’aprendre la llengua del país que 
les acull demostra que fan un esforç per adaptar-se aquí, sense que aquest 
fet comporti una renúncia a la seva identitat d’origen.

Parlem-nos. Mira’m en català, parla’m en català

Consorci per a la Normalització Lingüística (CNL de Sabadell) i l’Ajuntament 
de Sabadell, l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, Ajuntament de Caste-
llar del Vallès, Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda, Ajuntament de 
Palau-solità i Plegamans i Ajuntament de Polinyà.

Catàleg de l’exposició Parlem-nos, un recull fotogràfi c de les parelles lin-
güístiques i d’alumnes del CNL de Sabadell arribats de fora de Catalunya. El 
que es vol és motivar els catalanoparlants perquè no canviïn de llengua al 
parlar amb els estrangers i també apropar el català als immigrants.

Ensenyar i aprendre llengua en la societat digital

Centres de Formació de Persones Adultes, Consorci per a la Normalització i 
Serveis Lingüístics Universitaris.

Ponències i les conclusions generades en el seminari Ensenyar i aprendre 
llengua en la societat digital celebrat a Barcelona els dies 6 i 7 de juliol de 
2006
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Diada Nacional de Catalunya, onze de setembre 2007

Consorci per a la Normalització (Ofi cina de Català de Canovelles) i Ajunta-
ment de Canovelles.

Recull de poemes d’Alumnes dels Cursos de Català per Adults  en motiu de 
la festa de Canovelles

15è Premi Sant Jordi infantil i juvenil de Conte i Narració Breu en Català

Consorci per a la Normalització Lingüística ( CNL Ca N’ Ametller ).  500 
exemplars.

Publicació de les obres guanyadores del 14è Premi Sant Jordi infantil i juve-
nil de conte i narració breu en català, convocat per a potenciar l’ús escrit del 
català a les escoles de Pallejà.

Cartells, díptics, tríptics i desplegables

Has pensat a fer el teu currículum en català?

Consorci per a la Normalització Lingüística (Serveis Centrals). 3000 exem-
plars.

Full editat per la Fira del treballador immigrant.

Directori Vine i aprèn català

Consorci per a la Normalització Lingüística (Serveis Centrals). 10100 exem-
plars.

Tríptic amb les adreces i telèfons dels serveis i ofi cines de català del Con-
sorci per a la Normalització Lingüística.

Parlem-nos. Mira’m en català, parla’m en català (díptic)

Consorci per a la Normalització Lingüística (CNL de Sabadell). 5500 exem-
plars. 

Díptic de l’Exposició Parlem-nos,  el que es vol és sensibilitzar la població 
immigrant en l’ús del català i la població autòctona en l’acolliment lingüístic. 
A través d’una sèrie de fotografi es i unes frases escollides de les entrevis-
tes a alumnes dels cursos de català i a parelles lingüístiques del CNL de 
Sabadell. 

Plànol de Girona. Si vius a Catalunya... aprèn català! Vine i aprèn català!

Consorci per a la Normalització Lingüística (CNL de Girona ). 15000 exem-
plars
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Plànol de Girona, editat en el marc del Pla d’acolliment lingüístic que es duu 
a terme a la ciutat, que pretén fer veure a les persones nouvingudes, desti-
natàries d’aquest material, els avantatges d’aprendre a parlar en català.

Al vostre servei en català

Consorci per a la Normalització Lingüística (CNL de l’Àrea de Reus Miquel 
Ventura). 1.600 exemplars.
Consorci per a la Normalització Lingüística (CNL del Maresme). 5.000 
exemplars.

Quadríptic editat pels centres amb l’objectiu de difondre entre la població 
els serveis que ofereix el Consorci a empreses, organitzacions i al públic en 
general.

Joc lingüístic: El dimoni també juga

Consorci per a la Normalització Lingüística (CNL de Badalona i Sant Adrià), 
l’Associació de Comerciants del Progrés i l’Ajuntament de Badalona convo-
quen els jocs lingüístics El dimoni també juga.

El joc lingüístic és un joc de preguntes relacionades amb l’entorn del barri 
del Progrés, les Festes de Maig i la llengua catalana.
Aquesta actuació pretén, d’una banda, incrementar el fl ux de clients als 
comerços, reforçant els vincles entre els comerciants i els ciutadans de 
Badalona, i, de l’altra,  promoure l’ús de la llengua catalana, per la qual cosa 
el joc lingüístic es relaciona amb la campanya Dóna corda al català i Volun-
taris per la llengua, en intentar fer accessible la llengua catalana a tothom 
i que sigui vista com un fet natural i quotidià, a la vegada que se’n fomenta 
l’aprenentatge i l’ús en amplis sectors de la societat.

Lectura fàcil en català

Consorci per a la Normalització Lingüística (CNL Montserrat) i el Sindicat 
CCOO Bages- Berguedà.  

Díptic i tríptic editats, durant el curs 2006-2007, per potenciar la lectura en 
català en els nivells bàsics, elementals i intermedis. També difondran les 
noves col·leccions de Lectura Fàcil entre els alumnes, per tal que es puguin 
introduir d’una forma fàcil i amena en la lectura de textos en català.

Premis 2007  Llanterna  Digital

Consorci per a la Normalització Lingüística (CNL de Lleida) i la Coordinado-
ra de Serveis Lingüístics.

Desplegables dels Premis 2007 Llanterna Digital, iniciativa de la Coordina-
dora de Serveis Lingüístics de Lleida, que vol contribuir a fomentar l’ús del 
català i de l’occità, i a promoure la creació audiovisual en aquestes llengües, 
mitjançant curtmetratges.

Al vostre servei en català

Consorci per a la Normalització Lingüística (CNL de l’Àrea de Reus Miquel 
Ventura). 1.600 exemplars.
Consorci per a la Normalització Lingüística (CNL del Maresme). 5.000 
exemplars.

Quadríptic editat pels centres amb l’objectiu de difondre entre la població 
els serveis que ofereix el Consorci a empreses, organitzacions i al públic en 
general.

Joc lingüístic: El dimoni també juga
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Parlem-nos. Mira’m en català, parla’m en català (cartells)

Consorci per a la Normalització Lingüística (CNL de Sabadell). 400 exem-
plars.
Consorci per a la Normalització Lingüística (CNL de Sabadell; OC Sant Quir-
ze del Vallès). 100 exemplars.

Cartell de l’Exposició Parlem-nos, el que es vol és sensibilitzar la població 
immigrant en l’ús del català i la població autòctona en l’acolliment lingüístic. 
A través d’una sèrie de fotografi es i unes frases escollides de les entrevis-
tes a alumnes dels cursos de català i a parelles lingüístiques del CNL de 
Sabadell. 

Primer Concurs de rimes de Hip-Hop

Consorci per a la Normalització Lingüística (CNL de Sabadell).

Tríptic del Primer Concurs de rimes Hip-Hop. Des del Canya Jove, junta-
ment amb el Servei de Català de Sant Quirze del Vallès, es vol convocar el 
1r Concurs de Rimes de Hip Hop en català amb dos objectius clars: d’una 
banda, promoure l’ús de la llengua catalana entre joves; i de l’altra, donar-
los l’oportunitat d’expressar com millor saben allò que pensen, senten i/o 
desitgen de la societat catalana que els envolta, així com fomentar el seu 
esperit creatiu. 

El ressò de la sardana, ciutat Pubilla. Esparreguera 2006

Consorci per a la Normalització Lingüística (CNL Ca n’Ametller).

Opuscle que explica que Esparreguera va ser nomenada per l’any 2006 
Ciutat Pubilla de la Sardana. Per aquest motiu, el Servei Local de Català, 
pertanyent al Centre de Normalització Lingüística Ca n’Ametller, amb seu a 
Molins de Rei, va voler aprofi tar l’ocasió per difusió de la sardana.

Tertúlia literària amb Ramon Solosona. Cementiri de butxaca (2006)

Consorci per a la Normalització Lingüística (CNL de Sabadell).

Tríptic de difusió de la tertúlia literària amb Ramon Solsona el 24 de gener 
de 2007 al Centre Cívic Can Feliu a les 19h, Sant Quirze del Vallès.
La tertúlia s’emmarca dins les activitats de foment de la lectura dels cursos 
de català per adults del període octubre-gener del 2006-2007. Aquesta acti-
vitat ha estat organitzada pel Servei de català de Sant Quirze del Vallès.

Tertúlia literària amb Jordi Galceran. (El mètode Grönholm)

Consorci per a la Normalització Lingüística (CNL de Sabadell).

Tríptic de difusió de la tertúlia literària amb Jordi Galceran el 30 de maig de 
2007 al Centre Cívic Can Feliu a les 19h, Sant Quirze del Vallès.

La tertúlia s’emmarca dins les activitats de foment de la lectura dels cursos 
de català per adults del període febrer-juny de 2007. Aquesta activitat ha 
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estat organitzada pel Servei de català de Sant Quirze del Vallès.

Voluntariat per la Llengua

Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL). 71.600 exemplars.

Díptic general per donar a les entitats, establiments, llocs d’esbarjo, ofi cines 
d’informació del programa de Voluntariat.

Voluntariat per la Llengua

Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL). 16.350 exemplars.

Cartell de difusió del programa de Voluntariat per la Llengua.

Voluntariat per la Llengua

Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL). 22.500 exemplars.

Cartell per anunciar activitats de difusió del programa de Voluntariat per la 
Llengua.

XIX Concurs de poesia i prosa en català per a no professionals

Consorci per a la Normalització Lingüística (CNL Roses; SLC de Sant Just 
Desvern), l’Ajuntament de Sant Just Desvern, Ressenya, l’Ateneu Sant Just 
Desvern i pobleiciutat. 3.000 díptics i 300 cartells.

Cartell i díptic que contenen les bases del dinovè concurs de poesia i prosa 
destinat a promoure l’ús del català literari a les escoles i a la població en 
general.

VIII Cicle de cinema català sabadell

Consorci per a la Normalització Lingüística (CNL Sabadell), patrocinat per 
Obra Social Caixa Sabadell, l’Ajuntament de Sabadell i el Departament de 
Presidència de la Generalitat de Catalunya; col·laboren, Plataforma per la 
Llengua, Òmnium Cultural (Sabadell), Vilaweb, Viena,  Diari de Sabadell, 
Canal Català Vallès, Ràdio Flaixbac, Ràdio Sabadell i més Sabadell. 12000 
exemplars de tríptics i 1000 exemplars de cartells.

Tríptic i cartell que conté el programa d’activitats i pel·lícules que es van pro-
jectar en el marc del VIII Cicle de cinema català que s’organitzà a Sabadell 
del 15 d’octubre fi ns el 27 de novembre de 2007.

Benvinguts, Benvingudes

Consorci per la Normalització Lingüística (CPNL) 25000 exemplars de cada 
tipus de material.

Cartells i díptic editats com a suport al programa d’acolliment lingüístic.
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X Cicle de cinema infantil

Consorci per a la Normalització Lingüística (CNL Roses; SLC de Sant Feliu 
de Llobregat) i CineBaix de Sant Feliu de Llobregat. 34.800 exemplars.

Díptic amb val de descompte que conté dates, horari i sinopsi de la pel·lícula 
corresponent a cada mes (se n’editen 4.350 per a cada pel·lícula, en total 
34.800 exemplars).

Altres

Parlar Català et costa? Els Voluntaris t’ajudem

Consorci per a la Normalització Lingüística (CNL de Barcelona). 10.000 
exemplars.

Full de difusió del programa de Voluntaris per la llengua.

Vols ajudar els qui aprenen a parlar català?

Consorci per a la Normalització Lingüística (CNL de Barcelona). 10.000 
exemplars.

Full de difusió del programa de voluntaris per la llengua. És un projecte de 
participació ciutadana que posa en contacte persones que volen destinar 
una hora a la setmana del seu temps a conversar amb les persones que 
aprenen català.

Voluntaris per la Llengua

Consorci per a la Normalització Lingüística (CNL Montserrat). 300 exem-
plars.

Targeta editada pel CNL per difondre la campanya “Voluntaris per la 
Llengua”a Bages.

Voluntaris per la Llengua

Consorci per a la Normalització Lingüística (CNL del Maresme).  2500   
exemplars.

Punt de llibre editat pels CNL per difondre la campanya “Voluntaris per la 
Llengua”.

Plats a la carta

Consorci per a la Normalització Lingüística (CNL del Vallès Oriental), OC de 
Caldes de Montbui  i l’Ajuntament de Caldes de Montbui.
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Plats a la carta és una aplicació informàtica que facilita al sector de la 
restauració l’elaboració de cartes i menús en català i en permet també la 
traducció al castellà, a l’alemany, a l’anglès, al francès i a l’italià

Full A5 editat per difondre la informació de Plats a la carta. és una aplicació 

Carpeta bossa Voluntariat per la Llengua

Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL). 26.060exemplars.

Carpeta per donar als voluntaris, aprenents i també pot servir per a les enti-
tats que es visiten i que tenen interès en participar en el programa.

Voluntariat per la Llengua

Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL). 21.750 exemplars.

Full d’orientacions per a les persones voluntàries.

Voluntariat per la Llengua

Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL). 21.750 exemplars.

Full d’orientacions per a les persones aprenentes.

Voluntariat per la Llengua

Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL). 34.010 exemplars.

Full de difusió de programa de Voluntariat per la llengua.

Voluntariat per la Llengua

Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL). 32.300 exemplars.

Full de difusió de programa de Voluntariat per la llengua.

Voluntariat per la Llengua

Consorci per a la Normalització Lingüística ( CNL Terrassa i Rubí ). 

Cartilla promoció dels establiments adherits al programa “Voluntariat per la 
llengua”

Calendari 2008

Consorci per a la Normalització Lingüística. 73.000 exemplars

Calendari de sobretaula personalitzat per a cada CNL. 
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Calendari 2008

Consorci per a la Normalització Lingüística (CNL de Terrassa i Rubí). 2000 
exemplars

Calendari de sobretaula que inclou un resum de l’oferta de serveis del cen-
tre.

Calendari 2008

Consorci per a la Normalització Lingüística (CNL Ca n’Ametller ). 23.500 
exemplars

Calendari de butxaca personalitzat per a cada servei i ofi cina del CNL Ca 
n’Ametller.

Guia de conversa Parlem al bar

Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL). 6000 exemplars.

Targetó que conté una guia de conversa específi ca en l’àmbit de la restau-
ració.

Postal Nadal 2007

Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL).

Postal de nadal felicitant les festes nadalenques.

Actes i homenatges (Invitacions)

Inauguració de l’exposició “Parlem-nos. Mira’m en català, parla’m en català”. 

Consorci per a la Normalització Lingüística (CNL de Sabadell).2500 exem-
plars.

Conferència inaugural Com sentir-se estranger a Catalunya, a càrrec de 
l’escriptor Matthew Tree. Dijous 3 de maig, a 2/4 de 8 del vespre, a la sala 
d’actes del Casal Pere Quart. 
CNL de Sabadell. 3/05/2007

Inauguració de l’exposició “Parlem-nos. Mira’m en català, parla’m en català”.

CNL de Sabadell. 16/05/2007. 2500 exemplars. 

Col·loqui  De forasters a veïns, moderat per l’antropòloga Marta Casas, amb 
la participació de Menana Erribhe, Joseph Azanméné, Silvia Esquinas i 
Daniel Florescu.
Dimecres 16 de maig, a 2/4 de 8 del vespre, a la sala d’actes del Casal Pere 
Quart.
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Inauguració de l’exposició “Parlem-nos. Mira’m en català, parla’m en català”.

Consorci per a la Normalització Lingüística (CNL de Sabadell; OC Sant 
Quirze del Vallès).

De l’1 al 25 de setembre al Centre Cívic Can Feliu. 700 exemplars.

Inauguració de l’exposició “Parlem-nos. Mira’m en català, parla’m en català”.

Invitació per a la representació  d’un fragment de Maria i Elisabet a càrrec 
de l’Esbart Teatral de Castellar del Vallès, adaptació de l’obra Elisabet i 
Maria de Josep M. Benet i Jornet. CNL Sabadell. 01/12/2007

Dissabte 1 de desembre, a les 12,30 h, a la biblioteca Antoni Tort, Castellar 
del Vallès.
500 exemplars.

Inauguració de l’exposició “Parlem-nos. Mira’m en català, parla’m en català”.

Invitació per la conferència inaugural Com sentir-se estranger a Catalunya, a 
càrrec de l’escriptor Matthew Tree. CNL Sabadell. 26/10/2007.

Divendres 26 d’octubre, a 2/4 de 8 del vespre, a l’Espai 2 (Biblioteca), Santa 
Perpètua de Mogoda.
500 exemplars.

Poesia per parlar-nos. Recital de Poesia àrab i persa contemporània

Consorci per a la Normalització Lingüística (CNL de Sabadell).

Invitació per el Recital de poesia àrab i persa contemporània.
Nausicaa Bonnín i Enric Rodríguez recitaran poemes acompanyats pel violí, 
el Kamanje i el llaüt de Mohamed Soulimane. 

Dimarts 12 de juny a 2/4 del vespre a la Biblioteca Vapor Badia. Carrer de 
les Tres Creus, 127-129 Sabadell.

Poesia per parlar-nos. Recital de Poesia àrab i persa contemporània

Invitació per el Recital de poesia àrab i persa contemporània. Nausicaa Bon-
nín, Enric Rodríguez i Lautaro Rosas. 

Dissabte 1 de setembre, a les 12h, al Centre Cívic Can Feliu, Sant Quirze 
del Vallès.
700 exemplars.

Trobada d’alumnes, voluntaris per la llengua i usuaris del CNL L’Heura per 
celebrar el final del trimestre

Montserrat Olivés i Miret, presidenta del Consell del Centre de Normalització 
Lingüística L’Heura, convida als alumnes, voluntaris per la llengua i usuaris 



CPNL
Memòria 2007 73

del CNL de L’Heura a la festa de final de trimestre.

Dimarts 26 de juny, a les 19h, al Centre de Recursos Mas Fonollar. Santa 
Coloma de Gramenet.

Premi a la Normalització Lingüística de Tarragona 2007

Invitació pel XV Premi a la Normalització Lingüística de Tarragona 2007. 
En el transcurs de l’acte Miquel Pueyo París, president del Consorci per a 
la Normalització Lingüística, farà una dissertació titulada “Català, empresa i 
comerç: un triangle impossible?”

Dijous 1 de març a les 6 de la tarda, a la sala d’actes de l’Ajuntament de 
Tarragona (plaça de la Font, 1). 
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Agenda

Recull de totes les entrades a l’apartat Agenda de les pàgines web dels 22 
centres de normalització lingüística.

Ordenades per data i per CNL.
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DATA TITOL LLOC CNL CATEGORIA
2007-01-03 Matrícula general dels cursos de febrer CNL L'Heura Cursos de català

2007-01-07 
Sis voluntaris lingüístics es trobaran amb estudiants de català de 
la Universitat de Càller que visiten la Garriga per conversar Diferents punts de la Garriga CNL del Vallès Oriental Voluntariat per la llengua

2007-01-08 
Tercera edició de Voluntaris per la Llengua a Sant Boi de 
Llobregat Sant Boi de Llobregat CNL Eramprunyà Voluntariat per la llengua

2007-01-09 
L'Oficina de Català de Calafell obre la matrícula de cursos de 
català per a adults CNL de Tarragona Cursos de català

2007-01-10 Inscripcions als cursos a distància de febrer maig CNL de Cornellà de Llobregat Cursos de català
2007-01-10 Inscripcions als cursos presencials de gener-març CNL de Cornellà de Llobregat Cursos de català

2007-01-11 
L'Oficina de Català del Vendrell obre la matrícula de cursos de 
català per a adults CNL de Tarragona Cursos de català

2007-01-11 Albert Villaró
Biblioteca Can Mulà, parc de 
Can Mulà, a les 20 h CNL del Vallès Oriental Cursos de català

2007-01-12 
Inauguració de l’exposició Parlem-nos i conferència de Matthew 
Tree a Montmeló

Sala de la Concòrdia, 
Ajuntament, Pl. de la Vila, 1, a 
les 19.30 h CNL del Vallès Oriental Acolliment

2007-01-13 
Cinema Infantil en Català. Projecció de la pel·lícula Astèrix i els 
víquings

Teatre de l'Orfeó Reusenc. C. 
Sant Llorenç, 14. Reus. A les 
18 hores.

CNL de l’Àrea de Reus Miquel 
Ventura Cinema en català

2007-01-13 CINC: Astèrix i els víkings
Teatre de l'Orfeó Reusenc. C. 
Sant Llorenç, 14

CNL de l’Àrea de Reus Miquel 
Ventura Cinema en català

2007-01-13 Cinema a la Garriga. CIUTAT RATOLÍ
Cinema Alhambra, carrer de 
Calàbria, núm. 13, la Garriga CNL del Vallès Oriental Cinema en català

2007-01-14 Torna el CINC a Mataró
Teatre Monumental. La Riera, 
169 CNL del Maresme Cinema en català

2007-01-15 
Exposició “Mots amb arrels”. Els noms de lloc ens parlen” a Sant 
Feliu de Codines

Sala d’actes del Centre Cívic 
La Fonteta (pl. de Josep 
Umbert Rosàs, s/n) a les 20 h CNL del Vallès Oriental Exposició

2007-01-18 Inscripció als cursos de català CNL de Sabadell Cursos de català

2007-01-18 Conversa amb l’escriptor lliçanenc Lluís Olivan

Sala Polivalent de la Policia, c. 
de Rafael de Casanova, 8 de 
Lliçà d’Amunt, a les 15 h CNL del Vallès Oriental Conferències

2007-01-19 Calendari d'inscripció als cursos de català per a adults CNL de Tarragona Cursos de català

2007-01-20 Cinema a la Garriga. ARTHUR I ELS MINIMOYS
Cinema Alhambra, carrer de 
Calàbria, núm. 13, la Garriga CNL del Vallès Oriental Cinema en català

2007-01-23 
Conferència de Jordi Cabré: “La llengua catalana, un element 
d’identitat i d’integració”, a Sant Feliu de Codines

Centre Cívic La Fonteta (pl. de 
Josep Umbert Rosàs, s/n), a les 
20 h CNL del Vallès Oriental Conferències
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2007-01-24 Tertúlia literària amb Ramon Solsona a Sant Quirze del Vallès

A les 19.30 h a la sala del 2n 
pis del Centre Cívic Can Feliu 
de Sant Quirze del Vallès 
(Eduard Toldrà, s/n). CNL de Sabadell Conferències

2007-01-24 Cinema en català a la Garriga
Cinema Alhambra, carrer de 
Calàbria, núm. 13, la Garriga CNL del Vallès Oriental Cinema en català

2007-01-24 La pel·lícula "La caixa Kovak" a Sant Feliu de Llobregat
CineBaix (C. Joan Batllori, 21 
Sant Feliu de Llobregat) CNL Roses Cinema en català

2007-01-27 CINC: Harry Potter i el calze de foc
Teatre de l'Orfeó Reusenc. C. 
de Sant Llorenç. Reus

CNL de l’Àrea de Reus Miquel 
Ventura Cinema en català

2007-01-27 
Presentació de la quarta edició de "Voluntaris per la llengua" a 
Constantí

Sala Pau Casals de Constantí 
(18 h) CNL de Tarragona Voluntariat per la llengua

2007-01-27 Cinema a Cardedeu. HAPPY FEET, TRENCANT EL GEL
Teatre Esbarjo Cardedeu, 
carrer de Lluís Llibre, s/n CNL del Vallès Oriental Cinema en català

2007-01-27 Cicle de cinema per a petits i grans: segon trimestre
Cinemes Metropol (Rambla 
Marisol, 23-25) CNL Eramprunyà Cinema en català

2007-01-29 Matthew Tree a Roses CNL de Girona Conferències
2007-01-29 Proves per a l'obtenció de certificats de llengua catalana CNL Vallès Occidental 3 Cursos de català

2007-01-30 
Presentació del programa Voluntaris per la llengua a Sant Feliu de 
Codines

Centre Cívic La Fonteta (pl. de 
Josep Umbert Rosàs, s/n), a les 
20 h CNL del Vallès Oriental Voluntariat per la llengua

2007-01-31 Xerrada taller: “L’henna, ornament de festa”

Museu Arxiu Tomàs Balvey (c. 
Dr. Daurella, 1; tel. 93 871 30 
70), a les 17.30 h CNL del Vallès Oriental Altres

