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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, 92 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
Castellbisbal
Castelldefels
Centelles
Cerdanyola del Vallès
Cervelló
Constantí
Corbera de Llobregat
Cornellà de Llobregat
Esparreguera
Esplugues de Llobregat
Figueres
Gavà
Girona
Granollers

L’Hospitalet de Llobre-
gat
Igualada
La Llagosta
Lleida
Lloret de Mar
Manlleu
Manresa
Martorell
El Masnou
Mataró
Molins de Rei
Mollet del Vallès
Montcada i Reixac
Montmeló
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L’any 2008 s’hi han integrat els ajuntaments de Castellbisbal, Cervelló, 
Constantí, la Palma de Cervelló, Montmeló, Polinyà, el Papiol i el Vendrell.

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. 

Montornès del Vallès
Olesa de Montserrat
Olot
Palafrugell
Palamós
Palau-solità i Plegamans
La Palma de Cervelló
El Papiol
Parets del Vallès
Pineda de Mar
Polinyà
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 Gramenet
Santa Perpètua de Mogoda
Sitges
Tarragona
Teià
Terrassa
Tordera
Torroella de Montgrí
Tortosa
Vallirana
El Vendrell
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
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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-
sorci; aprovar la plantilla i la remuneració del personal, i aprovar la contrac-
tació i les despeses.

El Consell d’Administració de 2008 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 més de 150 punts al terri-
tori.
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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 
Codina

ÀREA 
DE COMUNICACIÓ

Cap: Mercè Romagosa 
Huguet

ÀREA DE GESTIÓ 
ADMINISTRATIVA

Cap: Pere Pujol Bordas

ÀREA DE 
RECURSOS HUMANS

Cap: Esther Reyes Vegas

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 Nogue-
ra, directora del CNL d’Osona, com a assessora en temes d’immigració, i 
Antònia Serena Davins per dirigir el projecte “Parla.cat”. Finalment, a Maria 
Fradera Barceló, directora del CNL del Maresme, se li han encarregat els 
projectes:

- Unificació del material inicial
- Curs virtual per a nous professors

Direcció territorial

Els directors i 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 (fins a l’agost), CNL de Sabadell
Elisabet Palomés i Alimon (des de setembre), 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 2008 ha estat de 27.550.000 €, 
fet que suposa un increment d’un 4,75% respecte de l’any anterior. D’altra 
banda, el pressupost extraordinari per a acolliment lingüístic, necessari per 
poder continuar desenvolupant els 22 plans d’acolliment lingüístic, ha estat