2007-01-31 
Sessió inaugural del programa Voluntaris per la llengua a 
Montornès del Vallès

Casal de Cultura de Montornès 
del Vallès, av. del Riu Mogent, 
2, a les 19 h CNL del Vallès Oriental Voluntariat per la llengua

2007-02-01 Cloenda de la 6a edició de Voluntaris per la llengua de  Granollers

Sala  Francesc Tarafa de 
Granollers (carrer de Corró, 
núm.45 ) CNL del Vallès Oriental Voluntariat per la llengua

2007-02-05 Inscripcions al Cursos de Català per a Adults
Centre de Normalització 
Lingüística del Vallès Oriental CNL del Vallès Oriental Cursos de català

2007-02-05 
Cinema en català a Granollers: Shin Chan. Els adults 
contraataquen

Cinema Òscar-Nord, Pol. El 
Ramassar, ctra. Comarcal, 251, 
Granollers. CNL del Vallès Oriental Cinema en català

2007-02-05 Exposició Parlem-nos a l’IES Antoni Cumella de Granollers

Vestíbul de l’IES Antoni 
Cumella, c. Sant Tomàs 
d’Aquino, 1-2 CNL del Vallès Oriental Exposició

2007-02-06 
Calendari d'inscripció als cursos de català per a adults febrer - juny 
2007 CNL Montserrat Cursos de català
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2007-02-07 
Inici de la matriculació per als cursos del segon quadrimestre 2006-
2007 Cambrils

CNL de l’Àrea de Reus Miquel 
Ventura Cursos de català

2007-02-08 
El CNL signa un conveni amb l'Asociación Colectivo Senegalés de 
Tarragona Ajuntament de Salou CNL de Tarragona Acolliment

2007-02-09 

Xerrada sobre la maternitat d’Elna, a càrrec d’Assumpta Montellà, i 
cloenda de la 2a edició de Voluntaris per la llengua de Lliçà 
d’Amunt

Ateneu L’Aliança (c. de 
l’Aliança, 17), a les 19 h CNL del Vallès Oriental Voluntariat per la llengua

2007-02-09 
Cloenda de la cinquena edició del programa Voluntaris per la 
llengua a Mollet del Vallès

Centre Cultural La Marineta, pl. 
de l’Església, 7, 93 570 49 37, a 
les 19.30 h CNL del Vallès Oriental Voluntariat per la llengua

2007-02-10 CINC: Cars
Teatre de l'Orfeó Reusenc, c. 
Sant Llorenç, 14

CNL de l’Àrea de Reus Miquel 
Ventura Cinema en català

2007-02-10 Cinema en català a la Garriga. En Pérez, el ratolí dels teus somnis
Cinema Alhambra, carrer de 
Calàbria, núm. 13, la Garriga CNL del Vallès Oriental Cinema en català

2007-02-12 La increïble però certa història de la Caputxeta Vermella
Cinemes Metropol (Rambla 
Marisol, 23-25) CNL Eramprunyà Cinema en català

2007-02-14 Trobada de parelles lingüístiques a Sant Celoni
Rectoria Vella (parc de la 
Rectoria Vella, s/n) CNL del Vallès Oriental Voluntariat per la llengua

2007-02-14 
Cloenda de la quarta edició del programa de Voluntariat Lingüístic 
a Canovelles

Oficina de Català de 
Canovelles, c. Ponent, 9 
(Biblioteca Frederica Montseny) CNL del Vallès Oriental Voluntariat per la llengua

2007-02-15 Grups de lectura i conversa en català CNL Badalona i Sant Adrià CNL de Badalona i Sant Adrià Acolliment
2007-02-15 Grups de lectura i conversa en català CNL de Badalona i Sant Adrià Altres

2007-02-17 Presentació de Plats a la carta al Fòrum Gastronòmic de Girona CNL de Girona Restauració

2007-02-19 Inici dels cursos del segon quadrimestre 2006-2007 Cambrils
CNL de l’Àrea de Reus Miquel 
Ventura Cursos de català

2007-02-19 Vols ser voluntari lingüístic? CNL L'Heura Voluntariat per la llengua
2007-02-21 Dia Internacional de les Llengües Maternes, a Amposta Biblioteca Sebastià Juan Arbó CNL de les Terres de l’Ebre Acolliment

2007-02-22 Cinema en català a la Garriga

Lloc: Cinema Alhambra, carrer 
de Calàbria, núm. 13, la 
Garriga, tel. 93 871 61 11 CNL del Vallès Oriental Cinema en català

2007-02-22 
La pel·lícula "La vida abismal" aquest cap de setmana a Sant Feliu 
de Llobregat

CineBaix (C. Joan Batllori, 21, 
Sant Feliu de Llobregat) CNL Roses Cinema en català

2007-02-23 Curs Conèixer Catalunya a Sant Boi de Llobregat CNL Eramprunyà Cursos de català

2007-02-24 CINC: Col·legues al bosc
Teatre de l'Orfeó Reusenc, c. 
Sant Llorenç, 14

CNL de l’Àrea de Reus Miquel 
Ventura Cinema en català
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2007-02-24 
Comença un nou cicle de cinema infantil en català a Tarragona, el 
Vendrell, Montblanc i l'Espluga de Francolí

Cinemes Oscar (Tarragona i el 
Vendrell) - Cinemes Casal 
(Montblanc i l'Espluga de 
Francolí) CNL de Tarragona Cinema en català

2007-02-26 Inici dels cursos del segon quadrimestre 2006-2007 Reus i Falset
CNL de l’Àrea de Reus Miquel 
Ventura Cursos de català

2007-02-26 Sessió de recursos en línia per a la restauració Cambrils
CNL de l’Àrea de Reus Miquel 
Ventura Restauració

2007-02-28 Grups de lectura i conversa en català CNL Badalona i Sant Adrià CNL de Badalona i Sant Adrià Altres
2007-03-01 Per què hem de viure en català? CNL de Girona Conferències

2007-03-01 
L'Oficina de Català de Blanes organitza una sortida a Barcelona al 
teatre amb els seus alumnes CNL de Girona Acolliment

2007-03-01 Miquel Pueyo lliurarà el Premi a la NL de Tarragona 2006
Sala d'actes - Ajuntament de 
Tarragona (pl. de la Font, 1) CNL de Tarragona Socioeconòmic

2007-03-01 Acte de constitució de parelles lingüístiques a Cerdanyola
Ateneu de Cerdanyola del 
Vallès (c/ Indústria, 38-40) CNL Vallès Occidental 3 Voluntariat per la llengua

2007-03-01 Montcada: història, llegendes i tradicions CNL Vallès Occidental 3 Cursos de català

2007-03-02 Exposició "Parlem-nos"

Biblioteca Manuel de Pedrolo 
(pl. de la Poeta Maria Mercè 
Marçal, 1) Sant Pere de Ribes CNL de l’Alt Penedès i el Garraf Voluntariat per la llengua

2007-03-02 
El Vendrell tanca la cinquena temporada de "Voluntaris per la 
llengua" i enceta la sisena

Centre Cívic L'Estació (La 
Rambla, 1 - el Vendrell) CNL de Tarragona Voluntariat per la llengua

2007-03-03 Torna el CINC a Granollers

Cinemes Òscar-Nord 
Granollers, Pol. El Ramassar, 
ctra. Comarcal, 251 CNL del Vallès Oriental Cinema en català

2007-03-04 CINC a Montornès del Vallès
Teatre de Montornès del Vallès, 
passatge del Teatre, s/n CNL del Vallès Oriental Cinema en català

2007-03-06 Fòrum de les Llengües a Lloret de Mar
Hotel Olympic. c. Senyora de 
Rossell, s/n. Lloret de Mar CNL de Girona Acolliment

2007-03-06 
La Fàbrica de contes, un any més, al Teatre Modern del Prat de 
Llobregat CNL El Prat de Llobregat Acolliment

2007-03-09 6a edició del programa Voluntaris per la llengua a Mollet del Vallès

Presentació de les parelles al 
Centre Cultural La Marineta, pl. 
de l’Església,7. tel. 93 570 49 
37 CNL del Vallès Oriental Voluntariat per la llengua

2007-03-10 CINC: Ciutat Ratolí
Teatre de l'Orfeó Reusenc, 
c.Sant Llorenç, 12

CNL de l’Àrea de Reus Miquel 
Ventura Cinema en català

2007-03-10 
Cloenda de la 4a edició de Voluntaris per la llengua a la Garriga i 
aparellament de la 5a i visita guiada al Refugi Antiaeri de l’Estació

Refugi Antiaeri de l’Estació, a 
les 10.30 h CNL del Vallès Oriental Voluntariat per la llengua
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2007-03-13 Nous cursos trimestrals CNL L'Heura Cursos de català

2007-03-14 Visita de Miquel Pueyo a la seu del CNL Reus
CNL de l’Àrea de Reus Miquel 
Ventura Altres

2007-03-14 
El COC de Tarragona obre un període de cursos de nivell Bàsic 
d'Aula Oberta CNL de Tarragona Acolliment

2007-03-15 Setena edició del programa Voluntaris per la llengua a Granollers.

Sala  Francesc Tarafa de 
Granollers, carrer de Corró, 
núm.45, a les 21 h CNL del Vallès Oriental Voluntariat per la llengua

2007-03-15 
Cloenda de la 4a edició i inici de la 5a del programa Voluntaris per 
la Llengua de Llinars del Vallès

Ca l’Alemany (av. de Pau 
Casals, 74), a les 8 del vespre CNL del Vallès Oriental Voluntariat per la llengua

2007-03-16 Llibrefòrum de lectura fàcil en català CNL de l’Hospitalet Altres
2007-03-16 I Jornada de Llengua i Immigració Consell Comarcal de l'Anoia CNL Montserrat Acolliment

2007-03-16 
La pel·lícula "Shin Chan. Els adults contraataquen!", a Sant Feliu 
de Llobregat

CineBaix (C/ Joan Batllori, 21 -  
Sant Feliu de Llobregat) CNL Roses Cinema en català

2007-03-16 Trobada de Voluntaris per la llengua a Ripollet
Centre Cultural. Rambla de 
Sant Jordi, 2-4 CNL Vallès Occidental 3 Voluntariat per la llengua

2007-03-17 Tret de sortida de Voluntaris per la llengua 2007 a Barcelona
Saló de Cent de l’Ajuntament 
de Barcelona CNL de Barcelona Voluntariat per la llengua

2007-03-21 Nou període de matrícula als cursos de català marc-juny 2007

Cerdanyola, Ripollet, Montcada 
i Reixac, Barberà, Badia i Sant 
Cugat CNL Vallès Occidental 3 Cursos de català

2007-03-22 
Presentació del llibre 'Els Amazics. Una història silenciada, una 
llengua viva' Biblioteca Marcel·li Domingo CNL de les Terres de l’Ebre Acolliment

2007-03-22 
Jornada del procés participatiu previ a la redacció de la Llei 
d'acolliment de Catalunya. Consell Comarcal del Baix Ebre CNL de les Terres de l’Ebre Acolliment

2007-03-22 

Cloenda de la quarta edició de Voluntaris per la llengua a 
Montmeló i aparellament de la cinquena i visita al Museu 
Municipal

Museu Municipal de Montmeló, 
pl. de Joan Miró, s/n CNL del Vallès Oriental Voluntariat per la llengua

2007-03-23 Coneguem escriptors catalans

Biblioteca Joan Oliva i Milà (pl. 
de la Vila, 13) Vilanova i la 
Geltrú CNL de l’Alt Penedès i el Garraf Conferències

2007-03-23 
Tarragona engega la vuitena temporada de "Voluntaris per la 
llengua"

Sala d'actes - Antiga Audiència 
(pl. del Pallol, 3 - TGN) CNL de Tarragona Voluntariat per la llengua

2007-03-23 Cinema en català a la Garriga. Un pont cap a Terabithia
Cinema Alhambra, carrer de 
Calàbria, núm. 13, la Garriga CNL del Vallès Oriental Cinema en català

2007-03-23 Sortida al teatre: Mòbil
Teatre de l'Ateneu de 
Cerdanyola CNL Vallès Occidental 3 Cursos de català

2007-03-24 Xerrada i cançons amb Soul Atac

Centre Cultural de les Corts - 
C/ Dolors Masferrer, 33 a les 11 
h CNL de Barcelona Joventut
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2007-03-24 CINC: Happy Feet, trencant el gel
Teatre de l'Orfeó Reusenc, c. 
Sant Llorenç, 14

CNL de l’Àrea de Reus Miquel 
Ventura Cinema en català

2007-03-24 Projecció de la pel·lícula 'Happy feet, trencant el gel' en català Cinema Òscar (Roquetes) CNL de les Terres de l’Ebre Cinema en català

2007-03-24 Visita de la Casa Museu de Joan Maragall
Casa Museu de Joan Maragall 
(c. Alfons XII, 79 de Barcelona) CNL del Vallès Oriental Voluntariat per la llengua

2007-03-24 Col·legues al bosc
Cinemes Metropol (Rambla 
Marisol, 23-25) CNL Eramprunyà Cinema en català

2007-03-26 
Presentació de la vuitena edició de Voluntaris per la llengua a 
l'Hospitalet de Llobregat

Centre Cultural de Santa 
Eulàlia a les set de la tarda. CNL de l’Hospitalet Voluntariat per la llengua

2007-03-26 Sisena edició del programa Voluntaris per la llengua a Sant Celoni
Rectoria Vella (parc de la 
Rectoria Vella, s/n) CNL del Vallès Oriental Voluntariat per la llengua

2007-03-28 
Salou posa en marxa la tercera edició de "Voluntaris per la 
llengua"

Aula de català - Centre Cívic 
(c. de l'Advocat Gallego, 2 - 
Salou) CNL de Tarragona Voluntariat per la llengua

2007-03-28 
Conferència de Matthew Tree i inauguració de l’exposició Parlem-
nos

Sala d’exposicions de Can 
Rajoler, Travessera 1, Parets 
del Vallès CNL del Vallès Oriental Exposició

2007-03-28 Concurs de Sant Jordi CNL Eramprunyà Cursos de català

2007-03-29 
Engega la 3a edició del programa Voluntaris per la Llengua a Lliçà 
d’Amunt

Sala polivalent El Galliner (c. 
de Folch i Torres) CNL del Vallès Oriental Voluntariat per la llengua

2007-03-29 XII Torneig de Scrabble en català de Castelldefels
Sala Margarida Xirgu, Pl. de la 
Cultura s/n CNL Eramprunyà Jocs en català

2007-03-29 Sortida al teatre: Pels pèls
Teatre Borràs. C/ Diputació, 
103. Barcelona CNL Vallès Occidental 3 Cursos de català

2007-03-30 Inscripcions als cursos intensius d'abril-maig CNL de Cornellà de Llobregat Cursos de català

2007-03-30 Amb l’ordinador, pots fer-ho tot en català Reus
CNL de l’Àrea de Reus Miquel 
Ventura TIC

2007-03-30 
El Govern de la Generalitat dóna un nou impuls al programa 
“Voluntaris per la llengua” CPNL Voluntariat per la llengua

2007-04-11 Les llengües a Catalunya Antic Sindicat de Lloret de Mar CNL de Girona Exposició
2007-04-11 Matthew Tree a Olot CNL de Girona Conferències

2007-04-13 
Acord de col·laboració amb la Cooperativa Catalana X TUT-OM de 
Sant Fost de Campsentelles

CNL del Vallès Oriental, av. del 
Parc, 9, 4a planta, tel. 93 879 
41 30 CNL del Vallès Oriental Altres

2007-04-16 Nous cursos gratuïts de nivell bàsic

Inscripcions al Casal Pere 
Quart de Sabadell (Rambla, 67-
71) CNL de Sabadell Cursos de català

2007-04-16 El CNL de Tarragona enceta les Jornades Culturals 2007 Tarragona - Diversos espais CNL de Tarragona Altres
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2007-04-17 Cloenda dels cursos de català de Vilanova de la Barca
Ajuntament de Vilanova de la 
Barca CNL de Lleida Acolliment

2007-04-17 
El programa Voluntaris per la llengua inicia la seva vuitena edició 
a Sabadell

A la sala d’actes del Casal Pere 
Quart de Sabadell (Rambla, 69) CNL de Sabadell Voluntariat per la llengua

2007-04-17 
Presentació de les novetats i de la 9a edició del programa 
Voluntaris per la llengua CNL del Maresme Voluntariat per la llengua

2007-04-18 
Dinar multicultural amb els alumnes dels cursos català per a adults 
de Palamós Palamós CNL de Girona Acolliment

2007-04-18 Català d’urgència al restaurant Cambrils
CNL de l’Àrea de Reus Miquel 
Ventura Restauració

2007-04-19 
Sant Quirze inicia la desena edició del programa Voluntaris per la 
llengua amb una nova entitat adherida, la coral Bella Quirze Band

Centre Cívic Can Feliu  
(Eduard Toldrà, s/n) CNL de Sabadell Voluntariat per la llengua

2007-04-19 
Sant Quirze inicia la desena edició del programa Voluntaris per la 
llengua amb una nova entitat adherida, la coral Bella Quirze Band

Centre Cívic Can Feliu  
(Eduard Toldrà, s/n) CNL de Sabadell Voluntariat per la llengua

2007-04-19 
L'Oficina de Català de Salou obre la matrícula per als cursos 
intensius

Aula de català - Centre Cívic 
(c. de l'Advocat Gallego, 2, 
Salou) CNL de Tarragona Cursos de català

2007-04-19 L'Oficina de Català del Vendrell engega un curs de nivell Inicial Edifici Camí Reial CNL de Tarragona Cursos de català
2007-04-19 Comencen les caminades xerrades Salut i llengua! CNL del Maresme Voluntariat per la llengua

2007-04-19 
+SABORS per apropar-nos a la diversitat cultural a través de la 
cuina CNL El Prat de Llobregat Acolliment

2007-04-19 Passejades pel patrimoni històric de Viladecans CNL Eramprunyà Acolliment

2007-04-20 Presentació del llibre "Veus del món a Barcelona"
Saló del Tinell, plaça del Rei, a 
les 19 h CNL de Barcelona Acolliment

2007-04-20 Jordiada 2007 CNL de Cornellà de Llobregat Altres
2007-04-20 Presentació de la Guia de recursos Català per a tothom. CNL de Cornellà de Llobregat Altres

2007-04-20 Exposició “Parlem-nos” a Sant Antoni de Vilamajor
El Patronat (av. de Catalunya, 
6) CNL del Vallès Oriental Exposició

2007-04-21 Gimcana de les llengües a Lloret de Mar CNL de Girona Joventut

2007-04-21 Lectura de poemes d'arreu del món

TMP - Teatre Municipal de 
Palafrugell. C. Santa 
Margarida, 1 CNL de Girona Acolliment

2007-04-21 IV Marató literària de Sant Jordi
Figueres. Consell Comarcal de 
l'Alt Empordà, de 9 a 21 h CNL de Girona Altres

2007-04-21 Taula rodona sobre voluntariat lingüístic CNL de Lleida Voluntariat per la llengua
2007-04-21 Difusió del programa Voluntaris per la llengua CNL del Maresme Voluntariat per la llengua

2007-04-21 II Marxa de Voluntaris per la Llengua a Mollet del Vallès sortida a l’espai rural de gallecs CNL del Vallès Oriental Voluntariat per la llengua
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2007-04-21 Ant Bully, benvingut al formiguer
Cinemes Metropol, Rambla 
Marisol 23-25 CNL Eramprunyà Cinema en català

2007-04-23 Concurs i gimcana literària de Sant Jordi a Torroella de Montgrí
Torroella de Montgrí, a les 
17.30 h CNL de Girona Altres

2007-04-23 II Fira d’intercanvi de llibres
Figueres. Centre Joaquim 
Xirau, de 3 a 7 de la tarda CNL de Girona Altres

2007-04-23 
Et sabria greu que Catalunya fos recordada com el país de la 
màgia, perquè els seus habitants van fer desaparèixer el català? Salt, durant tot el matí CNL de Girona Altres

2007-04-23 Contacontes a la Biblioteca Pere Blasi amb Va de Contes Torroella de Montgrí CNL de Girona Altres

2007-04-23 Presentació del llibre Receptes entrelligades de Paulina Vergés
Centre Cívic de Palamós. Aula 
de català, a les 4 de la tarda CNL de Girona Conferències

2007-04-23 Taller de versions musicals de la Queta a Girona
Girona. Pl. Mercaders, a les 6 
de la tarda CNL de Girona Dóna corda al català

2007-04-23 Poesies del món. Lectura poètica amb imatges i música
Cassà de la Selva. Auditori 
Sala Galà, a les 8 del vespre CNL de Girona Acolliment

2007-04-23 
Vols sumar-te al rècord de quetes en moviment? Passa el Sant 
Jordi a Santa Coloma de Farners

Santa Coloma de Farners. Pl. 
Farners, a dos quarts de set del 
vespre CNL de Girona Altres

2007-04-23 Lliurament de diplomes del Concurs de Relats Breus de Sant Jordi Gandesa, Móra d'Ebre i Tortosa CNL de les Terres de l’Ebre Altres
2007-04-23 Nova edició de "Voluntaris per la llengua" a Amposta Biblioteca Sebastià Juan Arbó CNL de les Terres de l’Ebre Voluntariat per la llengua

2007-04-23 
Promoció de "Voluntaris per la llengua" a les capitals de les Terres 
de l'Ebre

Amposta, Gandesa, Móra 
d'Ebre i Tortosa CNL de les Terres de l’Ebre Voluntariat per la llengua

2007-04-23 Celebrem Sant Jordi Cafè del Teatre de l'Escorxador CNL de Lleida Voluntariat per la llengua
2007-04-23 L’Oficina de Català de Montmeló surt al carrer per Sant Jordi plaça de la Vila CNL del Vallès Oriental Altres

2007-04-23 Marató de contes
Plaça Pau Picasso de 
Montornès del Vallès CNL del Vallès Oriental Altres

2007-04-23 
23 d'abril de 2007: Trobada de parelles lingüístiques a Santa 
Coloma de Gramenet CNL L'Heura Voluntariat per la llengua

2007-04-23 Lectura fàcil en català
Biblioteca del Casino de 
Manresa CNL Montserrat Cursos de català

2007-04-23 Taller d'història de Catalunya

Aula 1 del SLC. Casa de la Vila 
(c/ Domènec Fins, 15, 4a 
planta) CNL Vallès Occidental 3 Cursos de català

2007-04-23 Jornada de portes obertes del SLC de Cerdanyola C/ Vinyes, 15 CNL Vallès Occidental 3 Altres

2007-04-24 
La biòloga marina Teresa Alcoverro protagonitzarà dijous les 
xerrades caminades Salut i llengua! CNL del Maresme Voluntariat per la llengua
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2007-04-24 Noves parelles lingüístiques a Montcada i Reixac
Sala institucional de la Casa de 
la Vila (c/ Major, 32) CNL Vallès Occidental 3 Voluntariat per la llengua

2007-04-25 Un món de llegendes, lectura de llegendes d’arreu del món Cambrils
CNL de l’Àrea de Reus Miquel 
Ventura Acolliment

2007-04-25 Presentació del programa "Voluntaris per la llengua" a Flix IES de Flix CNL de les Terres de l’Ebre Voluntariat per la llengua
2007-04-25 Es formen set parelles lingüístiques a Premià de Dalt CNL del Maresme Voluntariat per la llengua
2007-04-26 Visita guiada al barri vell de Palamós Palamós CNL de Girona Altres

2007-04-26 Presentació del llibre "La mirada ferida" Reus
CNL de l’Àrea de Reus Miquel 
Ventura Altres

2007-04-26 Presentació de "Voluntaris per la llengua" Roquetes CNL de les Terres de l’Ebre Voluntariat per la llengua

2007-04-26 Roda de premsa de l'exposició "Parlem-nos"
A les 10 h al Casal Pere Quart 
de Sabadell (Rambla, 67-71) CNL de Sabadell Exposició

2007-04-26 L’hora del conte per a adults i presentació del Quadern

Sala Petita del Teatre Municipal 
l’Ateneu, carretera Vella, 25 de 
Sant Celoni, a 2/4 de 8 del 
vespre CNL del Vallès Oriental Altres

2007-04-26 
Conversa amb l’escriptora i mediadora Najat El Hachmi a les 
Franqueses

Escola d’Adults de Bellavista 
(c. del Rosselló 37) a les 19.30 
h CNL del Vallès Oriental Conferències

2007-04-27 Espectacle Llengües del món Olot. Casal Marià, a les 19.30 h CNL de Girona Acolliment

2007-04-27 Conferència de Carme Junyent a Flix
Sala de Plens de l'Ajuntament 
de Flix. CNL de les Terres de l’Ebre Conferències

2007-04-27 LAN PARTY 2007 Fira de Lleida CNL de Lleida Joventut
2007-04-27 L’àvia Remei, a la tercera xerrada caminada Salut i llengua! CNL del Maresme Voluntariat per la llengua

2007-04-28 Canto sense vergonya Cafè del Teatre de l'Escorxador CNL de Lleida Joventut

2007-04-28 Constantí organitza la primera Festa de la Llengua
Pl. de les Escoles Velles (18 h), 
Constantí CNL de Tarragona Altres

2007-04-28 Cinema en català a la Garriga. Descobrint els Robinsons
Cinema Alhambra, carrer de 
Calàbria, núm. 13, la Garriga CNL del Vallès Oriental Cinema en català

2007-05-01 Comentaris lingüístics CNL de Girona Exposició
2007-05-02 Concurs literari digital "L'arribada del ferrocarril" CNL Eramprunyà Joventut
2007-05-02 Jornada per a monitors "En rotllana" CNL Eramprunyà Joventut
2007-05-02 Taller d'història i cultura popular catalanes CNL Eramprunyà Altres

2007-05-02 Quatre mots per moure'ns per Catalunya
Casal Cívic Badia. Av. de la 
Plata, s/n (Badia del Vallès) CNL Vallès Occidental 3 Acolliment

2007-05-03 
Escoltem les llengües del món. Les llengües que es parlen a 
Blanes

Blanes. Teatre Municipal, a les 
8 del vespre CNL de Girona Acolliment
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2007-05-03 Inauguració de l'exposició "Parlem-nos"

A 2/4 de 8 del vespre al Casal 
Pere Quart de Sabadell 
(Rambla, 67-71) CNL de Sabadell Exposició

2007-05-04 Avui dijous conversarem amb l'actor Jordi Bosch CNL del Maresme Voluntariat per la llengua
2007-05-04 Visita al Monestir de Pedralbes Monestir de Pedralbes CNL Vallès Occidental 3 Cursos de català
2007-05-05 Els alumnes de nivell bàsic de Montcada, d'excursió al Figaró Figaró-Aiguafreda CNL Vallès Occidental 3 Cursos de català
2007-05-07 Grups de lectura i conversa en català CNL de Badalona i Sant Adrià Altres
2007-05-07 Grups de lectura i conversa en català CNL de Badalona i Sant Adrià Altres

2007-05-07 
Xerrada sobre el llibre Cementiri de butxaca, a càrrec de l’escriptor 
Ramon Solsona

Biblioteca Can Mulà de Mollet 
del Vallès a les 8 del vespre CNL del Vallès Oriental Altres

2007-05-07 Quarta edició dels Voluntaris per la llengua a Gavà CNL Eramprunyà Voluntariat per la llengua

2007-05-07 La pel·lícula "La teranyina de la Carlota" a Sant Feliu de Llobregat
CineBaix (C/ Joan Batllori, 21 - 
Sant Feliu de Llobregat) CNL Roses Cinema en català

2007-05-08 
Nova seu del Centre de Normalització Lingüística de les Terres de 
l'Ebre Tortosa CNL de les Terres de l’Ebre Altres

2007-05-08 
Dimecres 9 de maig: Voluntaris per la llengua als barris de Santa 
Rosa i del Raval CNL L'Heura Voluntariat per la llengua

2007-05-08 Voluntaris i aprenents lingüístics de Ripollet visiten El Periódico
Instal·lacions d'El Periódico 
(Barcelona) CNL Vallès Occidental 3 Voluntariat per la llengua

2007-05-09 Grups de lectura i conversa en català CNL de Badalona i Sant Adrià Altres
2007-05-09 El corral, una festa molt animal CNL Eramprunyà Cinema en català

2007-05-09 Inauguració de l'Oficina de Voluntaris per la Llengua
Sala Noble del Casal de Joves 
Torreblanca CNL Vallès Occidental 3 Voluntariat per la llengua

2007-05-11 
La lingüista amaziga Ikram Chilah serà dijous a les caminades 
xerrades Salut i llengua! CNL del Maresme Voluntariat per la llengua

2007-05-11 
L’Oficina de Català de Cardedeu és present a la Fira de Sant 
Isidre de Cardedeu. Recinte firal de Cardedeu CNL del Vallès Oriental Altres

2007-05-12 
L'Oficina de Català, present a les Jornades Interculturals de 
Cambrils

Parc del Pescador. Dies 12 i 13 
de maig

CNL de l’Àrea de Reus Miquel 
Ventura Acolliment

2007-05-12 Els alumnes de Montcada van al teatre Teatre Condal (Barcelona) CNL Vallès Occidental 3 Cursos de català

2007-05-14 Presentació del programa 'Voluntaris per la llengua' a la Terra Alta CNL de les Terres de l’Ebre Voluntariat per la llengua

2007-05-16 Exposició " Parlem-nos"

A 2/4 de 8 del vespre al Casal 
Pere Quart de Sabadell 
(Rambla, 69) CNL de Sabadell Exposició

2007-05-16 Exposició "Parlem-nos"

A 2/4 de 8 del vespre al Casal 
Pere Quart de Sabadell 
(Rambla, 69) CNL de Sabadell Exposició

2007-05-16 
Cloenda de la 1a edició de Voluntaris per la llengua a Sant Feliu 
de Codines

Centre Cívic la Fonteta (pl. de 
Josep Umbert Rosàs, s/n), a les 
8 del vespre CNL del Vallès Oriental Voluntariat per la llengua
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2007-05-17 Voluntaris i voluntàries a Sort CNL de Lleida Voluntariat per la llengua

2007-05-18 4a Festa del comerç amb fira i mercat modernista de Barcelona

18, 19 i 20 de maig. C/ Girona, 
entre l'avinguda Diagonal i el 
carrer d'Aragó CNL de Barcelona Altres

2007-05-18 Voluntaris a Maials Maials, Segrià CNL de Lleida Voluntariat per la llengua

2007-05-18 
Assistència de Voluntaris per la llengua a un assaig dels Castellers 
de Sabadell

Local dels Castellers de 
Sabadell (Ribot i Serra, 265) a 
les 9 del vespre CNL de Sabadell Voluntariat per la llengua

2007-05-18 
El Servei Local de Català de Tarragona organitza una nova visita 
guiada per al voluntariat lingüístic

Fundació "la Caixa" (c. de 
Cristòfor Colom, 2 - Tarragona) CNL de Tarragona Voluntariat per la llengua

2007-05-18 
Oberta la inscripció per a les sessions d'atenció al públic de 
Calafell

Dependències Municipals de la 
Platja de Calafell CNL de Tarragona Socioeconòmic

2007-05-18 
El món casteller, a les xerrades caminades, de la mà dels 
Capgrossos de Mataró CNL del Maresme Voluntariat per la llengua

2007-05-20 Espectacle: Llengües del món a Lliçà d’Amunt
Ateneu L’Aliança de Lliçà 
d’Amunt, a les 19 h CNL del Vallès Oriental Altres

2007-05-21 Tàrrega amb el voluntariat lingüístic CNL de Lleida Voluntariat per la llengua

2007-05-22 
El Servei Local de Català de Sant Andreu de la Barca visita el 
Parlament de Catalunya CNL Ca n’Ametller Acolliment

2007-05-22 Inscripcions als cursos intensius de juny-juliol CNL de Cornellà de Llobregat Cursos de català

2007-05-23 
L'OC de Premià de Mar organitza una xerrada sobre la salut i la 
dona CNL del Maresme Conferències

2007-05-23 Lectura fàcil en català
Biblioteca del Casino de 
Manresa CNL Montserrat Acolliment

2007-05-24 Cinema en català a la Garriga. Atles de geografia humana
Cinema Alhambra, carrer de 
Calàbria, núm. 13, la Garriga CNL del Vallès Oriental Cinema en català

2007-05-24 Visita d'alumnes de català al mercat de Serraperera Mercat de Serraperera CNL Vallès Occidental 3 Cursos de català
2007-05-25 3a gimcana lingüística a l'Urgell Teatre Ateneu CNL de Lleida Joventut

2007-05-25 
La nutricionista Magda Carlas, propera convidada a les xerrades 
caminades Salut i llengua CNL del Maresme Voluntariat per la llengua

2007-05-26 
Activitats de maig i juny per als participants del programa 
"Voluntaris per la llengua" a la Bisbal d'Empordà La Bisbal d'Empordà CNL de Girona Voluntariat per la llengua

2007-05-26 Gimcana de les Llengües de Tortosa Tortosa CNL de les Terres de l’Ebre Altres

2007-05-27 
Excursió matinal al torrent de Colobrers en el marc del programa 
Voluntaris per la llengua

Estació d’autobusos de la pl. 
d’Antoni Llonch a 2/4 de 10 del 
matí (autocar gratuït) CNL de Sabadell Voluntariat per la llengua

2007-05-28 Cloenda del programa Voluntaris per la Llengua a Palamós Palamós, a les 16 h CNL de Girona Voluntariat per la llengua

2007-05-29 
Agenda d'actes de Voluntaris per la Llengua a les comarques 
gironines CNL de Girona Voluntariat per la llengua

2007-05-29 Ni fàcil, ni difícil CNL de Lleida Joventut
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2007-05-30 Visites guiades pel Barri Vell de Girona Girona CNL de Girona Acolliment

2007-05-30 

Els alumnes dels nivells inicial i bàsic 1 de Cardedeu faran una 
visita guiada a l’antiga farmàcia Balbey i al jardí de plantes 
remeieres del Museu Arxiu Tomàs Balbey de Cardedeu.

Museu Arxiu Tomàs Balvey: c. 
Dr. Daurella, 1, a les 15.45 h CNL del Vallès Oriental Cursos de català

2007-05-30 Passejada pel patrimoni arquitectònic de Montcada Montcada i Reixac CNL Vallès Occidental 3 Cursos de català

2007-05-31 L'escriptor Francesc Serés a Santa Coloma de Farners

Sala d'actes de l'Escola 
d'Adults de Santa Coloma de 
Farners (c. Sant Sebastià, 91), 
a les 8 del vespre CNL de Girona Conferències

2007-05-31 Cloenda dels cursos i del programa de voluntaris de Castelldefels CNL Eramprunyà Cursos de català
2007-05-31 Descobrint els Robinsons CNL Eramprunyà Cinema en català

2007-06-01 
El Vendrell tanca la sisena temporada de "Voluntaris per la 
llengua"

Centre Cívic L'Estació (La 
Rambla, 1 - El Vendrell) CNL de Tarragona Voluntariat per la llengua

2007-06-01 
El meteoròleg Dani Ramírez ens parlarà del clima del Maresme 
demà dijous CNL del Maresme Voluntariat per la llengua

2007-06-01 26 DE JUNY: FESTA D'ESTIU CNL L'Heura Dóna corda al català

2007-06-01 Cloenda dels cursos de català per a adults de Cerdanyola
Hotel Campus. Bellaterra 
(Cerdanyola del Vallès) CNL Vallès Occidental 3 Cursos de català

2007-06-03 El Consorci, a la IV Fira del Llibre i l'Autor Ebrencs Móra d'Ebre CNL de les Terres de l’Ebre Altres

2007-06-06 
Club de lectura de català bàsic a la Biblioteca Ignasi Iglesias-Can 
Fabra

Biblioteca Ignasi Iglesias-Can 
Fabra, C/ Segre, 28, de 19 a 20 
h CNL de Barcelona Acolliment

2007-06-06 Cloenda de l'any acadèmic 2006-2007 Pl. dels Almogàvers, s/n CNL de Cornellà de Llobregat Cursos de català

2007-06-07 
Cloenda del programa "Voluntaris per la llengua" i dels cursos de 
català per a adults a l'Alt Penedès i a Vilafranca

Lloc: Vinseum. Museu de les 
Cultures del Vi de Catalunya 
(pl. de Jaume I, 1-5) Vilafranca 
del Penedès CNL de l’Alt Penedès i el Garraf Cursos de català

2007-06-07 V Diada Gastronòmica Intercultural a Manresa CNL Montserrat Cursos de català
2007-06-08 Cloenda dels cursos de català d'Osona CNL d’Osona Cursos de català

2007-06-08 
Cloenda dels cursos de català per a adults i del programa 
"Voluntaris per la llengua" al Garraf i a Vilanova i la Geltrú

Lloc: Terrassa dels llimoners de 
la Biblioteca Armand Cardona 
Torrandell (c. de Menéndez y 
Pelayo, 15-17) Vilanova i la 
Geltrú CNL de l’Alt Penedès i el Garraf Cursos de català

2007-06-08 Festa de cloenda dels cursos de Cambrils
Sala d'actes del Centre Cultural 
i Ocupacional. Cambrils

CNL de l’Àrea de Reus Miquel 
Ventura Cursos de català

2007-06-08 
Acte de cloenda de la primera Gimcana de les Llengües de 
Tortosa Tortosa CNL de les Terres de l’Ebre Altres
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2007-06-08 
Acaben a Calafell els cursos de català i la sisena temporada de 
"Voluntaris per la llengua"

Jardins de Cal Bolavà (av. de 
la Generalitat, 1 - Calafell) CNL de Tarragona Voluntariat per la llengua

2007-06-08 Jordi Vitrià ens explicarà dijous si els computadors hi veuen CNL del Maresme Voluntariat per la llengua

2007-06-08 
Festa de Cloenda dels cursos de català i de Voluntaris per la 
llengua a Viladecans

Alberg de Can Batllori (c. 
Ernest Lluch, s/n) CNL Eramprunyà Cursos de català

2007-06-09 II Trobada de Voluntaris per la llengua del CNL de Sabadell

Masia de can Juliana (ctra. de 
Sant Feliu del Racó, km 2), a 
les 5 de la tarda CNL de Sabadell Voluntariat per la llengua

2007-06-09 II Trobada de Voluntaris per la llengua del CNL de Sabadell

Masia de can Juliana (ctra. de 
Sant Feliu del Racó, km 2), a 
les 5 de la tarda CNL de Sabadell Voluntariat per la llengua

2007-06-09 Visita al pou de glaç i a Sant Cebrià de Cabanyes
Torrent de Can Torres 
(Montcada i Reixac) CNL Vallès Occidental 3 Cursos de català

2007-06-10 Excursió a la serra del Bolet (Font-rubí)

Lloc de trobada: plaça de l'Era 
Enrajolada (Vilafranca del 
Penedès). CNL de l’Alt Penedès i el Garraf Cursos de català

2007-06-10 El CPNL participa en el Xinafest'07

Cotxeres de Sants de 
Barcelona: carrer de Sants, 79 
(Metro Línia 1 i 5, estació: 
Plaça de Sants) CPNL Acolliment

2007-06-11 Cloenda de la 7a sessió de Voluntaris per la llengua CNL El Prat de Llobregat Voluntariat per la llengua

2007-06-12 Poesia per parlar-nos. Recital de poesia àrab i persa en català

A 2/4 de 8 del vespre a la 
Biblioteca Vapor Badia de 
Sabadell ( C. de les Tres Creus, 
127-129) CNL de Sabadell Exposició

2007-06-13 Festa de final de curs a Vilanova i la Geltrú i el Garraf

Centre Cívic de Sant Joan 
(Jardins de Francesc Macià, 
s/n) Vilanova i la Geltrú CNL de l’Alt Penedès i el Garraf Cursos de català

2007-06-13 
Festa de cloenda dels cursos de català i de la campanya 
Voluntaris per la llengua La Palma (c. Ample, 75).  Reus

CNL de l’Àrea de Reus Miquel 
Ventura Cursos de català

2007-06-14 A l'estiu pots continuar fent català CNL de Badalona i Sant Adrià Cursos de català

2007-06-14 
l'ADAC celebra el XXII Premi a la Normalització Lingüística i 
Cultural de Girona Girona CNL de Girona Altres

2007-06-14 Presentaran la revista Ciutadans 18 del CNL de Girona Girona CNL de Girona Altres

2007-06-14 
Celebren amb una festa el final dels cursos de català i del 
voluntariat lingüístic Figueres CNL de Girona Voluntariat per la llengua

2007-06-14 Acte de cloenda dels cursos de català per a adults 2006-2007 Móra d'Ebre CNL de les Terres de l’Ebre Cursos de català
2007-06-14 Cursos d'estiu a Tarragona CNL de Tarragona Cursos de català

2007-06-14 
Trobada de Voluntaris per la llengua i alumnes dels Cursos de 
Català per a Adults del Vallès Oriental

la Porxada de Granollers, a les 
7 de la tarda CNL del Vallès Oriental Voluntariat per la llengua
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2007-06-14 
Cloenda de Voluntaris per la llengua i dels cursos de català de 
Sant Boi de Llobregat

Can Castells Centre d'Art (c. 
Lluís Castells, 16) CNL Eramprunyà Voluntariat per la llengua

2007-06-15 Acte de cloenda dels cursos de català per a adults 2006-2007 Tortosa CNL de les Terres de l’Ebre Cursos de català

2007-06-15 
L'exjugador internacional de waterpolo Pere Robert tancarà dijous 
el primer cicle de xerrades caminades CNL del Maresme Voluntariat per la llengua

2007-06-15 Cloenda dels cursos de català per a adults a Mollet del Vallès

Centre cívic de Can Pantiquet, 
c. Can Flequer, s/n, Mollet del 
Vallés CNL del Vallès Oriental Cursos de català

2007-06-18 Els alumnes de català per a adults visitaran el Museu del Mar Lloret de Mar CNL de Girona Cursos de català
2007-06-18 Cursos intensius d'estiu per a no catalanoparlants CNL de Sabadell Cursos de català

2007-06-18 
Tarragona tanca els cursos de català i la vuitena edició de 
"Voluntaris per la llengua"

Sala d'actes de l'Antiga 
Audiència (pl. del Pallol, 3) CNL de Tarragona Cursos de català

2007-06-20 Joan Margarit serà al cicle "Paraules Nocturnes" Santa Coloma de Farners CNL de Girona Altres

2007-06-20 
Presentació de nous duets del programa "Voluntariat per la 
llengua" Tortosa CNL de les Terres de l’Ebre Voluntariat per la llengua

2007-06-20 Acte de reconeixement als Voluntaris per la llengua de Mataró CNL del Maresme Voluntariat per la llengua

2007-06-21 
Cloenda dels cursos de català i de la quarta edició del "Voluntariat 
per la llengua" a Constantí Poliesportiu de Constantí CNL de Tarragona Cursos de català

2007-06-21 Ja tenim el nivell C! Badia del vallès CNL Vallès Occidental 3 Cursos de català

2007-06-22 Cinema en català: Shrek Tercer

Cinema Òscar-El Nord - Pol. El 
Ramassar - Ctra. Comarcal, 
251, Granollers CNL del Vallès Oriental Cinema en català

2007-06-23 Mostra gastronòmica d'arreu del món a Badia
Carpa d'entitats de Badia del 
Vallès CNL Vallès Occidental 3 Acolliment

2007-06-25 Aïna. Vocabulari temàtic del dialecte pallarès CNL de Lleida Altres

2007-06-27 'Voluntaris a la fresca' a Cerdanyola
SLC de Cerdanyola del Vallès 
(c/ Vinyes, 15) CNL Vallès Occidental 3 Voluntariat per la llengua

2007-06-28 Trobada del Consorci per a la Normalització Lingüística L'Hospitalet de Llobregat CNL de les Terres de l’Ebre Altres
2007-06-28 Segona Trobada del Consorci per a la Normalització Lingüística L'Hospitalet de Llobregat CPNL Altres

2007-06-29 Cinema en català: " El coronel Macià
Cinema alhambra, carrer de 
Calàbria, núm. 13, La Garriga CNL del Vallès Oriental Cinema en català

2007-06-29 Cinema en català: "Lassie"
Cinema Alhambra, carrer de 
Calàbria, núm 13, La Garriga CNL del Vallès Oriental Cinema en català

2007-07-02 Inici dels cursos presencials intensius d'estiu Reus i Cambrils
CNL de l’Àrea de Reus Miquel 
Ventura Cursos de català

2007-07-03 Demà dimecres, un nou "racó favorit" a RCB CNL de Badalona i Sant Adrià Voluntariat per la llengua

2007-07-03 
Presentació de deu parelles de 'Voluntariat per la llengua' a 
Deltebre Deltebre CNL de les Terres de l’Ebre Voluntariat per la llengua

2007-07-03 Inici del curs intensiu de conversa a Montcada
Casa de la Vila (c/ Domènec 
Fins, 15, 4a planta) CNL Vallès Occidental 3 Cursos de català

2007-07-06 Dimecres 11, un "racó favorit" a Xile, amb RCB CNL de Badalona i Sant Adrià Voluntariat per la llengua



Agenda CPNL 2007

2007-07-06 Seminari de formació sobre llengua i cultura romanesa Tortosa CNL de les Terres de l’Ebre Acolliment
2007-07-06 Diumenge, a la Festa per a la Diversitat de Tordera! CNL del Maresme Voluntariat per la llengua

2007-07-10 Exposició: Amidament de Joan Coromines
Sala Municipal d'Exposicions 
(Pineda de Mar) CNL del Maresme Dóna corda al català

2007-07-10 Acte de reconeixement als voluntaris per la llengua de Teià CNL del Maresme Voluntariat per la llengua

2007-07-10 Voluntaris i aprenents lingüístics visiten Can Coll
Masia de Can Coll (Cerdanyola 
del Vallès) CNL Vallès Occidental 3 Voluntariat per la llengua

2007-07-12 Lliurament de certificats als alumnes de nivell bàsic 3 de Tortosa Tortosa CNL de les Terres de l’Ebre Acolliment

2007-07-13 El codi Da Vinci, dins el Cicle de cinema en català Riudecanyes
CNL de l’Àrea de Reus Miquel 
Ventura Cinema en català

2007-07-13 The Guardian, dins el Cicle de cinema en català Vinyols i els Arcs
CNL de l’Àrea de Reus Miquel 
Ventura Cinema en català

2007-07-16 Dimecres dia 18 viatgem a Mieres CNL de Badalona i Sant Adrià Voluntariat per la llengua
2007-07-16 Trobada de Voluntariat per la llengua CNL de Cornellà de Llobregat Voluntariat per la llengua
2007-07-20 El dia 25 escoltarem l'últim "racó favorit" CNL de Badalona i Sant Adrià Voluntariat per la llengua

2007-07-20 Missió: impossible 3, dins el Cicle de cinema en català Almoster
CNL de l’Àrea de Reus Miquel 
Ventura Cinema en català

2007-07-20 Cinema en català: "Shrek tercer"
Cinema Alhambra, carrer de 
Calàbria, núm. 13, La Garriga CNL del Vallès Oriental Cinema en català

2007-07-25 Inscripcions als cursos 2007-2008 CNL de Cornellà de Llobregat Cursos de català
2007-07-26 Ja tenim guanyadora del cap de setmana a Llavorsí! CNL de Badalona i Sant Adrià Voluntariat per la llengua

2007-07-27 Salvador, dins el Cicle de cinema en català Mont-roig del Camp
CNL de l’Àrea de Reus Miquel 
Ventura Cinema en català

2007-07-27 Copying Beethoven, dins el Cicle de cinema en català l'Aleixar
CNL de l’Àrea de Reus Miquel 
Ventura Cinema en català

2007-07-30 
Presentació de la campanya “Oberts al català” a la restauració i 
l’hoteleria

Foment del Treball Nacional, 
sala B CPNL Restauració

2007-08-02 Cinema en català. Estrenes cinematogràfiques de l’estiu CPNL Cinema en català

2007-08-03 Scoop, dins el Cicle de cinema en català la Febró
CNL de l’Àrea de Reus Miquel 
Ventura Cinema en català

2007-08-03 Ningú és perfecte, dins el Cicle de cinema en català Poboleda
CNL de l’Àrea de Reus Miquel 
Ventura Cinema en català

2007-08-03 Monster House, dins el Cicle de cinema en català Falset
CNL de l’Àrea de Reus Miquel 
Ventura Cinema en català

2007-08-03 Monster House, dins el Cicle de cinema en català Capafonts
CNL de l’Àrea de Reus Miquel 
Ventura Cinema en català

2007-08-10 Eragon, dins el Cicle de cinema en català Duesaigües
CNL de l’Àrea de Reus Miquel 
Ventura Cinema en català

2007-08-10 Eragon, dins el Cicle de cinema en català Arbolí
CNL de l’Àrea de Reus Miquel 
Ventura Cinema en català
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2007-08-10 Ficció, dins el Cicle de cinema en català el Masroig
CNL de l’Àrea de Reus Miquel 
Ventura Cinema en català

2007-08-10 Eragon, dins el Cicle de cinema en català les Borges del Camp
CNL de l’Àrea de Reus Miquel 
Ventura Cinema en català

2007-08-17 Missió: impossible 3, dins el Cicle de cinema en català l'Albiol
CNL de l’Àrea de Reus Miquel 
Ventura Cinema en català

2007-08-17 Happy Feet, dins el Cicle de cinema en català Prades
CNL de l’Àrea de Reus Miquel 
Ventura Cinema en català

2007-08-17 Missió: impossible 3, dins el Cicle de cinema en català Vilanova d'Escornalbou
CNL de l’Àrea de Reus Miquel 
Ventura Cinema en català

2007-08-17 Arthur i els Minimoys, dins el Cicle de cinema en català Pratdip
CNL de l’Àrea de Reus Miquel 
Ventura Cinema en català

2007-08-17 Happy Feet, dins el Cicle de cinema en català Maspujols
CNL de l’Àrea de Reus Miquel 
Ventura Cinema en català

2007-09-05 "Anem a comprar", nou espai a Ràdio Ciutat de Badalona CNL de Badalona i Sant Adrià Voluntariat per la llengua

2007-09-06 Cursos de Català
Casal Pere Quart (Rambla, 67-
71), Sabadell CNL de Sabadell Cursos de català

2007-09-06 Inscripció als Cursos de Català
Casal Pere Quart de Sabadell 
(Rambla, 67-71) CNL de Sabadell Cursos de català

2007-09-06 El CNL de Tarragona obre la matrícula per al curs 2007-2008 CNL de Tarragona Cursos de català

2007-09-07 "Doraimon i el petit dinosaure"

Cinema Òscar-Nord de 
Granollers (pol. El Ramassar, 
ctra. Comarcal, 251, 
Granollers) CNL del Vallès Oriental Cinema en català

2007-09-07 L'Heura participa en l'edició de l'Expocoloma 2007 CNL L'Heura Socioeconòmic
2007-09-07 S'obre el període de matriculació a L'Heura CNL L'Heura Cursos de català
2007-09-09 Primer Campionat d'Scrabble de les Terres de l'Ebre Móra d'Ebre CNL de les Terres de l’Ebre Joventut

2007-09-09 
Calendari d'inscripció als cursos de català per a adults octubre 
2007 - gener 2008 CNL Montserrat Cursos de català

2007-09-10 La CAL de Montcada commemora la Diada Plaça de Lluís Companys CNL Vallès Occidental 3 Entitats

2007-09-12 Matriculació per als cursos de català del CNL Reus, Cambrils i Falset
CNL de l’Àrea de Reus Miquel 
Ventura Cursos de català

2007-09-12 Exposició Parlem-nos al nou Centre Cívic Nord
Servei Local de Català de 
Granollers i Centre Cívic Nord CNL del Vallès Oriental Entitats

2007-09-13 Què commemorem l'11 de setembre?
Museu Ca n'Ortadó. Pl. Sant 
Ramon, 2-4 CNL Vallès Occidental 3 Conferències

2007-09-14 Nova emissió d'"Anem a comprar" CNL de Badalona i Sant Adrià Voluntariat per la llengua
2007-09-14 Activitats de Voluntariat per la llengua CNL de Badalona i Sant Adrià Voluntariat per la llengua
2007-09-16 Jornada Intercultural de la Ribera d'Ebre a Rasquera Rasquera CNL de les Terres de l’Ebre Acolliment
2007-09-16 La Queta Sona a Tarragona per Santa Tecla 2007 Rambla Nova de Tarragona CNL de Tarragona Dóna corda al català
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2007-09-18 Més cinema en català a Sant Feliu de Llobregat: "Ratatouille"
CineBaix (C/ Joan Batllori, 21 - 
Sant Feliu de Llobregat) CNL Roses Cinema en català

2007-09-20 
Dimecres vam parlar amb Marc Creus, de Viatges Ribno, a "Anem 
a comprar" CNL de Badalona i Sant Adrià Voluntariat per la llengua

2007-09-20 Matriculació per als cursos de català de l'Hospitalet de l'Infant
CNL de l’Àrea de Reus Miquel 
Ventura Cursos de català

2007-09-25 Comencen els cursos de català CNL L'Heura Cursos de català
2007-09-26 Inauguració de l'any acadèmic 2007-2008 CNL de Cornellà de Llobregat Cursos de català

2007-09-26 La llengua, un camí cap a la igualtat
Sala de Juntes de la 2a planta. 
Edifici del Rectorat de la UdL. CNL de Lleida Acolliment

2007-09-26 Aquesta temporada, '1/4 de català' s'emet el dimecres i el dissabte Tarragona Ràdio - 96.7 FM CNL de Tarragona Mitjans de comunicació
2007-09-27 Ahir vam "anar a comprar" amb Cendrós Fotògrafs CNL de Badalona i Sant Adrià Voluntariat per la llengua
2007-09-27 XXVI Jornades Associatives de Badia del Vallès Badia del Vallès CNL Vallès Occidental 3 Entitats
2007-09-28 Jornada La llengua i el dret: el paper dels advocats CNL de Girona Àmbit jurídic i judicial
2007-10-01 Nova edició dels tallers "En català, llegim i parlem" CNL de Badalona i Sant Adrià Voluntariat per la llengua

2007-10-01 Presentació de Plats a la carta a Montcada
Sala institucional de la Casa de 
la Vila (c/ Major, 32) CNL Vallès Occidental 3 Restauració

2007-10-02 'Avui, què fem?', rutes per conèixer la Ribera d'Ebre Móra d'Ebre-Miravet CNL de les Terres de l’Ebre Voluntariat per la llengua

2007-10-02 
S'obre la matrícula per a un curs de català Inicial a l'Escola de 
Turisme del Baix Penedès

SC del Vendrell i del Baix 
Penedès (pl. del Centre, 5, 
baixos) CNL de Tarragona Cursos de català

2007-10-02 

Exposició Parlem-nos i conferència “Com deixar de ser estranger”, 
a càrrec de l’escriptor anglès Matthew Tree, a Santa M. de 
Palautordera.

Biblioteca municipal Ferran 
Soldevila (pg. del Remei, 33) CNL del Vallès Oriental Exposició

2007-10-05 Taula rodona
12 h Edifici del Rectorat de la 
UdL CNL de Lleida Acolliment

2007-10-05 Valors i polítiques de convivència a Catalunya
10 h Edifici del Rectorat de la 
UdL CNL de Lleida Acolliment

2007-10-05 El Servei Local de Català de Sant Boi participa a la fira Barrejant CNL Eramprunyà Acolliment

2007-10-07 El Correllengua presenta Voluntariat per la llengua a Cerdanyola
Parc del Turonet. Cerdanyola 
del Vallès CNL Vallès Occidental 3 Voluntariat per la llengua

2007-10-08 Inici dels cursos de català del primer quadrimestre
Reus, Cambrils, Falset i 
l'Hospitalet de l'Infant

CNL de l’Àrea de Reus Miquel 
Ventura Cursos de català

2007-10-10 Inauguració dels cursos de català i del "Voluntariat per la llengua"
Biblioteca Manuel de Pedrolo 
(Sant Pere de Ribes) CNL de l’Alt Penedès i el Garraf Cursos de català

2007-10-10 'Avui, què fem?', rutes per conèixer la Ribera d'Ebre Benissanet CNL de les Terres de l’Ebre Voluntariat per la llengua

2007-10-10 
Propostes culturals per a l'alumnat de Sant Boi: octubre a 
desembre de 2007 CNL Eramprunyà Cursos de català
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2007-10-10 La tradició de Tots Sants a Montcada
Fundació Cultural Montcada (c/ 
Major, 47) CNL Vallès Occidental 3 Conferències

2007-10-10 Tornen a formar-se parelles lingüístiques a Badia
Casal Cívic Badia. Av. de la 
Plata, s/n CNL Vallès Occidental 3 Voluntariat per la llengua

2007-10-11 Inici de la 9a edició del "Voluntariat per la llengua" CNL L'Heura Voluntariat per la llengua

2007-10-12 Cinema en català: "Moguda sota el mar"
L'Esbarjo: carrer de Lluís Llibre, 
s/n - Tel. 93846 18 27 CNL del Vallès Oriental Cinema en català

2007-10-15 "La mirada femenina"

a 2/4 de vuit del vespre a l'Obra 
Social Caixa Sabadell (c. d’en 
Font, 1) CNL de Sabadell Cinema en català

2007-10-17 Projecció del film La teva vida en 65', de Maria Ripoll
Cinemes Imperial, 21.15 h (Pl. 
Imperial, 4 Sabadell) CNL de Sabadell Cinema en català

2007-10-18 Conferència "Saps quantes llengües es parlen a Catalunya?"
Centre Cívic de la Geltrú 
(Vilanova i la Geltrú) CNL de l’Alt Penedès i el Garraf Conferències

2007-10-18 
Enric Larreula, convidat de la nova edició de Voluntariat per la 
llengua a Cerdanyola

Ateneu de Cerdanyola del 
Vallès (c/ Indústria, 38-40) CNL Vallès Occidental 3 Voluntariat per la llengua

2007-10-20 Projeció de la pel·lícula 'Descobrint els Robinsons' Roquetes CNL de les Terres de l’Ebre Cinema en català

2007-10-20 La llengua, un camí cap a la igualtat

Aula 1.19 de l'Edifici del 
Rectorat de la Universitat de 
Lleida. 10 h CNL de Lleida Conferències

2007-10-21 La situació de la llengua: i jo, què hi puc fer? El Casal de l'Aleixar
CNL de l’Àrea de Reus Miquel 
Ventura Conferències

2007-10-21 'Avui, què fem?', rutes per conèixer la Ribera d'Ebre Flix CNL de les Terres de l’Ebre Voluntariat per la llengua

2007-10-22 Inscripció als cursos Mont-roig del Camp i Miami
CNL de l’Àrea de Reus Miquel 
Ventura Acolliment

2007-10-22 Cloenda del 'Voluntariat per la llengua' a Atzavara-Arrels Tortosa CNL de les Terres de l’Ebre Voluntariat per la llengua

2007-10-22 Parlem el mateix
Museu Comarcal de Ciències 
Naturals de Tremp. 20 h. CNL de Lleida Acolliment

2007-10-23 
Visita guiada a les Termes Romanes i al nucli antic de Sant Boi de 
Llobregat CNL Eramprunyà Cursos de català

2007-10-23 Cinema en català dins la IV Setmana per la Llengua CNL Roses Cinema en català

2007-10-24 
Exposició "Les llengües a Catalunya. Un viatge lingüístic pel 
nostre país"

Centre Cívic de la Geltrú 
(Vilanova i la Geltrú) CNL de l’Alt Penedès i el Garraf Exposició

2007-10-24 L'alumnat dels cursos d'acolliment lingüístic va al cinema Tortosa CNL de les Terres de l’Ebre Acolliment

2007-10-24 Projecció del film A la ciutat, de Cesc Gay
Cinemes Imperial, 21.15 h (Pl. 
Imperial, 4 Sabadell) CNL de Sabadell Cinema en català

2007-10-24 Noves parelles lingüístiques a Montcada
Sala institucional de la Casa de 
la Vila (c/ Major, 32) CNL Vallès Occidental 3 Voluntariat per la llengua

2007-10-25 Presentació del "Voluntariat per la llengua" a Girona Girona CNL de Girona Voluntariat per la llengua

2007-10-25 Conferència de Mathew Tree
Institut Municipal d'Educació. C/ 
Bisbe Torres, 2 CNL de Lleida Cursos de català
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2007-10-26 5è Aniversari del Voluntariat lingüístic
Castell de Cornellà. Mossèn 
Jacint Verdaguer, s/n. CNL de Cornellà de Llobregat Voluntariat per la llengua

2007-10-26 
Presentació del llibre "Els amazics: una història silenciada, una 
llengua viva"

Biblioteca Armand Cardona 
Torrandell (Vilanova i la Geltrú) CNL de l’Alt Penedès i el Garraf Sociolingüística

2007-10-26 Presentació de la campanya Voluntariat per la llengua a Prades Prades
CNL de l’Àrea de Reus Miquel 
Ventura Voluntariat per la llengua

2007-10-26 "Com no sentir-se estranger a Catalunya"

a 2/4 de 8 del vespre a la 
Granja Soldevila (Santa 
Perpètua de Mogoda) CNL de Sabadell Exposició

2007-10-26 
Tarragona posa en marxa la novena temporada del "Voluntariat 
per la llengua"

Sala d'actes de l'Antiga 
Audiència (pl. del Pallol, 3) CNL de Tarragona Voluntariat per la llengua

2007-10-27 Projeció de la pel·lícula 'Shrek tercer' Roquetes CNL de les Terres de l’Ebre Cinema en català
2007-10-27 VOLUNTARIAT PER LA LLENGUA A GUISSONA La Fassina. Guissona. 12 h CNL de Lleida Voluntariat per la llengua
2007-10-27 Correllengua a Montcada Montcada i Reixac CNL Vallès Occidental 3 Entitats
2007-10-28 'Avui, què fem?', rutes per conèixer la Ribera d'Ebre Tivissa CNL de les Terres de l’Ebre Voluntariat per la llengua

2007-10-30 
Presentació de l'onzena edició del programa "Voluntariat per la 
llengua" a Vilafranca i l'Alt Penedès

Sala d'actes de l'Escorxador (c. 
de l'Escorxador, 19) Vilafranca 
del Penedès CNL de l’Alt Penedès i el Garraf Voluntariat per la llengua

2007-10-31 'Avui, què fem?', rutes per conèixer la Ribera d'Ebre Móra d'Ebre CNL de les Terres de l’Ebre Voluntariat per la llengua

2007-10-31 
Matthew Tree inaugura el curs 2007-2008 del Centre de 
Normalització Lingüística de Tarragona

Sala d'actes de l'Antiga 
Audiència (pl. del Pallol, 3) CNL de Tarragona Cursos de català

2007-11-01 Clubs de lectura de llengua catalana Biblioteques de Barcelona CNL de Barcelona Altres
2007-11-03 Projeció de la pel·lícula 'Ratatouille' Roquetes CNL de les Terres de l’Ebre Cinema en català

2007-11-04 Festa del Voluntariat per la llengua
Centre Cívic de Balàfia. 16 a 
20.30 CNL de Lleida Voluntariat per la llengua

2007-11-05 Sessió d'orientació per al Voluntariat per la llengua a Sabadell

A la sala d’actes del Casal Pere 
Quart (Rambla, 69), a les 19 h 
per a aprenents i aprenentes i a 
les 19.45 per a voluntaris i 
voluntàries CNL de Sabadell Voluntariat per la llengua

2007-11-06 "Com ho celebrem?", un programa concurs a Ràdio La Mina CNL de Badalona i Sant Adrià Mitjans de comunicació
2007-11-06 Presentació del 'Voluntariat per la llengua' a Tortosa Tortosa CNL de les Terres de l’Ebre Voluntariat per la llengua

2007-11-06 Exposició "Mots amb arrels. Els noms dels llocs ens parlen".

Arxiu Històric Provincial de 
Lleida. C/ Governador 
Montcada, s/n CNL de Lleida Exposició

2007-11-06 
Sessió d'orientació per al Voluntariat per la llengua a Castellar del 
Vallès

A les 19 h a Ca l'Alberola 
(passeig Tolrà, 1) CNL de Sabadell Voluntariat per la llengua

2007-11-06 Matthew Tree a Rubí CNL de Terrassa i Rubí Voluntariat per la llengua
2007-11-06 Primera sessió del Club de lectura de català de Castelldefels CNL Eramprunyà Acolliment
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2007-11-06 Nova edició de "Voluntariat per la llengua" a Sant Cugat

SLC de Sant Cugat del Vallès. 
Casa de Cultura (c/ Castellví, 
s/n) CNL Vallès Occidental 3 Voluntariat per la llengua

2007-11-07 Club de lectura de català bàsic a la Biblioteca Nou Barris
Biblioteca Nou Barris C/ 
Einstein, 2-4, de 19 a 20 h CNL de Barcelona Acolliment

2007-11-07 Projecció del film Mar de fang, de Luis Ortas
Cinemes Imperial, 21.15 h (Pl. 
Imperial, 4 Sabadell) CNL de Sabadell Cinema en català

2007-11-07 Curs "Conèixer Catalunya" a Cerdanyola
Ateneu de Cerdanyola del 
Vallès (c/ Indústria, 38-40) CNL Vallès Occidental 3 Acolliment

2007-11-08 Presentació amb Najat El Hachmi del "Voluntariat per la llengua" Cassà de la Selva CNL de Girona Voluntariat per la llengua

2007-11-08 Sessió de recursos lingüístics a l'empresa
Cambra de Comerç (c/ Boule, 
2. Reus)

CNL de l’Àrea de Reus Miquel 
Ventura Socioeconòmic

2007-11-08 
Sessió d'orientació per al Voluntariat per la llengua a Palau-solità i 
Plegamans

A les 19 h a l'Auditori de la 
Masia de Can Cortès (C. del 
Camí Reial, 56) CNL de Sabadell Voluntariat per la llengua

2007-11-08 
Sessió d'orientació per al Voluntariat per la llengua a St. Quirze 
del Vallès

A partir de les 19 h a la sala 
d'actes de la Masia Can Feliu 
(c. d'Eduard Toldrà, s/n) CNL de Sabadell Voluntariat per la llengua

2007-11-08 El SupermerCat de revistes en català arriba a Tarragona Plaça Verdaguer - Tarragona CNL de Tarragona Mitjans de comunicació

2007-11-09 Presentació de les parelles lingüístiques
a les 20.00h a la sala d'actes 
del Centre de Lectura

CNL de l’Àrea de Reus Miquel 
Ventura Voluntariat per la llengua

2007-11-09 Curs per a professorat d'acolliment lingüístic Tortosa CNL de les Terres de l’Ebre Acolliment
2007-11-09 La llengua, un camí cap a la igualtat CNL de Lleida Acolliment

2007-11-09 
Xerrada amb Màrius Serra i presentació de la 4a edició del 
programa Voluntariat per la llengua a Lliçà d’Amunt

Ateneu L’Aliança (c. de 
l’Aliança, 17 de Lliçà d’Amunt) CNL del Vallès Oriental Voluntariat per la llengua

2007-11-09 
VOLUNTARIAT PER LA LLENGUA 7a EDICIÓ MOLLET DEL 
VALLÈS

Ateneu Gran, carrer de Gaietà 
Vínzia, 3 , Mollet del Vallès -  
Hora: 19.30 h CNL del Vallès Oriental Voluntariat per la llengua

2007-11-09 Sortida al teatre: El senyor Perramon CNL L'Heura Cursos de català
2007-11-09 Grup de conversa en català a l'ABI ABI. C/ Colon, 5 CNL Vallès Occidental 3 Voluntariat per la llengua
2007-11-10 Projeció de la pel·lícula 'Bojos pel surf' Roquetes CNL de les Terres de l’Ebre Cinema en català
2007-11-13 Acte per a "En català, llegim i parlem" CNL de Badalona i Sant Adrià Voluntariat per la llengua
2007-11-13 Presentació a Roses del "Voluntariat per la llengua" Roses CNL de Girona Voluntariat per la llengua

2007-11-13 6a edició del Voluntariat per la llengua a Llinars del Vallès

Centre Cultural Can Mas Bagà 
(av. del  Mas Bagà, 24) a les 19 
h CNL del Vallès Oriental Voluntariat per la llengua

2007-11-13 8a edició del Voluntariat per la llengua a Granollers

Sala  Francesc Tarafa de 
Granollers (carrer de Corró, 
núm.45 ) CNL del Vallès Oriental Voluntariat per la llengua
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2007-11-14 Projecció del film L'illa de l'holandès, de Sígfrid Monleón
Cinemes Imperial, 21.15 h (Pl. 
Imperial, 4 Sabadell) CNL de Sabadell Cinema en català

2007-11-14 6a edició del Voluntariat per la llengua a Terrassa
El Social (C. de la Font Vella, 
40 - Terrassa) CNL de Terrassa i Rubí Voluntariat per la llengua

2007-11-14 
Matthew Tree inaugurarà els cursos de català del CNL del 
Maresme

Can Palauet, 2/4 de 8 del 
vespre CNL del Maresme Cursos de català

2007-11-15 Inauguració dels cursos de català a Vilafranca i l'Alt Penedès CNL de l’Alt Penedès i el Garraf Cursos de català

2007-11-15 

Xerrada La llegenda de Sant Vicent Ferrer a Montmeló i 
presentació de les parelles de la 6a edició del Voluntariat per la 
llengua

Sala de la Concòrdia, 
Ajuntament de Montmeló, plaça 
de la Vila, núm. 1, a les 19.30 h CNL del Vallès Oriental Voluntariat per la llengua

2007-11-16 
L'Acolliment lingüístic. Tercera Jornada de Presentació de 
Materials i Experiències Girona CNL de Girona Acolliment

2007-11-16 Nova edició del "Voluntariat per la llengua" a Figueres Figueres CNL de Girona Voluntariat per la llengua
2007-11-16 Segona sessió del curs d'acolliment lingüístic Tortosa CNL de les Terres de l’Ebre Acolliment

2007-11-16 
Sessió d'orientació per al Voluntariat per la llengua a Santa 
Perpètua de Mogoda

A les 19 h a l'Espai 3 de La 
Granja, Espai cultural (Camí de 
la Granja, s/n) CNL de Sabadell Voluntariat per la llengua

2007-11-16 
Alumnes i voluntariat del Centre de Normalització Lingüística de 
Tarragona passaran per "Un dia a Mongòlia"

Centre Social i Cultural de 
Tarragona de Fundació La 
Caixa (c/ Cristòfor Colom, 2) CNL de Tarragona Voluntariat per la llengua

2007-11-16 
El Vendrell posa en marxa la nova temporada del "Voluntariat per 
la llengua"

Sala d'actes - Edifici Camí 
Reial (camí Reial, 13-17 - el 
Vendrell) CNL de Tarragona Voluntariat per la llengua

2007-11-16 

Conferència “Com convertir Catalunya en casa teva”, a càrrec de 
Matthew Tree, escriptor, amb motiu de l’inici de la 7a edició del 
“Voluntariat per la llengua” a Cardedeu

Biblioteca de Cardedeu, carrer 
de la Verge del Pilar, 95 CNL del Vallès Oriental Voluntariat per la llengua

2007-11-16 Inici dels cursos de català a Torrelles
Biblioteca Municipal de 
Torrelles CNL Eramprunyà Cursos de català

2007-11-17 Projeció de la pel·lícula 'Moguda sota el mar ' Roquetes CNL de les Terres de l’Ebre Cinema en català
2007-11-19 Dimecres 21, a les 11 h, a Ràdio La Mina CNL de Badalona i Sant Adrià Voluntariat per la llengua
2007-11-19 Concurs musical amb la Queta Lloret de Mar CNL de Girona Joventut

2007-11-19 Sessió d'orientació per al Voluntariat per la llengua a Polinyà
a les 17.30 h a l'Ajuntament (Pl. 
de la Vila, 1) CNL de Sabadell Voluntariat per la llengua

2007-11-20 
Salou posa en marxa la nova temporada del "Voluntariat per la 
llengua"

OLC de Salou - Centre Cívic (c/ 
de l'Advocat Gallego, 2 - Salou) CNL de Tarragona Voluntariat per la llengua

2007-11-20 Engega el Voluntariat per la llengua a les Franqueses del Vallès

Escola d’Adults, c. del  
Rosselló, 37 - Bellavista, les 
Franqueses del Vallès CNL del Vallès Oriental Voluntariat per la llengua
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2007-11-21 Club de lectura fàcil en català
Biblioteca Josep Pla (Les 
Roquetes - Sant Pere de Ribes) CNL de l’Alt Penedès i el Garraf Altres

2007-11-21 Tercera sessió del curs d'acolliment lingüístic Tortosa CNL de les Terres de l’Ebre Acolliment

2007-11-21 
2a edició del Voluntariat per la llengua a Sant Feliu de Codines 
amb una sessió dedicada a l’univers poètic de Joana Raspall

Centre Cívic La Fonteta (pl. de 
Josep Umbert Rosàs, s/n) CNL del Vallès Oriental Voluntariat per la llengua

2007-11-22 Nova edició del "Voluntariat per la llengua" Lloret de Mar CNL de Girona Voluntariat per la llengua

2007-11-22 Inauguració dels cursos de català i de "Voluntariat per la llengua"
Biblioteca Armand Cardona 
Torrandell (Vilanova i la Geltrú) CNL de l’Alt Penedès i el Garraf Cursos de català

2007-11-22 
Calafell posa en marxa la nova temporada del "Voluntariat per la 
llengua"

Dependències Municipals de la 
Platja (c/ St. Pere, 29 - La 
Platja de Calafell) CNL de Tarragona Voluntariat per la llengua

2007-11-22 Noves parelles lingüístiques a Ripollet
Centre Cultural. Rambla de 
Sant Jordi, 2-4 CNL Vallès Occidental 3 Voluntariat per la llengua

2007-11-23 Setanta-cinquè aniversari de les Normes de Castelló Tortosa CNL de les Terres de l’Ebre Conferències
2007-11-23 Quarta sessió del curs d'acolliment lingüístic Tortosa CNL de les Terres de l’Ebre Acolliment
2007-11-23 Vine a conèixer l'espectacle teatral dels Pastorets CNL del Maresme Voluntariat per la llengua
2007-11-23 Sortida al teatre: La plaça del Diamant Montcada i Reixac CNL Vallès Occidental 3 Cursos de català
2007-11-24 Es presenta el programa de Voluntariat a Osona C/ Pla de Balenyà, 30-32 CNL d’Osona Voluntariat per la llengua

2007-11-24 El Consorci, present a la Fira Multisectorial de Constantí Pavelló Municipal de Constantí CNL de Tarragona Socioeconòmic

2007-11-25 
Finalitza el cicle de cinema infantil en català a Tarragona, el 
Vendrell, Montblanc i l'Espluga de Francolí

Cinemes Oscar (Tarragona i el 
Vendrell) - Cinemes Casal 
(Montblanc i l'Espluga de 
Francolí) CNL de Tarragona Cinema en català

2007-11-26 Nous cursos gratuïts de nivell bàsic a Sabadell

Inscripcions al Casal Pere 
Quart de Sabadell (Rambla, 67-
71) CNL de Sabadell Acolliment

2007-11-27 Cinema digital: democratització o vulgarització Auditori de la Caixa. 21.30 h CNL de Lleida Premis

2007-11-27 Espectacle de cinema i dansa

A les 19.30 h a l'Auditori de 
l'Obra Social Caixa Sabadell 
(C. d'en Font, 1) CNL de Sabadell Cinema en català

2007-11-27 Projecció del film Les vides de Cèlia, d'Antonio Chavarrías
Cinemes Imperial, 21.15 h (Pl. 
Imperial, 4 Sabadell) CNL de Sabadell Cinema en català

2007-11-27 Presentació de recursos lingüístics per a les AMPA a Castelldefels CNL Eramprunyà Entitats

2007-11-27 Noves parelles lingüístiques a Barberà
Casal de Cultura. C/ Nemesi 
Valls, 35 CNL Vallès Occidental 3 Voluntariat per la llengua

2007-11-28 Lliurament de premis del 1r concurs de filmets en català
Centre Pepita Casanellas, 
18.30 h CNL de Barcelona Cinema en català
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2007-11-28 
Asha Miró i Anna Soler-Pont presenten 'Rastres de sàndal' al 
voluntariat lingüístic de Tarragona

Centre Social i Cultural de 
Tarragona de Fundació La 
Caixa (c/ Cristòfor Colom, 2) CNL de Tarragona Voluntariat per la llengua

2007-11-28 
II Premi literari i lectura de microcontes Font de Santa Caterina de 
Montornès del Vallès

Biblioteca Municipal, Can 
Parera, 34, Montornès del 
Vallès CNL del Vallès Oriental Premis

2007-11-28 II Premi i lectura de Microcontes Font de Santa Caterina 2007
Teatre de Montornès, a les 19 
h. CNL del Vallès Oriental Altres

2007-11-29 
Presentació de la primera edició del programa de "Voluntariat per 
la llengua" Cassà de la Selva CNL de Girona Voluntariat per la llengua

2007-11-29 Lliurament dels PREMIS LLANTERNA DIGITAL 2007 CNL de Lleida Premis

2007-11-30 Vols llegir un llibre amb el seu autor?
Orfeó Gracienc, Carrer 
Astúries, 83, 18.30 h CNL de Barcelona Conferències

2007-11-30 
Presentació de les parelles de la 6a edició del Voluntariat per la 
llengua i sortida al Cinema Alhambra

Auditori de l’Escola Municipal 
de Música, plaça de Josep 
Maurí Serra, 1, la Garriga CNL del Vallès Oriental Voluntariat per la llengua

2007-11-30 Xerrada col·lqui amb Matthew Tree a Sant Cugat Espai Cultural Terra Dolça CNL Vallès Occidental 3 Acolliment

2007-11-30 Joan Marimon presenta 'Pactar amb el gat' a Montcada
Cinemes Montcada. C/ Verdi, 2-
4 CNL Vallès Occidental 3 Cinema en català

2007-12-01 Inauguració de l’exposició “Parlem-nos” a Castellar del Vallès

A les 12.30 h a la Biblioteca 
Antoni Tort (c. Sala Boadella, 
6) CNL de Sabadell Exposició

2007-12-01 
III MARXA DEL VOLUNTARIAT PER LA LLENGUA AMB EL 
CLUB MUNTANYENC MOLLET

Servei Local de Català de 
Mollet, plaça de l'Església, 5 a 
les 8.45 h CNL del Vallès Oriental Voluntariat per la llengua

2007-12-01 Els alumnes de Barberà van al teatre Teatre Municipal Cooperativa CNL Vallès Occidental 3 Cursos de català

2007-12-04 
Alumnes i voluntaris de Calafell fan una visita guiada al castell 
local Castell de Calafell CNL de Tarragona Voluntariat per la llengua

2007-12-10 
El Centre Obert de Tarragona obre un nou curs de nivell bàsic no 
presencial

SLC Tarragona - Antiga 
Audiència (pl. del Pallol, 3) CNL de Tarragona Cursos de català

2007-12-10 Tetare als cursos de català de Cerdanyola
Teatre de l'Ateneu de 
Cerdanyola (Indústria, 38-40) CNL Vallès Occidental 3 Cursos de català

2007-12-11 Ibers. La nostra civilització abans de Roma
Obra Social "La Caixa", plaça 
de la Llibertat de Reus

CNL de l’Àrea de Reus Miquel 
Ventura Altres

2007-12-11 Cloenda del primer trimestre dels cursos de català de Badia
Servei Local de Català de 
Badia del Vallès CNL Vallès Occidental 3 Cursos de català

2007-12-12 Espai Lingüístic Personal

Oficines d'Hisenda de 
l'Ajuntament (c. Sant Llorenç, 
3r)

CNL de l’Àrea de Reus Miquel 
Ventura Altres

2007-12-12 VII Premi Reus d'Idees per Promoure l'Ús del Català
Biblioteca Central Xavier 
Amorós de Reus

CNL de l’Àrea de Reus Miquel 
Ventura Premis
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2007-12-12 
Horaris especials de Nadal del Centre de Normalització Lingüística 
de Tarragona

Antiga Audiència (pl. del Pallol, 
3) CNL de Tarragona Altres

2007-12-12 Presentació del llibre Contes de Bagdad, de Glòria Arimon

: Biblioteca de Can Mulà, c. 
D’Alsina, 1 (dins el parc de Can 
Mulà), tel. 93 570 16 17 CNL del Vallès Oriental Altres

2007-12-12 Dies de matrícula per als cursos de català de febrer CNL L'Heura Cursos de català

2007-12-12 Intercanvi gastronòmic a Cerdanyola
B'Art de l'Ateneu de Cerdanyola 
(Indústria, 38-40) CNL Vallès Occidental 3 Cursos de català

2007-12-13 
Cursos de català específics per a les persones xineses 
初级加泰罗尼亚语班 CNL de Badalona i Sant Adrià Acolliment

2007-12-13 
Actes de presentació del "Voluntariat per la llengua" d'aquest mes 
de desembre CNL de Girona Voluntariat per la llengua

2007-12-13 Quinto de Nadal a Cerdanyola
B'Art de l'Ateneu de Cerdanyola 
(Indústria, 38-40) CNL Vallès Occidental 3 Cursos de català

2007-12-13 
Els alumnes de Cerdanyola visiten el Liceu i l'Institut d'Estudis 
Catalans Liceu i IEC CNL Vallès Occidental 3 Cursos de català

2007-12-14 Cloenda del curs de català a Alcoletge
Sala d'actes de l'Ajuntament 
d'Alcoletge. 21 h CNL de Lleida Acolliment

2007-12-15 Visita guiada al Museu del Cinema CNL de Girona Voluntariat per la llengua

2007-12-15 La Queta, vindrà a Canovelles

Fira Artesana i de Nadal de 
Canovelles, 15 de desembre 
d'11.30 a 12.30 h CNL del Vallès Oriental Dóna corda al català

2007-12-15 Concurs de relats breus a Badia
Casal de Joves de Badia del 
Vallès CNL Vallès Occidental 3 Acolliment

2007-12-17 Trobada del Voluntariat lingüístic CNL de Cornellà de Llobregat Voluntariat per la llengua

2007-12-17 
Cloenda del curs de català de Maials i constitució de parelles 
lingüístiques

Sala d'actes de l'Ajuntament de 
Maials. 21 h CNL de Lleida Acolliment

2007-12-18 Vacances de Nadal al CNL CNL Reus
CNL de l’Àrea de Reus Miquel 
Ventura Altres

2007-12-18 'Voluntariat per la llengua' a l'Ametlla de Mar
Sala d'Actes de l'Ajuntament de 
l'Ametlla de Mar CNL de les Terres de l’Ebre Voluntariat per la llengua

2007-12-18 
Reunió del Consell del Centre de Normalització Lingüística de les 
Terres de l'Ebre Tortosa CNL de les Terres de l’Ebre Altres

2007-12-18 
Voluntariat i alumnes de Calafell visitaran la Casa Museu Carlos 
Barral

Casa Museu Carlos Barral - 
Platja de Calafell CNL de Tarragona Voluntariat per la llengua

2007-12-19 Presentació 'Voluntariat per la llengua' a Tortosa
Saló de plens de l'Ajuntament 
de Tortosa CNL de les Terres de l’Ebre Voluntariat per la llengua

2007-12-19 Conferència sobre les tradicions nadalenques a Montcada
Fundació Cultural Montcada (c/ 
Major, 47) CNL Vallès Occidental 3 Conferències

2007-12-20 Quart any de Pastorets al CNL d'Osona CNL d’Osona Acolliment
2007-12-20 Festa de Nadal a Lloret de Mar CNL de Girona Voluntariat per la llengua
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2007-12-21 Presentació de les parelles lingüístiques al Perelló
Saló de plens de l'Ajuntament 
del Perelló CNL de les Terres de l’Ebre Voluntariat per la llengua

2007-12-21 
Els alumnes de Viladecans visitaran les Termes Romanes de Sant 
Boi CNL Eramprunyà Cursos de català

2007-12-22 Ludoteca 2007. Jocs en català Blanes CNL de Girona Jocs en català

2007-12-24 
Els organismes de la Casa de Cultura de Girona us desitgem un 
bon Nadal CNL de Girona Altres

2007-12-24 Segona sessió del Club de lectura de català de Castelldefels CNL Eramprunyà Acolliment
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DATA TITOL LLOC CNL CATEGORIA
2007-04-23 El SLC de Sant Andreu de la Barca a la Setmana Intercultural CNL Ca n’Ametller Acolliment

2007-06-29
CLOENDA DE LA TERCERA EDICIÓ DEL VOLUNTARIAT PER 
LA LLENGUA A MARTORELL CNL Ca n’Ametller Acolliment

2007-11-23 CURSOS DE CATALÀ A SANT ANDREU DE LA BARCA
Servei Local de Català de Sant 
Andreu de la Barca CNL Ca n’Ametller Acolliment

2007-12-05 Visita al Camp Nou
Servei de Català de Sant 
Andreu de la Barca CNL Ca n’Ametller Acolliment

2007-12-24
Constitució del nou Consell del Centre de Normalització 
Lingüística Ca n'Ametller

Centre de Normalització 
Lingüística Ca n'Ametller CNL Ca n’Ametller Acolliment

2007-10-17
Sessions de benvinguda per als alumnes dels cursos inicials i 
bàsics del CNL d'Osona CNL d’Osona Acolliment

2007-06-14 La comunitat xinesa de Badalona vol aprendre català CNL de Badalona i Sant Adrià Acolliment
2007-06-20 Acaba el curs a la Mina CNL de Badalona i Sant Adrià Acolliment

2007-09-07
Cursos de català específics per a les persones xineses 
初级加泰罗尼亚语班 CNL de Badalona i Sant Adrià Acolliment

2007-10-24 Nou curs inicial de llengua catalana per a persones xineses CNL de Badalona i Sant Adrià Acolliment

2007-02-20 El CNL de Barcelona signa un acord amb el Festival BarnaSants

Centre de Normalització 
Lingüística de Barcelona - 
Delegació de Sants-Montjuïc i 
les Corts CNL de Barcelona Acolliment

2007-02-22 Jornada de bones pràctiques d'acollida a nouvinguts, al Guinardó CNL de Barcelona Acolliment

2007-04-25
La presentació del llibre “Veus del món a Barcelona” va aplegar 
més de 400 persones al Saló del Tinell

Centre de Normalització 
Lingüística de Barcelona CNL de Barcelona Acolliment

2007-04-25 Contes en català al CEIP Perú

Centre de Normalització 
Lingüística de Barcelona - 
Delegació de Sants-Montjuïc i 
les Corts CNL de Barcelona Acolliment

2007-04-25
Els alumnes de català de Sants comparteixen records al Museu 
d'Història de Catalunya

Centre de Normalització 
Lingüística de Barcelona - 
Delegació de Sants-Montjuïc i 
les Corts CNL de Barcelona Acolliment

2007-04-27
Els investigadors de la Fundació Centre de Recerca en 
Epidemiologia Ambiental aprenen català

Centre de Normalització 
Lingüística de Barcelona - 
Delegació de Ciutat Vella CNL de Barcelona Acolliment

2007-05-16 El "Català a taula" i els col·lectius d'immigrants CNL de Barcelona Acolliment

2007-10-15
"Bocins de ciutat", concurs de filmets en català de 3 minuts sobre 
Barcelona

Centre de Normalització 
Lingüística de Barcelona - 
Delegació de Sants-Montjuïc i 
les Corts CNL de Barcelona Acolliment
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2007-10-17 L'acolliment lingüístic al CNL de Barcelona CNL de Barcelona Acolliment

2007-11-22
Els alumnes de Sants-Montjuïc i les Corts visiten el Poble 
Espanyol

Centre de Normalització 
Lingüística de Barcelona - 
Delegació de Sants-Montjuïc i 
les Corts CNL de Barcelona Acolliment

2007-01-29 Quasi una dosi d'optimisme CNL de Girona CNL de Girona Acolliment

2007-02-22
El primer Fòrum de les Llengües de Lloret de Mar es tanca amb 
una valoració molt positiva

Oficina de Català de Lloret de 
Mar. lloret@cpnl.cat CNL de Girona Acolliment

2007-05-09 Visites al Museu de la Tècnica de l'Empordà Oficina de Català de Figueres CNL de Girona Acolliment

2007-05-11
Un centenar de participants a la Gimcana de les llengües de 
Lloret de Mar CNL de Girona Acolliment

2007-05-28
Vint estudiants de Zug (Suïssa) fan una estada cultural a 
Palamós CNL de Girona Acolliment

2007-09-07 Lloret de Mar organitza un Fòrum de les Llengües CNL de Girona Acolliment
2007-12-04 Establiments col·laboradors s'adhereixen al Punt de trobada CNL de Girona Acolliment

2007-04-19
El CNL inicia dos nous cursos de català gràcies al conveni signat 
amb l’Associació Boliviana i amb la d’Uruguaians “Termo y mate”

CNL de l’Àrea de Reus Miquel 
Ventura Acolliment

2007-04-24 Presentació de La mirada ferida de Mireia Companys
CNL de l’Àrea de Reus Miquel 
Ventura Acolliment

2007-05-31
La Generalitat impulsa al Camp de Tarragona diverses 
actuacions en matèria d’acolliment lingüístic

CNL de l’Àrea de Reus Miquel 
Ventura Acolliment

2007-06-18
El CNL signa un conveni amb l’associació Bena Catalunya i un 
amb  la de  Senegalesos de Reus

CNL de l’Àrea de Reus Miquel 
Ventura Acolliment

2007-07-31 Finalitza el curs inicial de llengua catalana a Bena Catalunya
CNL de l’Àrea de Reus Miquel 
Ventura Acolliment

2007-08-24 Espots per fer millorar l’actitud lingüística dels catalanoparlants
CNL de l’Àrea de Reus Miquel 
Ventura Acolliment

2007-12-18
Finalitza el curs inicial de llengua catalana de l’Associació de 
Senegalesos de Reus

CNL de l’Àrea de Reus Miquel 
Ventura Acolliment

2007-12-19
Els associats de Bena Catalunya, una entitat formada per 
marroquins, segueix un curs de català de nivell B1

CNL de l’Àrea de Reus Miquel 
Ventura Acolliment

2007-02-07 L’HOSPITALET ET DÓNA LA MÀ EN CATALÀ CNL de l'Hospitalet CNL de l’Hospitalet Acolliment
2007-03-19 El CNL de l'Hospitalet participa en la Fira Vive! Latinoamérica CNL de l’Hospitalet CNL de l’Hospitalet Acolliment
2007-03-26 Cursos de català per a entitats de l’Hospitalet CNL de l'Hospitalet CNL de l’Hospitalet Acolliment

2007-11-29
El Centre de Normalització Lingüística de l'Hospitalet participa a 
les jornades multiculturals del barri de La Torrassa CNL de l’Hospitalet Acolliment

2007-01-26 Tortosa t'ensenya català CNLTE CNL de les Terres de l’Ebre Acolliment
2007-02-12 Tortosa organitza dos nous cursos de nivell inicial CNLTE CNL de les Terres de l’Ebre Acolliment

2007-02-22
Amposta commemora el Dia Internacional de les Llengües 
Maternes SCC del Montsià CNL de les Terres de l’Ebre Acolliment
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2007-02-26
Excursió a l'ermita de Mig Camí de les alumnes de català i 
costura CNLTE CNL de les Terres de l’Ebre Acolliment

2007-03-08
Visita de les alumnes de català de Tortosa al taller Llum del 
Desert CNLTE CNL de les Terres de l’Ebre Acolliment

2007-03-13 La majoria d'alumnes del Baix Ebre són estrangers
Servei Comarcal de Català del 
Baix Ebre CNL de les Terres de l’Ebre Acolliment

2007-03-14 Matrícula oberta: curs de nivell bàsic 1 a Amposta
Servei Comarcal de Català del 
Montsià CNL de les Terres de l’Ebre Acolliment

2007-03-22 Alumnes de català, al Dia Internacional de la Poesia

Centre de Normalització 
Lingüística de les Terres de 
l'Ebre CNL de les Terres de l’Ebre Acolliment

2007-03-24 Alumnes amazics assistixen a la presentació d'un llibre

Centre de Normalització 
Lingüística de les Terres de 
l'Ebre CNL de les Terres de l’Ebre Acolliment

2007-04-21 'Els sabors dels colors', un poema per celebrar Sant Jordi CNL de les Terres de l’Ebre Acolliment

2007-05-04
Debat a l'aula: la importància de perdre la vergonya i parlar en 
català SCC de la Ribera d'Ebre CNL de les Terres de l’Ebre Acolliment

2007-06-06 Aprendre català al mercat
Servei Comarcal de Català del 
Montsià CNL de les Terres de l’Ebre Acolliment

2007-06-15 Final dels cursos d'acolliment lingüístic de Rasquera
Servei Comarcal de Català de 
la Ribera d'Ebre CNL de les Terres de l’Ebre Acolliment

2007-06-21
Nous duets del "Voluntariat per la llengua"a l'associació Atzavara-
Arrels de Tortosa CNL de les Terres de l’Ebre Acolliment

2007-07-03 Curs de català per a angloparlants de la Ribera d'Ebre
Servei Comarcal de Català de 
la Ribera d'Ebre CNL de les Terres de l’Ebre Acolliment

2007-07-09
Quinze tècnics lingüístics s'acosten a la cultura i la llengua 
romaneses

Centre de Normalització 
Lingüística de les Terres de 
l'Ebre CNL de les Terres de l’Ebre Acolliment

2007-07-13 Tortosa tanca els cursos d'acolliment lingüístic 2006-2007

Centre de Normalització 
Lingüística de les Terres de 
l'Ebre CNL de les Terres de l’Ebre Acolliment

2007-07-17
Tortosa incrementa un 50% l'oferta de cursos d'acolliment 
lingüístic

Centre de Normalització 
Lingüística de les Terres de 
l'Ebre CNL de les Terres de l’Ebre Acolliment

2007-08-07
Viatge amb barca per celebrar el final dels cursos d'estiu a la 
Ribera d'Ebre

Servei Comarcal de Català de 
la Ribera d'Ebre CNL de les Terres de l’Ebre Acolliment

2007-10-01 Tortosa comença cursos de català inicial cada vint dies

Centre de Normalització 
Lingüística de les Terres de 
l'Ebre CNL de les Terres de l’Ebre Acolliment

2007-10-10 Descobrint Artur Bladé i Desumvila pels carrers de Benissanet
Servei Comarcal de Català de 
la Ribera d'Ebre CNL de les Terres de l’Ebre Acolliment
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2007-10-22
L'alumnat de català visita la reserva de fauna salvatge de Sebes 
(Flix)

Servei Comarcal de Català de 
la Ribera d'Ebre CNL de les Terres de l’Ebre Acolliment

2007-10-28 Admirant les vistes de l'Ebre des del Castellet de Banyoles CNL de les Terres de l’Ebre Acolliment

2007-11-05 Una visita al castell de Móra clou el programa 'Avui, què fem?'
Servei Comarcal de Català de 
l'a Ribera d'Ebre CNL de les Terres de l’Ebre Acolliment

2007-11-09
Miquel Pueyo enceta el III Curs d’acolliment lingüístic de les 
Terres de l’Ebre

Delegació del Govern a les 
Terres de l'Ebre CNL de les Terres de l’Ebre Acolliment

2007-12-10 Els alumnes angloparlants celebren el Nadal
Servei Comarcal de Català de 
la Ribera d'Ebre CNL de les Terres de l’Ebre Acolliment

2007-12-12 Final de curs i berenar de Nadal a Tortosa
Servei Local de català de 
Tortosa CNL de les Terres de l’Ebre Acolliment

2007-12-18 De botigues per Móra d'Ebre
Servei Comarcal de Català de 
la Ribera d'Ebre CNL de les Terres de l’Ebre Acolliment

2007-12-18 L'Ametlla de Mar clou els cursos d'acolliment lingüístic d'enguany
Servei Comarcal de Català del 
Baix Ebre CNL de les Terres de l’Ebre Acolliment

2007-04-16 Vuit llengües, vuit lectures
Consorci per a la Normalització 
Lingüística CNL de Lleida Acolliment

2007-07-04 Cloenda del curs de català a Balaguer CNL de Lleida CNL de Lleida Acolliment
2007-09-14 La llengua, un camí cap a la igualtat CNL de Lleida CNL de Lleida Acolliment

2007-10-15 Parlem el mateix
CPNL. CNL de Lleida, Servei de 
Català del Pallars Jussà CNL de Lleida Acolliment

2007-10-22 La llengua, un camí cap a la igualtat CPNL. CNL de Lleida CNL de Lleida Acolliment

2007-02-08
L'OC de Salou engega quatre cursos dins del marc del Pla 
d'entorn OC de Salou CNL de Tarragona Acolliment

2007-02-08 Els senegalesos de Salou aprenen català OC de Salou CNL de Tarragona Acolliment

2007-03-14
El Centre Obert de Tarragona torna a oferir cursos de nivell bàsic 
no presencials SLC de Tarragona CNL de Tarragona Acolliment

2007-03-23
L'OC de Salou tanca el primer curs de nivell Inicial per a 
senegalesos OC de Salou CNL de Tarragona Acolliment

2007-03-28 L'associació de romanesos de l'Arboç fa classes de català SCC del Baix Penedès CNL de Tarragona Acolliment

2007-03-30
L'acolliment lingüístic centra l'activitat del CNL de Tarragona l'any 
2006 CNL de Tarragona CNL de Tarragona Acolliment

2007-03-30
El SCC de l'Alt Camp comença cursos de nivell Inicial per a 
associacions d'immigrants SCC de l'Alt Camp CNL de Tarragona Acolliment

2007-04-21
L'Oficina de Català de Calafell imparteix dos cursos per a 
associacions d'immigrants OC de Calafell CNL de Tarragona Acolliment

2007-05-10
Salou posa en marxa un nou curs de nivell Inicial per a 
senegalesos OC de Salou CNL de Tarragona Acolliment

2007-05-21
Cunit s'afegeix als municipis que ofereixen cursos inicials de 
català per a immigrants SCC del Baix Penedès CNL de Tarragona Acolliment



Notícies CPNL 2007

2007-05-24

El Servei Local de Català de Tarragona i l'Institut Municipal de 
Serveis Socials estrenen les sessions de capacitació lingüística 
per a nouvinguts SLC de Tarragona CNL de Tarragona Acolliment

2007-10-18
El Centre Obert de Tarragona obre cursos de nivell bàsic no 
presencials SLC de Tarragona CNL de Tarragona Acolliment

2007-12-12
El senegalesos de Salou celebren el final del tercer curs Inicial de 
català d'enguany OLC de Salou CNL de Tarragona Acolliment

2007-12-20 Els alumnes de català de l'IMSS fan cagar el tió SLC de Tarragona CNL de Tarragona Acolliment

2007-03-23
Inici dels cursos de català d’acollida en el marc del Programa 
d’Acollida del Pla de Barris de Terrassa CNL de Terrassa i Rubí CNL de Terrassa i Rubí Acolliment

2007-12-16 Rebombori CNL de Terrassa i Rubí Acolliment
2007-01-12 Cursos per aprendre a parlar en català SLC de Mataró CNL del Maresme Acolliment
2007-02-21 21 de febrer, Dia Internacional de la Llengua Materna SLC de Mataró CNL del Maresme Acolliment
2007-06-12 Alumnes del CNL fan pinya amb els castellers de Mataró CNL del Maresme Acolliment
2007-12-19 Clica a la nadala! CNL del Maresme CNL del Maresme Acolliment

2007-03-06
La Fàbrica de Contes, un any més, al Teatre Modern del Prat de 
Llobregat CNL El Prat de Llobregat Acolliment

2007-05-20 La Fàbrica de Contes a la 3a edició dels Contes a la Fresca CNL El Prat de Llobregat Acolliment

2007-06-12
+ SABORS per apropar-nos a la diversitat cultural a través de la 
cuina CNL El Prat de Llobregat Acolliment

2007-07-18
INSCRIPCIONS ALS CURSOS DE CATALÀ PER A ADULTS 
2007-2008 CNL El Prat de Llobregat Acolliment

2007-01-30 Nous cursos d'acolliment lingüístic a Sant Boi de Llobregat CNL Eramprunyà Acolliment

2007-08-28
Conveni marc entre el CPNL i l'Ajuntament de Sant Boi de 
Llobregat i curs de català al barri de Casablanca CNL Eramprunyà Acolliment

2007-04-16 Els xinesos de Santa Coloma aprenen català CNL L'Heura CNL L'Heura Acolliment
2007-09-14 L'Heura apropa el català a la comunitat xinesa CNL L'Heura Acolliment
2007-03-16 I Jornada de Llengua i Immigració CNL Montserrat Acolliment
2007-03-14 Taarof bi Salam organitza un curs de català CNL Vallès Occidental 3 Acolliment
2007-06-06 Finalitza el taller Quatre mots per moure'ns per Catalunya CNL Vallès Occidental 3 Acolliment
2007-06-21 Cursos de català d'estiu CNL Vallès Occidental 3 Acolliment
2007-11-07 Petita aproximació a la història de Catalunya CNL Vallès Occidental 3 Acolliment
2007-12-13 Català per a pares i mares de Cerdanyola CNL Vallès Occidental 3 Acolliment
2007-12-13 Alumnes de Badia fan pràctiques de català al mercat CNL Vallès Occidental 3 Acolliment

2007-02-26
El CPNL, presència destacada a la primera Fira del Treballador 
Immigrant Àrea de Comunicació del CPNL CPNL Acolliment

2007-07-19
El Govern supera l’objectiu marcat d’augmentar la xifra 
d’estrangers inscrits en cursos inicials i bàsics de català

Oficina de Premsa de la 
Secretaria de Política 
Lingüística CPNL Acolliment

2007-03-20
Curs de llenguatge administratiu al Consell Comarcal de la Ribera 
d'Ebre

Servei Comarcal de Català de 
la Ribera d'Ebre CNL de les Terres de l’Ebre Administració local
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2007-06-27 Sessions de llenguatge administratiu a l'Ametlla de Mar
Servei Comarcal de Català del 
Baix Ebre CNL de les Terres de l’Ebre Administració local

2007-12-19
La Diputació de Tarragona promou la normalització lingüística a 
l'Ebre i al Camp Diputació de Tarragona CNL de les Terres de l’Ebre Administració local

2007-03-08
L’Infollengua, l'espai del Servei Local de Català a l'Ajuntament de 
Sant Boi CNL Eramprunyà Administració local

2007-04-23 ACTES DE LA DIADA DE SANT JORDI CNL Ca n'Ametller CNL Ca n’Ametller Altres

2007-05-16
El SLC de Sant Andreu de la Barca participa en la Mostra 
Comercial CNL Ca n’Ametller Altres

2007-10-16 Primer dictat català d'Esparreguera CNL Ca n’Ametller Altres

2007-10-30 PRIMER DICTAT CATALÀ D'ESPARREGUERA
Servei de Català 
d'Esparreguera CNL Ca n’Ametller Altres

2007-11-23 CALENDARI 2008
Centre de Normalització 
Lingüística Ca n'Ametller CNL Ca n’Ametller Altres

2007-03-19 Formatge fresc enmig de la naturalesa CNL de Badalona i Sant Adrià Altres
2007-04-30 Voluntaris per la llengua “fa formatges” CNL de Badalona i Sant Adrià Altres
2007-06-19 Gairebé cent persones canten poemes de Martí i Pol CNL de Badalona i Sant Adrià Altres

2007-02-05
Memòria d'activitats 2006 del Centre de Normalització Lingüística 
de Barcelona

Centre de Normalització 
Lingüística de Barcelona CNL de Barcelona Altres

2007-02-15 Clubs de lectura de català
Centre de Normalització 
Lingüística de Barcelona CNL de Barcelona Altres

2007-05-22 II Jocs Florals a Gràcia i Sarrià-Sant Gervasi

Centre de Normalització 
Lingüística de Barcelona - 
Delegació de Gràcia i Sarrià-
Sant Gervasi CNL de Barcelona Altres

2007-06-11 El català, protagonista a les festes de Poblenou

Centre de Normalització 
Lingüística de Barcelona - 
Delegació de Sant Martí CNL de Barcelona Altres

2007-01-26 NL informació 35 CNL de Cornellà de Llobregat Altres
2007-03-29 NL informació 36 CNL de Cornellà de Llobregat Altres
2007-04-25 Català per a tothom. Guia de recursos. CNL de Cornellà de Llobregat Altres
2007-07-05 NL informació 37 CNL de Cornellà de Llobregat Altres
2007-10-10 NL informació 38 CNL de Cornellà de Llobregat Altres
2007-12-18 NL informació 39 CNL de Cornellà de Llobregat Altres
2007-04-23 Els aparadors del CNL per Sant Jordi CNL de Girona Altres

2007-05-11
El Pla de qualitat lingüística dels advocats gironins distribueix un 
full d'assessorament lingüístic mensual CNL de Girona Altres

2007-12-24
Maria Mercè Roca i el Centre de Normalització Lingüística de 
Girona feliciten el Nadal CNL de Girona Altres

2007-03-30
El Servei de Català i la Biblioteca organitzen un Club de lectura 
fàcil en català, a les Roquetes CNL de l'Alt Penedès i el Garraf CNL de l’Alt Penedès i el Garraf Altres
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2007-07-27
Nous números de la Falca, Cinc cèntims de llengua, Al vostre 
Servei i Sabeu que...

CNL de l’Àrea de Reus Miquel 
Ventura Altres

2007-03-16 Llibrefòrum de lectura fàcil en català CNL de l'Hospitalet CNL de l’Hospitalet Altres
2007-10-22 Llibrefòrum de lectura fàcil en català CNL de l'Hospitalet CNL de l’Hospitalet Altres

2007-01-24 Tortosa organitza la Gimcana de les Llengües
Pla educatiu d'entorn de 
Tortosa CNL de les Terres de l’Ebre Altres

2007-02-26
Més de 1.200 persones participen en la Gimcana de les Llengües 
de Tortosa

Pla educatiu d'entorn de 
Tortosa CNL de les Terres de l’Ebre Altres

2007-04-11
Seixanta alumnes participen al Concurs de Relats Breus de Sant 
Jordi

Centre de Normalització 
Lingüística de les Terres de 
l'Ebre CNL de les Terres de l’Ebre Altres

2007-04-19
Els voluntaris per la llengua, protagonistes de la diada de Sant 
Jordi

Centre de Normalització 
Lingüística de les Terres de 
l'Ebre CNL de les Terres de l’Ebre Altres

2007-04-30
Pregunta de la setmana de la Gimcana de les Llengües de 
Tortosa CNLTE CNL de les Terres de l’Ebre Altres

2007-05-10
Inauguració de la nova seu del Centre de Normalització 
Lingüística de les Terres de l'Ebre

Consorci per a la Normalització 
Lingúística CNL de les Terres de l’Ebre Altres

2007-05-18
Pregunta de la setmana de la Gimcana de les Llengües de 
Tortosa CNL de les Terres de l’Ebre Altres

2007-06-03 El Consorci, a la Fira del Llibre Ebrenc
Servei Comarcal de Català de 
la Ribera d'Ebre CNL de les Terres de l’Ebre Altres

2007-06-05 Tortosa tanca la gimcana lingüística més participativa

Centre de Normalització 
Lingüística de les Terres de 
l'Ebre CNL de les Terres de l’Ebre Altres

2007-12-18 Jordi Gaseni, nou president del CNL de les Terres de l'Ebre

Centre de Normalització 
Lingüística de les Terres de 
l'Ebre CNL de les Terres de l’Ebre Altres

2007-10-08 In memoriam CNL de Lleida Altres

2007-03-26
El CNL de Sabadell assisteix a l’obra musical Joseph i l’increïble 
abric en technicolor CNL de Sabadell CNL de Sabadell Altres

2007-12-13 S'acaba el malson dels pronoms relatius CNL de Sabadell CNL de Sabadell Altres
2007-04-27 Adam Manyé presenta el llibre de Miquel Pueyo a Tarragona SLC de Tarragona CNL de Tarragona Altres

2007-11-28
Rosa M. Rossell Rigau és la nova presidenta del Consell de 
Centre de Tarragona CNL de Tarragona CNL de Tarragona Altres

2007-01-02 10 anys sense el filòleg Joan Coromines CNL del Maresme CNL del Maresme Altres
2007-12-05 Francesc Teixidó, nou president del CNL del Maresme CNL del Maresme CNL del Maresme Altres

2007-05-20 Espectacle “Llengües del món a Lliçà d’Amunt”
Servei Comarcal de Català del 
Vallès Oriental CNL del Vallès Oriental Altres

2007-12-20 Bon Nadal! CNL L'Heura Altres
2007-11-19 Visites a l'Arxiu Històric Comarcal de Sant Feliu de Llobregat CNL Roses CNL Roses Altres
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2007-06-23 Jornada de portes obertes al Servei Local de Català CNL Vallès Occidental 3 Altres

2007-03-16
El Govern Basc, la Generalitat i la Xunta firmen un protocol de 
col·laboració històric en matèria de política lingüística

Secretaria de Política 
Lingüística CPNL Altres

2007-03-23
El Govern de la Nova Caledònia s’interessa per la política 
lingüística a Catalunya

Oficina de Premsa de la 
Secretaria de Política 
Língüística CPNL Altres

2007-04-20

La Generalitat de Catalunya atorga a la Conselleria de Cultura, 
Turisme i Esport del govern de Cantàbria el Premi CAT Turisme 
2007 Generalitat de Catalunya CPNL Altres

2007-05-04
El govern de la Generalitat destinarà 1.100.000 euros a iniciatives 
que fomentin l’ús de la llengua catalana i de la llengua occitana

Oficina de Premsa de la 
Secretaria de Política 
Lingüística CPNL Altres

2007-05-18
Dos nous ajuntaments s'incorporen al Consorci per a la 
Normalització Lingüística

Consorci per a la Normalització 
Lingüística CPNL Altres

2007-12-20
Euskadi, Catalunya i Galícia promouran actuacions conjuntes de 
foment del plurilingüisme

Secretaria de Política 
Lingüística CPNL Altres

2007-01-13
Es presenta el CINC, el nou Cicle de Cinema en Català a l’Orfeó 
Reusenc

CNL de l’Àrea de Reus Miquel 
Ventura Cinema en català

2007-03-16
El Cicle de cinema infantil en català creix en espectadors i 
localitats on es projecta

CNL de l’Àrea de Reus Miquel 
Ventura Cinema en català

2007-03-27
El CINC, el Cicle de Cinema en Català a l’Orfeó Reusenc, acaba 
amb un xifra rècord d’espectadors

CNL de l’Àrea de Reus Miquel 
Ventura Cinema en català

2007-07-11
Es presenta el tercer Cicle de cinema en català al Baix Camp i al 
Priorat

CNL de l’Àrea de Reus Miquel 
Ventura Cinema en català

2007-02-07 Roquetes projecta cinc pel·lícules infantils en català CNLTE CNL de les Terres de l’Ebre Cinema en català

2007-02-23
Comença la programació de primavera del Cicle de Cinema 
Infantil

Secretaria de Política 
Lingüística CNL de les Terres de l’Ebre Cinema en català

2007-10-16
Roquetes acull una nova edició del Cicle de Cinema Infantil en 
Català

Centre de Normalització 
Lingüística de les Terres de 
l'Ebre CNL de les Terres de l’Ebre Cinema en català

2007-10-31 Alumnes dels cursos d'acolliment de Tortosa van al cinema
Servei Local de Català de 
Tortosa CNL de les Terres de l’Ebre Cinema en català

2007-10-05 VIII edició del Cicle de Cinema Català de Sabadell CNL de Sabadell CNL de Sabadell Cinema en català

2007-10-10
El Cicle de Cinema Català de Sabadell arriba a la VIII edició 
centrant-se en les pel·lícules amb mirada femenina CNL de Sabadell CNL de Sabadell Cinema en català

2007-11-29 Cinema i folklore posen punt final al Cicle de Cinema Català CNL de Sabadell CNL de Sabadell Cinema en català

2007-12-04
El VIII Cicle de Cinema Català de Sabadell tanca amb un èxit de 
públic sense precedents CNL de Sabadell CNL de Sabadell Cinema en català

2007-02-08
Els alumnes no catalanoparlants de Montblanc tanquen el curs 
amb una festa multicultural CNL de Tarragona Cinema en català
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2007-10-19
Granollers acull una nova edició del Cicle de Cinema Infantil en 
Català CNL del Vallès Oriental Cinema en català

2007-11-23
Consolidació del públic en el tercer cicle de Cinema infantil en 
català a Granollers CNL del Vallès Oriental Cinema en català

2007-12-24
Conveni amb Filmax per projectar pel·lícules en català a 
Castelldefels CNL Eramprunyà Cinema en català

2007-01-17
La pel·lícula Arthur i els minimoys, aquest cap de setmana a Sant 
Feliu de Llobregat CNL Roses CNL Roses Cinema en català

2007-02-08
La pel·lícula "En Pérez, el ratolí dels teus somnis", aquest cap de 
setmana a Sant Feliu de Llobregat CNL Roses CNL Roses Cinema en català

2007-03-21
La pel·lícula "Atles de geografia humana" estrena el 23 de març a 
Sant Feliu de Llobregat CNL Roses CNL Roses Cinema en català

2007-03-27
La pel·lícula "Llach, la revolta permanent" a Sant Feliu de 
Llobregat CNL Roses CNL Roses Cinema en català

2007-04-16
La pel·lícula "Azur i Asmar", aquest cap de setmana a Sant Feliu 
de Llobregat CNL Roses CNL Roses Cinema en català

2007-05-14
Aquest cap de setmana, doble oferta cinematogràfica a Sant Feliu 
de Llobregat CNL Roses CNL Roses Cinema en català

2007-06-01 Estrena de la pel·lícula "Jordi el Curiós" a Sant Feliu de Llobregat CNL Roses CNL Roses Cinema en català
2007-07-10 Més cinema en català a Sant Feliu de Llobregat: Lassie CNL Roses CNL Roses Cinema en català

2007-07-18 Finalitzat el IX Cicle de Cinema Infantil de Sant Feliu de Llobregat CNL Roses CNL Roses Cinema en català

2007-09-17
La pel·lícula "Harry Potter i l'Orde del Fènix" a Sant Feliu de 
Llobregat CNL Roses CNL Roses Cinema en català

2007-11-09 X Cicle de Cinema Infantil a Sant Feliu de Llobregat CNL Roses CNL Roses Cinema en català

2007-11-20
Inauguració del X Cicle de Cinema Infantil a Sant Feliu de 
Llobregat CNL Roses CNL Roses Cinema en català

2007-11-20 Més cinema en català a Sant Feliu de Llobregat:"Stardust" CNL Roses CNL Roses Cinema en català

2007-12-05
La pel·lícula "Doraemon i el petit dinosaure" a Sant Feliu de 
Llobregat CNL Roses CNL Roses Cinema en català

2007-02-23 Aquest cap de setmana comença el cicle de cinema infantil CINC SPL CPNL Cinema en català

2007-07-09
Harry Potter i l’Orde del Fènix estrena un estiu de cinema doblat 
en català

Oficina de Premsa de la 
Secretaria de Política 
Lingüística CPNL Cinema en català

2007-08-01 Estrena en català de la pel·lícula "Ratatouille"
Secretaria de Política 
Lingüística CPNL Cinema en català

2007-05-09
El CNL de Badalona i Sant Adrià visita comerços i locutoris de les 
dues poblacions CNL de Badalona i Sant Adrià Comerç
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2007-04-26 Menció lingüística per a quatre empreses històriques de Solsona CPNL, SCC del Solsonès CNL de Lleida Comerç
2007-03-01 Nou marc de col·laboració amb Comerç Terrassa Centre CNL de Terrassa i Rubí CNL de Terrassa i Rubí Comerç
2007-05-16 Xerrada de Najat El Hachmi a Sant Andreu de la Barca CNL Ca n’Ametller Conferències

2007-05-23 Feliu Ventura, a Magòria

Centre de Normalització 
Lingüística de Barcelona - 
Delegació de Sants-Montjuïc i 
les Corts CNL de Barcelona Conferències

2007-12-03 Aires mexicans al cor de Gràcia

Centre de Normalització 
Lingüística de Barcelona - 
Delegació de Gràcia i Sarrià-
Sant Gervasi CNL de Barcelona Conferències

2007-01-10 Conferència "Catalunya, un punt de vista" a Lloret de Mar
CNL de Girona. Oficina de 
Català de Lloret de Mar CNL de Girona Conferències

2007-04-11 L'Oficina de Català de Blanes convida l'escriptor Ramon Solsona CNL de Girona Conferències

2007-11-15
Presentació de l’obra literària de Màrius Serra, a càrrec del 
periodista Francesc Marc Àlvaro CNL de l'Alt Penedès i el Garraf CNL de l’Alt Penedès i el Garraf Conferències

2007-11-15
El psicòleg Ferran Suay parlarà sobre l’hàbit de canviar de 
llengua per cortesia CNL de l'Alt Penedès i el Garraf CNL de l’Alt Penedès i el Garraf Conferències

2007-11-26
Les Terres de l'Ebre celebren el 75è aniversari de les Normes de 
Castelló

Delegació del Govern a les 
Terres de l'Ebre CNL de les Terres de l’Ebre Conferències

2007-05-31 Tertúlia amb Jordi Galceran sobre el Mètode Grönholm SLC de Sant Quirze del Vallès CNL de Sabadell Conferències

2007-11-05
Matthew Tree explica com obtenir un passaport català al Centre 
de Normalització Lingüística de Tarragona CNL de Tarragona CNL de Tarragona Conferències

2007-11-29
La presentació de 'Rastres de sàndal' tanca les activitats 
d'enguany per al voluntariat i els alumnes de Tarragona SLC de Tarragona CNL de Tarragona Conferències

2007-11-14 Conferència "La maleta de Frankfurt" a Sant Feliu de Llobregat CNL Roses CNL Roses Conferències

2007-12-05
Sortida cultural dels alumnes dels cursos de català de 
Castellbisbal

Servei de Català de 
Castellbisbal CNL Ca n’Ametller Cursos de català

2007-03-25 Nous cursos de català CNL de Badalona i Sant Adrià Cursos de català

2007-04-30
Els alumnes dels projectes dDONES i dMOTO en un curs de 
català CNL de Badalona i Sant Adrià Cursos de català

2007-05-01 Nous cursos de català de nivell inicial CNL de Badalona i Sant Adrià Cursos de català
2007-07-20 Matriculació per als cursos de català 2007-2008 CNL de Badalona i Sant Adrià Cursos de català
2007-09-14 Inauguració del curs 2007-2008 CNL de Badalona i Sant Adrià Cursos de català

2007-01-17
Inscripció als cursos de català de febrer 2007 dels nivells 
elemental, intermedi i de suficiència

Centre de Normalització 
Lingüística de Barcelona CNL de Barcelona Cursos de català
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2007-05-31 Cursos d'estiu 2007
Centre de Normalització 
Lingüística de Barcelona CNL de Barcelona Cursos de català

2007-06-08 Nous cursos de català amb entorn virtual d'aprenentatge

Centre de Normalització 
Lingüística de Barcelona - 
Servei d'autoaprenentatge i 
formació a distància CNL de Barcelona Cursos de català

2007-07-26
Inscripció als cursos de setembre 2007 dels nivells elemental, 
intermedi, de suficiència i superior

Centre de Normalització 
Lingüística de Barcelona CNL de Barcelona Cursos de català

2007-10-31
El 27 de novembre s'obrirà la inscripció als cursos de català del 
segon trimestre

Centre de Normalització 
Lingüística de Barcelona CNL de Barcelona Cursos de català

2007-01-17 Comença la segona edició de cursos presencials CNL de Cornellà de Llobregat Cursos de català
2007-04-23 Comencen els cursos intensius de català CNL de Cornellà de Llobregat Cursos de català
2007-06-11 Acte de cloenda de l'any acadèmic 2006-2007 CNL de Cornellà de Llobregat Cursos de català
2007-06-25 Comencen els cursos d'estiu CNL de Cornellà de Llobregat Cursos de català
2007-09-26 Comencen els cursos de català CNL de Cornellà de Llobregat Cursos de català
2007-10-05 S'inaugura l'any acadèmic 2007-2008 CNL de Cornellà de Llobregat Cursos de català

2007-04-20
55 alumnes dels cursos de català per a adults de Roses fan 
visites guiades Oficina de Català de Roses CNL de Girona Cursos de català

2007-05-24
Els alumnes de català de Figueres segueixen les petjades de M. 
Àngels Anglada Oficina de Català de Figueres CNL de Girona Cursos de català

2007-05-25 El CNL de Girona fa cursos de català per a adults també a l'estiu CNL de Girona CNL de Girona Cursos de català
2007-11-14 Els alumnes de català de Salt celebren la Castanyada Oficina de Català de Salt CNL de Girona Cursos de català

2007-10-03 Presentació del RACÓ DE CATALÀ a Sant Pere de Ribes CNL de l'Alt Penedès i el Garraf CNL de l’Alt Penedès i el Garraf Cursos de català

2007-06-11 Cursos intensius d'estiu a Reus
CNL de l’Àrea de Reus Miquel 
Ventura Cursos de català

2007-06-11 Cursos intensius d'estiu a Cambrils
CNL de l’Àrea de Reus Miquel 
Ventura Cursos de català

2007-06-15 Es clouen els cursos a Reus
CNL de l’Àrea de Reus Miquel 
Ventura Cursos de català

2007-06-22 1.617 alumnes i 98 parelles lingüístiques celebren  el final de curs
CNL de l’Àrea de Reus Miquel 
Ventura Cursos de català

2007-08-23 Alumnat de tot arreu aprèn català al CNL
CNL de l’Àrea de Reus Miquel 
Ventura Cursos de català

2007-10-05
Un miler de persones comencen dilluns els cursos de català al 
CNL

CNL de l’Àrea de Reus Miquel 
Ventura Cursos de català

2007-12-10 El CNL organitza un curs de nivell D intensiu en horari de vespre
CNL de l’Àrea de Reus Miquel 
Ventura Cursos de català

2007-02-09 INSCRIPCIÓ ALS CURSOS DE CATALÀ CNL de l'Hospitalet CNL de l’Hospitalet Cursos de català
2007-02-12 PRACTIQUEM EL CATALÀ FORA DE LES AULES CNL de l'Hospitalet CNL de l’Hospitalet Cursos de català
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2007-06-11 Català per a adults CNL de l'Hospitalet CNL de l’Hospitalet Cursos de català
2007-06-20 CURSOS BÀSICS DE CATALÀ DURANT L’ESTIU CNL de l'Hospitalet CNL de l’Hospitalet Cursos de català
2007-07-18 Acte de lliurament de certificats de català de nivell BÀSIC 3 CNL de l'Hospitalet CNL de l’Hospitalet Cursos de català

2007-01-03
S'obre el període d'inscripció de divuit cursos de català per a 
adults

Centre de Normalització 
Lingüística de les Terres de 
l'Ebre CNL de les Terres de l’Ebre Cursos de català

2007-01-29 Móra d'Ebre enceta el segon quadrimestre amb 75 alumnes SCC de la Ribera d'Ebre CNL de les Terres de l’Ebre Cursos de català

2007-02-21 El Baix Ebre organitza un curs de català a distància
Servei Comarcal de Català del 
Baix Ebre CNL de les Terres de l’Ebre Cursos de català

2007-05-03 Període d'inscripció a un curs de català a distància a Tortosa CNLTE CNL de les Terres de l’Ebre Cursos de català

2007-05-22 'Aprèn català a l'estiu'
Consorci per a la Normalització 
Lingüística CNL de les Terres de l’Ebre Cursos de català

2007-06-04 Actes de final de curs a Móra d'Ebre i Tortosa

Centre de Normalització 
Lingüística de les Terres de 
l'Ebre CNL de les Terres de l’Ebre Cursos de català

2007-06-16 Les notes de Núria Quince

Centre de Normalització 
Lingüística de les Terres de 
l'Ebre CNL de les Terres de l’Ebre Cursos de català

2007-08-29 Tortosa organitza nou cursos de català per a adults
Servei Local de Català de 
Tortosa CNL de les Terres de l’Ebre Cursos de català

2007-08-29 El curs 2006-2007 es va tancar amb gairebé 1.500 inscripcions

Centre de Normalització 
Lingüística de les Terres de 
l'Ebre CNL de les Terres de l’Ebre Cursos de català

2007-08-29 S'obre el període d'inscripció als cursos de català per a adults

Centre de Normalització 
Lingüística de les Terres de 
l'Ebre CNL de les Terres de l’Ebre Cursos de català

2007-10-01 Sis-cents alumnes ebrencs comencen el curs al Consorci

Centre de Normalització 
Lingüística de les Terres de 
l'Ebre CNL de les Terres de l’Ebre Cursos de català

2007-10-31 Més de cent alumnes de català reben el certificat del curs
Servei Local de Català de 
Tortosa CNL de les Terres de l’Ebre Cursos de català

2007-06-05 I per acabar, FESTA CNL de Lleida CNL de Lleida Cursos de català
2007-09-03 Cursos de català per a adults CNL de Lleida. SLC CNL de Lleida Cursos de català
2007-10-20 Inauguració del curs 2007-2008 CNL de Lleida CNL de Lleida Cursos de català

2007-01-25
Més de trenta persones participen a la tertúlia literària amb 
Ramon Solsona a Sant Quirze del Vallès SC de Sant Quirze del Vallès CNL de Sabadell Cursos de català

2007-05-29 Els alumnes del CNL de Sabadell coneixen la ciutat CNL de Sabadell Cursos de català

2007-02-27
Acaben els cursos del primer quadrimestre de la Conca de 
Barberà SCC de la Conca de Barberà CNL de Tarragona Cursos de català

2007-06-11 Calafell acaba els cursos de català per a adults OC de Calafell CNL de Tarragona Cursos de català
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2007-06-20
El CNL de Tarragona tanca el curs 2006-2007 amb 4.000 
alumnes inscrits CNL de Tarragona CNL de Tarragona Cursos de català

2007-06-22
Constantí celebra amb un dinar el final de curs i de la quarta 
edició de "Voluntaris" SCC Tarragonès CNL de Tarragona Cursos de català

2007-07-02
Els alumnes de català de Salou tanquen el curs amb una 
exhibició de capoeira OC de Salou CNL de Tarragona Cursos de català

2007-07-03 Els cursos d'estiu de Tarragona comencen amb 44 alumnes SLC de Tarragona CNL de Tarragona Cursos de català

2007-11-06
Salou posa en marxa el tercer curs de català per al col·lectiu local 
de senegalesos OLC de Salou CNL de Tarragona Cursos de català

2007-11-20 La Bisbal del Penedès obre un curs de català inicial SCC del Baix Penedès CNL de Tarragona Cursos de català

2007-12-21
148 persones s'arrelen al Baix Penedès mitjançant els cursos de 
català SCC del Baix Penedès CNL de Tarragona Cursos de català

2007-04-24
Els alumnes dels cursos de catala per a adults de Terrassa a 
Mura CNL de Terrassa i Rubí CNL de Terrassa i Rubí Cursos de català

2007-05-26 Visita cultural a Girona CNL de Terrassa i Rubí CNL de Terrassa i Rubí Cursos de català
2007-06-19 Fi de curs a Rubí CNL de Terrassa i rubí CNL de Terrassa i Rubí Cursos de català

2007-02-08
Podeu consultar els resultats dels exàmens dels cursos a 
distància al web CNL del Maresme CNL del Maresme Cursos de català

2007-11-22 Matthew Tree inaugura el curs 2007-2008 CNL del Maresme CNL del Maresme Cursos de català
2007-02-12 Servei Obert a la biblioteca de Castelldefels CNL Eramprunyà Cursos de català

2007-02-19
Xarxa de punts d'autoaprenentatge de català de Sant Boi de 
Llobregat CNL Eramprunyà Cursos de català

2007-04-13 Sortida al teatre del SLC de Gavà CNL Eramprunyà CNL Eramprunyà Cursos de català
2007-04-20 Guanyadores del concurs de Sant Jordi del SLC de Sant Boi CNL Eramprunyà Cursos de català
2007-05-10 Xarxa de punts d'autoaprenentatge de català a Viladecans CNL Eramprunyà Cursos de català

2007-06-18
Cloenda de Voluntaris per la llengua i dels cursos de català a 
Sant Boi de Llobregat SLC Sant Boi de Llobregat CNL Eramprunyà Cursos de català

2007-09-24 Nova ubicació del Servei Obert de Castelldefels CNL Eramprunyà Cursos de català

2007-11-26
L'alumnat del SLC de Sant Boi visita les Termes Romanes de 
Sant Boi CNL Eramprunyà Cursos de català

2007-04-17 Cursos de nivell inicial de català CNL L'Heura Cursos de català

2007-06-22
ÚLTIMA SETMANA PER APUNTAR-SE ALS CURSOS DE 
CATALÀ INTENSIUS D’ESTIU CNL L'Heura Cursos de català

2007-06-27 Festa d'estiu del Centre de Normalització Lingüística L'Heura CNL L'Heura CNL L'Heura Cursos de català
2007-09-07 Matriculació oberta als cursos de L'Heura CNL L'Heura Cursos de català
2007-10-09过来学加泰兰语 - Vine i aprèn català CNL L'Heura Cursos de català
2007-10-15 Nou curs de nivell Inicial CNL L'Heura Cursos de català

2007-11-16
Antics alumnes d’un grup de conversa de L’Heura es continuen 
trobant per seguir practicant el català CNL L'Heura Cursos de català

2007-12-17 Alumnes de L'Heura al teatre Romea CNL L'Heura Cursos de català
2007-04-26 Lectura en veu alta CNL Montserrat Cursos de català
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2007-06-14 V Diada Gastronòmica Intercultural a Manresa CNL Montserrat Cursos de català
2007-09-09 Curs de nivell D CNL Montserrat Cursos de català

2007-01-25
Convocatòria de proves per a l'obtenció dels certificats de llengua 
catalana de la Secretaria de Política Lingüística CNL Roses CNL Roses Cursos de català

2007-04-23 Al maig, nous cursos de català a Sant Feliu de Llobregat CNL Roses CNL Roses Cursos de català
2007-05-23 Cursos intensius al juliol a Sant Feliu de Llobregat CNL Roses CNL Roses Cursos de català
2007-09-04 Cursos de català a Sant Joan Despí. Setembre 2007 CNL Roses CNL Roses Cursos de català
2007-09-04 Cursos de català a Esplugues de Llobregat. Setembre 2007 CNL Roses CNL Roses Cursos de català
2007-09-04 Cursos de català a Sant Feliu de Llobregat. Setembre 2007 CNL Roses CNL Roses Cursos de català
2007-09-04 Cursos de català a Sant Just Desvern. Setembre 2007 CNL Roses CNL Roses Cursos de català
2007-11-19 Al desembre, nous cursos de català a Sant Feliu de Llobregat CNL Roses CNL Roses Cursos de català
2007-02-10 Els alumnes de Cerdanyola visiten el Parc de Collserola CNL Vallès Occidental 3 Cursos de català
2007-02-27 Visita al centre històric de Cerdanyola CNL Vallès Occidental 3 Cursos de català
2007-03-07 Club de lectura en català CNL Vallès Occidental 3 Cursos de català
2007-03-09 Cerdanyola Ràdio emet un programa sobre llengua catalana CNL Vallès Occidental 3 Cursos de català
2007-03-23 Final de trimestre cultural CNL Vallès Occidental 3 Cursos de català
2007-05-24 Gimcana lingüística al Mercat de Serraperera CNL Vallès Occidental 3 Cursos de català
2007-06-09 Final de curs a Montcada CNL Vallès Occidental 3 Cursos de català
2007-06-21 Festa de final de curs a Cerdanyola CNL Vallès Occidental 3 Cursos de català
2007-06-29 Conversa en català a Montcada durant el juliol CNL Vallès Occidental 3 Cursos de català

2007-07-26 Inscripcions als cursos de català per a persones adultes 2007-08 CNL Vallès Occidental 3 Cursos de català
2007-09-26 Nou curs de nivell superior (D) a Montcada CNL Vallès Occidental 3 Cursos de català

2007-11-06
Alumnes de nivell bàsic i elemental de Cerdanyola visiten la 
biblioteca CNL Vallès Occidental 3 Cursos de català

2007-11-06 Servei d'autoaprenentatge de català a Ripollet CNL Vallès Occidental 3 Cursos de català
2007-12-11 Debut teatral del grup de conversa de Cerdanyola CNL Vallès Occidental 3 Cursos de català
2007-12-11 Clubs de lectura fàcil a Badia CNL Vallès Occidental 3 Cursos de català

2007-12-12
Inscripcions als cursos de català per a persones adultes gener-
març 2008 CNL Vallès Occidental 3 Cursos de català

2007-03-09 El vicepresident del Govern presenta el programa Parla.cat
Departament de la 
Vicepresidència CPNL Cursos de català

2007-09-20
Oberta la matrícula per al nou curs 2007-2008, amb una primera 
oferta de més de 40.000 places Àrea de Comunicació del CPNL CPNL Cursos de català

2007-03-06 El Pica Lletres i el CNL CNL de Badalona i Sant Adrià Dóna corda al català
2007-05-09 La Queta i el partit de bàsquet del DKV Joventut CNL de Badalona i Sant Adrià Dóna corda al català
2007-05-22 12.000 persones veuen la Queta al Palau Municipal d’Esports CNL de Badalona i Sant Adrià Dóna corda al català

2007-04-24 El Sant Jordi a Santa Coloma de Farners i a Torroella de Montgrí CNL de Girona Dóna corda al català

2007-11-08 La Queta va de gira a Lloret de Mar
Oficina de Català de Lloret de 
Mar CNL de Girona Dóna corda al català
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2007-04-19
Taller de castellers i cercavila amb la Queta a les Festes de 
Primavera de l’Hospitalet CNL de l’Hospitalet Dóna corda al català

2007-09-17 Èxit de la Jornada Intercultural de la Ribera d'Ebre CNL de les Terres de l’Ebre Dóna corda al català

2007-09-10
La Queta participa a les festes de Santa Tecla per tercer any 
consecutiu CNL de Tarragona CNL de Tarragona Dóna corda al català

2007-09-20
La Queta fa ballar els tarragonins al seu ritme per Santa Tecla 
2007 SLC de Tarragona CNL de Tarragona Dóna corda al català

2007-02-05 El CNL va al teatre CNL del Maresme CNL del Maresme Dóna corda al català

2007-06-01
FESTA D’ESTIU DEL CENTRE DE NORMALITZACIÓ 
LINGÜÍSTICA L’HEURA CNL L'Heura Dóna corda al català

2007-03-05 Sessions de llengua per a entitats de Badalona CNL de Badalona i Sant Adrià CNL de Badalona i Sant Adrià Entitats

2007-02-07 CURSOS DE CATALÀ PER A LES ASSOCIACIONS DE VEÏNS CNL de l'Hospitalet CNL de l’Hospitalet Entitats

2007-05-23
El programa Voluntaris per la llengua s'obre als comerços de la 
ciutat CNL CNL de Cornellà de Llobregat Establiments col·laboradors

2007-11-16
Museus i cafeteries de Figueres s'adhereixen al "Voluntariat per la 
llengua" Oficina de Català de Figueres CNL de Girona Establiments col·laboradors

2007-05-18
Un total de 18 empreses de la Unió de Botiguers de Cambrils 
s’adhereixen a Voluntaris per la llengua

CNL de l’Àrea de Reus Miquel 
Ventura Establiments col·laboradors

2007-12-05
Ja són 112 els establiments comercials adherits  al Voluntariat 
per la llengua

CNL de l’Àrea de Reus Miquel 
Ventura Establiments col·laboradors

2007-06-12
ELS MERCATS MUNICIPALS AMB VOLUNTARIS PER LA 
LLENGUA CNL de l’Hospitalet Establiments col·laboradors

2007-04-11
El Centre Natació Mataró i el Consorci per a la Normalització 
Lingüística renoven el conveni per difondre el català CNL del Maresme Establiments col·laboradors

2007-04-18
La Unió de Botiguers, Comercials i Professionals de Llinars del 
Vallès s’adhereix al programa Voluntaris per la Llengua

Servei Comarcal de Català del 
Vallès Oriental CNL del Vallès Oriental Establiments col·laboradors

2007-03-13
Comerços col·laboradors de la campanya Voluntaris per la 
Llengua CNL L'Heura Establiments col·laboradors

2007-05-24 El CNL L’Heura visita les entitats i els comerços de la ciutat CNL L'Heura Establiments col·laboradors

2007-07-10
Ja hi ha 75 establiments col·laboradors del ‘Voluntariat per la 
llengua’ CNL L'Heura Establiments col·laboradors

2007-07-17
Parades del mercat de Serraperera s'adhereixen a 'Voluntariat 
per la llengua' CNL Vallès Occidental 3 Establiments col·laboradors

2007-03-03 Visita al CaixaForum dels alumnes del CNL CNL de Badalona i Sant Adrià Exposició
2007-05-02 Matthew Tree inaugura l’exposició fotogràfica “Parlem-nos” CNL de Sabadell Exposició
2007-05-04 "Parlem-nos" comença a caminar CNL de Sabadell Exposició
2007-05-18 Forasters que ja són veïns CNL de Sabadell Exposició
2007-08-30 Exposició fotogràfica i recital poètic a Sant Quirze del Vallès CNL de Sabadell CNL de Sabadell Exposició

2007-11-05 Inaugurada l'exposició "Parlem-nos" a Santa Perpètua de Mogoda CNL de Sabadell CNL de Sabadell Exposició
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2007-12-04 L’exposició “Parlem-nos” ja és a Castellar CNL de Sabadell CNL de Sabadell Exposició

2007-09-12 Exposició Parlem-nos al nou Centre Cívic Nord
Servei Local de Català de 
Granollers i Centre Cívic Nord CNL del Vallès Oriental Exposició

2007-10-19

Exposició Parlem-nos i conferència “Com deixar de ser 
estranger”, a càrrec de l’escriptor anglès Matthew Tree, a Santa 
M. de Palautordera.

Servei Comarcal de Català del 
Vallès Oriental i Ajuntament de 
Santa M. de Palautordera CNL del Vallès Oriental Exposició

2007-05-01 Comença el joc lingüístic “el dimoni també juga” CNL de Badalona i Sant Adrià Jocs en català

2007-05-10 905 persones participen en el joc lingüístic "El dimoni també juga" CNL de Badalona i Sant Adrià Jocs en català

2007-04-17
El CNL de Barcelona participa a la Fira de jocs infantils de 
l'Eixample

Centre de Normalització 
Lingüística de Barcelona-
Delegació de l'Eixample CNL de Barcelona Jocs en català

2007-01-08 Ludoteca 2006. Jocs en català CNL de Girona Jocs en català

2007-12-04 Catàleg de jocs, joguines i DVD en català
CNL de l’Àrea de Reus Miquel 
Ventura Jocs en català

2007-09-09 Móra d'Ebre acull el primer campionat ebrenc d'Scrabble
Servei Comarcal de Català de 
la Ribera d'Ebre CNL de les Terres de l’Ebre Jocs en català

2007-02-27 III Gimcana Lingüística de l’Urgell (SCC de l'Urgell) CNL de Lleida Jocs en català
2007-04-12 Descobreix Lleida CPNL, CNL de Lleida CNL de Lleida Jocs en català
2007-03-29 Bona participació al XII Torneig de Scrabble de Castelldefels CNL Eramprunyà Jocs en català
2007-01-10 Jocs en català a Barberà del Vallès CNL Vallès Occidental 3 Jocs en català

2007-12-21 Jocs en llengua catalana i cartes als Reis al Saló de la Infància
Consorci per a la Normalització 
Lingüística CPNL Jocs en català

2007-04-13 Xerrada i cançons amb Soul Atac

Centre de Normalització 
Lingüística de Barcelona - 
Delegació de Sants-Montjuïc i 
les Corts CNL de Barcelona Joventut

2007-12-12
El projecte Hip-hop/Cat, de Jordi Massó Poyatos,  guanya el VII 
Premi Reus d’Idees per Promoure l’Ús del Català

CNL de l’Àrea de Reus Miquel 
Ventura Joventut

2007-01-26
Comença el primer DVD Fòrum, adreçat a entitats juvenils de 
l’Hospitalet CNL de l’Hospitalet Joventut

2007-02-07
Projecció de Tapes al DVD Fòrum amb la presència del 
codirector Juan Cruz CNL de l’Hospitalet Joventut

2007-02-22 Juan Cruz, codirector de Tapes, assisteix al DVD Fòrum CNL de l'Hospitalet CNL de l’Hospitalet Joventut
2007-05-04 Casal lingüístic de hip-hop CNL de l'Hospitalet CNL de l’Hospitalet Joventut
2007-02-27 Ni fàcil ni difícil (SCC de l'Urgell) CNL de Lleida Joventut

2007-04-16
Concurs final de la Gimcana Lingüística a les Borges Blanques,  
Mollerussa i Tàrrega CPNL, SCC de l'Urgell CNL de Lleida Joventut

2007-05-08 Llanterna digital 2007 CPNL. CNL de Lleida CNL de Lleida Joventut
2007-01-15 Flist-flast SC de Castellar del Vallès CNL de Sabadell Joventut
2007-05-15 00:00:00 CNL Eramprunyà Joventut
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2007-05-15 Valoració bona de la jornada "En rotllana" CNL Eramprunyà Joventut

2007-05-23
Nova Ràdio Lloret emet falques per millorar el coneixement del 
català CNL de Girona Mitjans de comunicació

2007-03-12 Ràdio Tortosa entrevista alumnes magrebines i pakistaneses CNLTE-L'Espai Dona CNL de les Terres de l’Ebre Mitjans de comunicació

2007-04-12
'L'illa del tresor', de Ràdio Tortosa, entrevista els autors de 'La 
clau Gaudí' CNL de les Terres de l’Ebre Mitjans de comunicació

2007-07-05
Última emissió de la temporada del programa de ràdio 'L'Illa del 
Tresor'

Centre de Normalització 
Lingüística de les Terres de 
l'Ebre CNL de les Terres de l’Ebre Mitjans de comunicació

2007-07-04
'Un quart de català' tanca la vuitena temporada amb el programa 
230 SLC de Tarragona CNL de Tarragona Mitjans de comunicació

2007-09-03
L'Oficina de Català de Calafell posa fi a la primera temporada del 
seu espai sobre llengua a Calafell Ràdio OC de Calafell CNL de Tarragona Mitjans de comunicació

2007-10-15 Aquesta temporada '1/4 de català' s'emet el dimecres i el dissabte SLC de Tarragona CNL de Tarragona Mitjans de comunicació
2007-03-08 El català en cinc minuts a  Ràdio Marianao CNL Eramprunyà Mitjans de comunicació
2007-11-19 Català al dia CNL Vallès Occidental 3 Mitjans de comunicació
2007-12-18 "Què fas pel català?" guanya el concurs "Bocins de ciutat" CNL de Barcelona Premis

2007-09-17
Atorgats els premis del 23è Concurs de Còmics "Ciutat de 
Cornellà" CNL de Cornellà de Llobregat Premis

2007-09-27 XVII edició del concurs literari intercomarcal Anton Navarro CPNL. SCC de l'Alta Ribagorça CNL de Lleida Premis
2007-03-15 Els restaurants de Badalona i Sant Adrià i “Plats a la carta” CNL de Badalona i Sant Adrià Restauració

2007-03-16 Català a taula
Centre de Normalització 
Lingüística de Barcelona CNL de Barcelona Restauració

2007-07-03 Les cafeteries Starbucks posen el 'Català a taula'

Centre de Normalització 
Lingüística de Barcelona - 
Delegació de Sant Martí CNL de Barcelona Restauració

2007-01-24 “Cambrils et serveix millor”
CNL de l’Àrea de Reus Miquel 
Ventura Restauració

2007-03-06 Curs de català d'urgència al restaurant
CNL de l’Àrea de Reus Miquel 
Ventura Restauració

2007-05-23 "Plats a la carta" es presenta als restaurants
CNL de l’Àrea de Reus Miquel 
Ventura Restauració

2007-11-12 Català d'urgència al restaurant CNL Àrea de Reus
CNL de l’Àrea de Reus Miquel 
Ventura Restauració

2007-06-07 Coma-ruga estrena sessions de català inicial per als restauradors SCC del Baix Penedès CNL de Tarragona Restauració

2007-09-17
Curs inicial d'atenció oral en català per al personal del sector de la
restauració a Sant Feliu de Llobregat CNL Roses CNL Roses Restauració
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2007-01-10 21 vocabularis especialitzats per al comerç i l'empresa
CNL de Girona. Oficina de 
Català de Blanes CNL de Girona Socioeconòmic

2007-11-16
La televisió per internet Sies.tv ha guanyat el Premi a 
l’excel·lència en el tractament lingüístic

Secretaria de Política 
Lingüística CNL de Girona Socioeconòmic

2007-02-28 Campanya a restaurants i locutoris CNL de l'Hospitalet CNL de l’Hospitalet Socioeconòmic

2007-10-01
CCOO organitza a Tortosa cursos de llengua catalana per a 
treballadors en actiu

Centre de Normalització 
Lingüística de les Terres de 
l'Ebre CNL de les Terres de l’Ebre Socioeconòmic

2007-03-05
Manel Pellejà (Nou Habitat Confort) rep el XV Premi a la NL de 
Tarragona SLC de Tarragona CNL de Tarragona Socioeconòmic

2007-03-12
El SCC de l'Alt Camp convoca el IX Premi a la NL en l'Àmbit 
Socioeconòmic SCC de l'Alt Camp CNL de Tarragona Socioeconòmic

2007-04-13
Reclams guanya el IX Premi a la Normalització Lingüística de l'Alt 
Camp SCC Alt Camp CNL de Tarragona Socioeconòmic

2007-05-10
El IX Premi a la Normalització Lingüística de l'Alt Camp ja és en 
mans d'Artur Vives (Reclams) SCC de l'Alt Camp CNL de Tarragona Socioeconòmic

2007-05-21
L'Oficina de Català de Calafell imparteix sessions d'atenció al 
públic per a comerciants i restauradors OLC de Calafell CNL de Tarragona Socioeconòmic

2007-05-23 A Sant Ponç de Teià, juguem amb les paraules! CNL del Maresme Socioeconòmic

2007-06-14 Es presenta el primer Diccionari de telecomunicacions en català TERMCAT CPNL Socioeconòmic

2007-12-12
El secretari de Política Lingüística es compromet a incidir 
especialment en l’àmbit socioeconòmic

Oficina de Premsa de la 
Secretaria de Política 
Lingüística CPNL Socioeconòmic

2007-05-04 Convocat el VII Premi Reus d’Idees per Promoure l’Ús del Català
CNL de l’Àrea de Reus Miquel 
Ventura Sociolingüística

2007-04-26 XIX concurs literari Sant Jordi a Sant Just Desvern CNL Roses CNL Roses Sociolingüística
2007-10-17 IV Setmana per la Llengua a Sant Feliu de Llobregat CNL Roses CNL Roses Sociolingüística

2007-03-29
El CNL mostra programari i recursos en català a la Reus Lan 
Party 2007

CNL de l’Àrea de Reus Miquel 
Ventura TIC

2007-04-10
El CNL presenta programari i recursos en català a la Reus Lan 
Party 2007

CNL de l’Àrea de Reus Miquel 
Ventura TIC

2007-12-24 Només el 51% dels llocs web de Calafell estan en català OLC de Calafell CNL de Tarragona TIC

2007-01-16
El consorci World Wide Web publica les seves directrius en 
català TERMCAT CPNL TIC

2007-02-12 Nous termes per al català
Secretaria de Política 
Lingüística CPNL TIC

2007-07-05 El TERMCAT obre en línia el primer diccionari de motociclisme TERMCAT CPNL TIC

2007-10-15 Noves normes internacionals en català
Departament de la 
Vicepresidència CPNL TIC
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2007-01-04 El CNL revisa 2.259 topònims de les quatre comarques de l'Ebre CNLTE CNL de les Terres de l’Ebre Toponímia
2007-06-14 La quarta edició dels Voluntaris per la llengua a Esparreguera SLC d'Esparreguerra CNL Ca n’Ametller Voluntariat per la llengua

2007-06-15
El CNL Ca n'Ametller finalitza les edicions de Voluntariat 
Lingüístic del primer semestre d'enguany CNL Ca n’Ametller Voluntariat per la llengua

2007-06-18
Cloenda dels cursos de català per a adults i del programa 
"Voluntariat per la llengua" del SLC de Sant Andreu de la Barca CNL Ca n'Ametller CNL Ca n’Ametller Voluntariat per la llengua

2007-11-27
Presentació Voluntariat per la llengua al centre de Normalització 
lingüística d’Osona CNL d’Osona Voluntariat per la llengua

2007-03-12 Voluntaris per la Llengua 2007 CNL de Badalona i Sant Adrià Voluntariat per la llengua

2007-06-29
"El meu racó favorit", un programa de ràdio per parlar en català i 
per veure món Voluntariat per la llengua CNL de Badalona i Sant Adrià Voluntariat per la llengua

2007-07-27 Programació Voluntaris per la llengua a la tardor CNL de Badalona i Sant Adrià Voluntariat per la llengua

2007-09-27 El Voluntariat per la llengua a la plaça de Sant Roc de Badalona CNL de Badalona i Sant Adrià Voluntariat per la llengua
2007-10-01 Èxit de parelles lingüístiques a Sant Roc CNL de Badalona i Sant Adrià Voluntariat per la llengua
2007-10-11 Gran inauguració dels cursos de català CNL de Badalona i Sant Adrià Voluntariat per la llengua
2007-11-14 Avui, a "Com ho celebrem?" CNL de Badalona i Sant Adrià Voluntariat per la llengua
2007-11-22 A Ràdio La Mina amb Paco Santos CNL de Badalona i Sant Adrià Voluntariat per la llengua
2007-11-29 Nova emissió de "Com ho celebrem?" CNL de Badalona i Sant Adrià Voluntariat per la llengua
2007-12-13 Dimecres passat "Com ho celebrem?" CNL de Badalona i Sant Adrià Voluntariat per la llengua
2007-12-13 Ahir a "Com ho celebrem?"... CNL de Badalona i Sant Adrià Voluntariat per la llengua
2007-12-20 Últim programa de "Com ho celebrem?" CNL de Badalona i Sant Adrià Voluntariat per la llengua

2007-03-19
Extraordinari creixement de participants a Voluntaris per la 
llengua

Centre de Normalització 
Lingüística de Barcelona CNL de Barcelona Voluntariat per la llengua

2007-04-25 S’estrena l’aplicació informàtica de “Voluntaris per la llengua" CNL de Cornellà de Llobregat Voluntariat per la llengua
2007-07-25 Trobada de Voluntariat per la llengua CNL de Cornellà de Llobregat Voluntariat per la llengua
2007-10-29 5è Aniversari del Voluntariat lingüístic CNL de Cornellà de Llobregat Voluntariat per la llengua

2007-04-11
Presentació de les parelles lingüístiques de l'AMPA del CEIP 
Cassià Costal, de Girona CNL de Girona Voluntariat per la llengua

2007-04-11 Blanes amb el programa "Voluntaris per la llengua" CNL de Girona Voluntariat per la llengua

2007-05-04
Santa Coloma de Farners edita un fullet per difondre el programa 
de "Voluntariat per la llengua" CNL de Girona Voluntariat per la llengua

2007-10-24
La Bisbal d'Empordà celebra l'inici de la campanya de "Voluntariat 
per la llengua"

Oficina de Català de la Bisbal 
d'Empordà CNL de Girona Voluntariat per la llengua

2007-11-08
Roses consolida el "Voluntariat per la llengua" amb una nova 
edició Oficina de Català de Roses CNL de Girona Voluntariat per la llengua

2007-10-24
El CNL de l’Alt Penedès i el Garraf inicia l’onzena edició del 
programa “Voluntariat per la llengua” CNL de l'Alt Penedès i el Garraf CNL de l’Alt Penedès i el Garraf Voluntariat per la llengua
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2007-02-27
El CNL reprèn la campanya Voluntaris per la llengua i busca més 
catalanoparlants participants

CNL de l’Àrea de Reus Miquel 
Ventura Voluntariat per la llengua

2007-05-14
Voluntaris per la llengua i alumnat del CNL, junts en sortides i 
activitats culturals

CNL de l’Àrea de Reus Miquel 
Ventura Voluntariat per la llengua

2007-10-09 S'inicia una nova edició del programa Voluntariat per la llengua SLC Reus
CNL de l’Àrea de Reus Miquel 
Ventura Voluntariat per la llengua

2007-10-15
La campanya Voluntariat per la llengua arriba a Vandellòs i 
l’Hospitalet de l’Infant CNL Àrea de Reus

CNL de l’Àrea de Reus Miquel 
Ventura Voluntariat per la llengua

2007-11-15
Voluntariat per la llengua aplega a Cambrils 18 parelles 
lingüístiques, a més de 7 entitats i 48 establiments adherits OC de Cambrils

CNL de l’Àrea de Reus Miquel 
Ventura Voluntariat per la llengua

2007-11-15 Èxit en la presentació de 54 parelles lingüístiques de Reus CNL Reus
CNL de l’Àrea de Reus Miquel 
Ventura Voluntariat per la llengua

2007-03-26
José Corbacho participarà en la viutena edició del programa 
Voluntaris per la llengua

CNL de l’HospitaletCNL de 
l'Hospitalet, Consorci per a la 
Normalització Lingüística CNL de l’Hospitalet Voluntariat per la llengua

2007-03-27
José Corbacho anima els voluntaris i lloa la seva tasca en la 
vuitena edició del programa Voluntaris per la llengua CNL de l'Hospitalet CNL de l’Hospitalet Voluntariat per la llengua

2007-11-03
El diumenge 4 de novembre sardanes amb el Voluntariat per la 
llengua i la Coordinadora Sardanista de l’Hospitalet CNL de l'Hospitalet CNL de l’Hospitalet Voluntariat per la llengua

2007-11-23
El voluntariat lingüístic camina per Collserola amb el Club 
Muntanyenc l’Hospitalet CNL de l'Hospitalet CNL de l’Hospitalet Voluntariat per la llengua

2007-03-30
El Govern posa mitjans per estendre el programa “Voluntaris per 
la llengua” CNL de les Terres de l’Ebre Voluntariat per la llengua

2007-05-16
Presentació de catorze duets de voluntaris lingüístics a la Terra 
Alta CNL de les Terres de l’Ebre Voluntariat per la llengua

2007-05-18 'Voluntaris per la llengua', a Ràdio Amposta
Consorci per a la Normalització 
Lingüística CNL de les Terres de l’Ebre Voluntariat per la llengua

2007-06-14 Vint-i-cinc nous duets de voluntaris a la Ribera d'Ebre
Servei Comarcal de Català de 
la Ribera d'Ebre CNL de les Terres de l’Ebre Voluntariat per la llengua

2007-07-04 Deu noves parelles del 'Voluntariat per la llengua' a Deltebre
Servei Comarcal de Català del 
Baix Ebre CNL de les Terres de l’Ebre Voluntariat per la llengua

2007-09-13
Els alumnes de català de la Ribera d'Ebre, al programa de TV 
'Caminant entre cultures'

Servei Comarcal de Català de 
la Ribera d'Ebre CNL de les Terres de l’Ebre Voluntariat per la llengua

2007-10-02 'Avui, què fem?', rutes per conèixer la Ribera d'Ebre
Servei Comarcal de Català de 
la Ribera d'Ebre CNL de les Terres de l’Ebre Voluntariat per la llengua

2007-10-07
Alumnes de català i voluntariat lingüístic visiten el castell de 
Miravet

Servei Comarcal de Català de 
la Ribera d'Ebre CNL de les Terres de l’Ebre Voluntariat per la llengua

2007-10-08 El 'Voluntariat per la llengua', al Correllengua d'Amposta
Servei Comarcal de Català del 
Montsià CNL de les Terres de l’Ebre Voluntariat per la llengua

2007-10-24
Atzavara-Arrels clou una nova edició del 'Voluntariat per la 
llengua' a Tortosa Artzavara-Arrels CNL de les Terres de l’Ebre Voluntariat per la llengua
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2007-11-06 L'Ajuntament de Tortosa impulsa el 'Voluntariat per la llengua'
Servei Local de Català de 
Tortosa CNL de les Terres de l’Ebre Voluntariat per la llengua

2007-11-20
Acord de col·laboració entre el CNL i el Centre d'Estudis de la 
Ribera d'Ebre

Centre de Normalització 
Lingüística de les Terres de 
l'Ebre CNL de les Terres de l’Ebre Voluntariat per la llengua

2007-11-22 'Voluntariat per la llengua', al mercat de Tortosa

Centre de Normalització 
Lingüística de les Terres de 
l'Ebre CNL de les Terres de l’Ebre Voluntariat per la llengua

2007-12-18 L'Ametlla de Mar presenta dinou parelles lingüístiques
Servei Comarcal de Català del 
Baix Ebre CNL de les Terres de l’Ebre Voluntariat per la llengua

2007-12-20 Tortosa presenta 37 parelles de voluntariat lingüístic Ajuntament de Tortosa CNL de les Terres de l’Ebre Voluntariat per la llengua
2007-09-03 Fira d'Entitats a Balaguer CNL de Lleida. VxL CNL de Lleida Voluntariat per la llengua
2007-10-22 5a EDICIÓ DE VOLUNTARIAT PER LA LLENGUA CPNL. CNL de Lleida CNL de Lleida Voluntariat per la llengua
2007-10-28 VOLUNTARIAT LINGÜÍSTIC A GUISSONA CPNL. CNL de Lleida CNL de Lleida Voluntariat per la llengua

2007-04-19
Més de vuitanta persones assisteixen a la sessió d'inici de la 
vuitena edició de Voluntaris per la llengua SLC de Sabadell CNL de Sabadell Voluntariat per la llengua

2007-05-09
Voluntaris per la llengua del CNL de Sabadell acull aquesta 
primavera 200 parelles lingüístiques CNL de Sabadell CNL de Sabadell Voluntariat per la llengua

2007-06-19
Èxit de les propostes lúdiques de Voluntaris per la llengua del 
CNL de Sabadell CNL de Sabadell CNL de Sabadell Voluntariat per la llengua

2007-01-29 Constantí supera un any més el rècord de parelles lingüístiques SCC Tarragonès CNL de Tarragona Voluntariat per la llengua

2007-03-09 Arrenca la sisena edició de "Voluntaris per la llengua" al Vendrell SC del Vendrell CNL de Tarragona Voluntariat per la llengua

2007-03-26
La vuitena edició tarragonina de "Voluntaris per la llengua" 
comença amb 51 parelles SLC de Tarragona CNL de Tarragona Voluntariat per la llengua

2007-03-30 Salou enceta la tercera campanya de voluntariat lingüístic OLC de Salou CNL de Tarragona Voluntariat per la llengua

2007-04-17
EL CNL de Tarragona divulga el voluntariat lingüístic per Sant 
Jordi CNL de Tarragona CNL de Tarragona Voluntariat per la llengua

2007-06-05
L'Oficina de Català del Vendrell s'acomiada dels participants de la 
sisena temporada de "Voluntaris per la llengua" OLC del Vendrell CNL de Tarragona Voluntariat per la llengua

2007-06-05
El Servei de Català de la Conca de Barberà participa en la 
segona edició del Curcubeu SCC de la Conca de Barberà CNL de Tarragona Voluntariat per la llengua

2007-10-26
El Servei Local de Català de Tarragona reprèn el "Voluntariat per 
la llengua" amb 45 parelles noves SLC de Tarragona CNL de Tarragona Voluntariat per la llengua

2007-11-19
El Vendrell enceta la setena temporada de "Voluntariat per la 
llengua" SLC del Vendrell CNL de Tarragona Voluntariat per la llengua

2007-11-21
Tretze parelles salouenques comencen el "Voluntariat per la 
llengua" OLC de Salou CNL de Tarragona Voluntariat per la llengua

2007-12-21
Vila-seca tanca l'any amb 12 noves parelles de "Voluntariat per la 
llengua" OLC de Vila-seca CNL de Tarragona Voluntariat per la llengua
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2007-03-01 Voluntaris per la llengua a dos instituts de Rubí SLC de Rubí CNL de Terrassa i Rubí Voluntariat per la llengua
2007-03-29 Sisena edició de Voluntaris per la Llengua a Rubí SLC de Rubí CNL de Terrassa i Rubí Voluntariat per la llengua
2007-04-23 Voluntaris per la llengua a Terrassa CNL de Terrassa i Rubí CNL de Terrassa i Rubí Voluntariat per la llengua
2007-05-18 Cloenda de Voluntaris per la llengua als instituts de Rubí SLC de Rubí CNL de Terrassa i Rubí Voluntariat per la llengua

2007-11-15
Presentacions de la campanya Voluntariat per la llengua a Rubí i 
Terrassa CNL de Terrassa i Rubí CNL de Terrassa i Rubí Voluntariat per la llengua

2007-04-24
El periodista Espartac Peran protagonitza la primera de les 
xerrades caminades Salut i llengua! CNL del Maresme Voluntariat per la llengua

2007-04-25 Per Sant Jordi, voluntaris linguístics! CNL del Maresme Voluntariat per la llengua

2007-04-27
Teresa Alcoverro ens va descobrir els secrets de l’alguer de 
posidònia de Mataró CNL del Maresme Voluntariat per la llengua

2007-04-27
Les catorze persones que participen en el programa Voluntaris 
per la llengua a Premià de Dalt es troben per primera vegada CNL del Maresme Voluntariat per la llengua

2007-05-04
L’àvia Remei va explicar-nos els secrets de la cuina tradicional 
catalana CNL del Maresme Voluntariat per la llengua

2007-05-07 Al Masnou, fes-te comerç col·laborador! CNL del Maresme Voluntariat per la llengua
2007-05-11 Jordi Bosch: “La professió d’actor està vivint un bon moment” CNL del Maresme Voluntariat per la llengua

2007-05-18 Ikram Chilah és optimista pel que fa al futur de la llengua amaziga CNL del Maresme Voluntariat per la llengua

2007-05-23 Acte de reconeixement als Voluntaris per la llengua del Masnou CNL del Maresme Voluntariat per la llengua
2007-05-25 Més que una colla castellera, els Capgrossos de Mataró! CNL del Maresme Voluntariat per la llengua
2007-05-29 Vols venir a fer castells amb els Capgrossos de Mataró? CNL del Maresme Voluntariat per la llengua

2007-06-01
La nutricionista Magda Carlas ens convida a fer una dieta 
equilibrada i saludable CNL del Maresme Voluntariat per la llengua

2007-06-08
El meteoròleg Dani Ramírez ens va introduir en la terminologia 
del paisatge maresmenc CNL del Maresme Voluntariat per la llengua

2007-06-15
El científic Jordi Vitrià ens va parlar de tecnologia i evolució 
humana CNL del Maresme Voluntariat per la llengua

2007-06-21
Mataró reconeix voluntaris i aprenents del programa Voluntaris 
per la llengua CNL del Maresme Voluntariat per la llengua

2007-06-22 Pere Robert va explicar els beneficis de la pràctica esportiva CNL del Maresme Voluntariat per la llengua

2007-07-09
Nois i noies de Tordera elaboren un mural de la diversitat 
lingüística CNL del Maresme Voluntariat per la llengua

2007-07-12
Una visita al fons del dibuixant Antoni Batllori tanca l’edició 
d’aquest curs del programa Voluntaris per la llengua a Teià CNL del Maresme Voluntariat per la llengua

2007-10-01
Navegació amb el vaixell Sant Ramon i xerrada de l’historiador 
Oriol Junqueras CNL del Maresme Voluntariat per la llengua

2007-10-23
Voluntaris i aprenents naveguen amb un llagut centenari, el ‘Sant 
Ramon’ CNL del Maresme Voluntariat per la llengua
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2007-01-30
Engega el programa Voluntaris per la Llengua a Sant Feliu de 
Codines

Servei Comarcal de Català del 
Vallès Oriental CNL del Vallès Oriental Voluntariat per la llengua

2007-01-31
Sessió inaugural del programa Voluntaris per la llengua a 
Montornès del Vallès

Oficina de Català de Montornès 
del Vallès CNL del Vallès Oriental Voluntariat per la llengua

2007-11-09
Xerrada amb Màrius Serra i presentació de la 4a edició del 
programa Voluntariat per la llengua a Lliçà d’Amunt

El col·lectiu El Ganxo i el Servei 
Comarcal de Català del Vallès 
Oriental CNL del Vallès Oriental Voluntariat per la llengua

2007-06-12 Cloenda de la 7a sessió de Voluntaris per la llengua CNL El Prat de Llobregat Voluntariat per la llengua

2007-10-31 INICI DE LA 8a SESSIÓ DEL VOLUNTARIAT PER LA LLENGUA CNL El Prat de Llobregat Voluntariat per la llengua

2007-02-19
Comença la tercera edició de Voluntaris per la llengua a Sant Boi 
de Llobregat CNL Eramprunyà Voluntariat per la llengua

2007-03-09
Voluntaris per la llengua a l'IES Camps Blancs de Sant Boi de 
Llobregat CNL Eramprunyà Voluntariat per la llengua

2007-03-20 Voluntaris per la llengua a Begues CNL Eramprunyà Voluntariat per la llengua
2007-03-26 Tercera edició de Voluntaris per la llengua a Viladecans CNL Eramprunyà Voluntariat per la llengua
2007-05-02 Sisena edició del Voluntariat lingüístic a Castelldefels CNL Eramprunyà Voluntariat per la llengua

2007-10-29
El CNL Eramprunyà inicia una nova edició del programa 
“Voluntariat per la llengua” CNL Eramprunyà Voluntariat per la llengua

2007-12-24
Acord de col·laboració per promoure el Voluntariat per la llengua 
a Sant Boi de Llobregat CNL Eramprunyà Voluntariat per la llengua

2007-04-26
Per Sant Jordi Voluntaris per la Llengua arriba a les 1000 
inscripcions CNL L'Heura Voluntariat per la llengua

2007-09-10 Fes-te voluntari lingüístic del CNL L’Heura CNL L'Heura Voluntariat per la llengua

2007-11-06
Èxit de participació en la nova edició del "Voluntariat per la 
llengua" de Santa Coloma de Gramenet CNL L'Heura Voluntariat per la llengua

2007-03-07 Voluntaris per la llengua CNL Montserrat Voluntariat per la llengua
2007-01-23 Concert de S'Albaida a Cerdanyola CNL Vallès Occidental 3 Voluntariat per la llengua
2007-03-01 Nova trobada de voluntaris i aprenents a Cerdanyola CNL Vallès Occidental 3 Voluntariat per la llengua
2007-03-14 Noves parelles lingüístiques a Badia del Vallès CNL Vallès Occidental 3 Voluntariat per la llengua
2007-03-14 Voluntaris i aprenents de Ripollet van de calçotada CNL Vallès Occidental 3 Voluntariat per la llengua

2007-03-19
Sant Cugat torna a posar en marxa el programa Voluntaris per la 
llengua CNL Vallès Occidental 3 Voluntariat per la llengua

2007-05-08 Voluntaris i aprenents de Ripollet visiten El Periódico CNL Vallès Occidental 3 Voluntariat per la llengua
2007-07-18 Voluntaris i aprenents lingüístics visiten Can Coll CNL Vallès Occidental 3 Voluntariat per la llengua
2007-10-24 Nova edició de Voluntariat per la llengua a Montcada CNL Vallès Occidental 3 Voluntariat per la llengua

2007-10-28
L'escriptor Enric Larreula, amfitrió de l'acte de formació de 
parelles lingüístiques de Cerdanyola CNL Vallès Occidental 3 Voluntariat per la llengua

2007-11-10 Nova edició de Voluntariat per la llengua a Badia CNL Vallès Occidental 3 Voluntariat per la llengua

2007-03-30 Nou impuls al programa "Voluntaris per la llengua"
Secretaria de Política 
Lingüística CPNL Voluntariat per la llengua
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2007-03-30
El Govern posa mitjans per estendre el programa  “Voluntaris per 
la llengua” a totes les comarques

Oficina de Premsa de la 
Secretaria de Política 
Lingüística CPNL Voluntariat per la llengua

2007-04-24
Per Sant Jordi s’ha estrenat l’aplicació informàtica de “Voluntaris 
per la llengua”

Oficina de Premsa de la 
Secretaria de Política 
Lingüística CPNL Voluntariat per la llengua

2007-06-14
Èxit de les propostes lúdiques de Voluntaris per la llengua del 
CNL de Sabadell CNL de Sabadell CPNL Voluntariat per la llengua

2007-09-12
El programa “Voluntariat per la llengua” ha comptat amb 6.716 
inscripcions aquest any

Secretaria de Política 
Lingüística CPNL Voluntariat per la llengua




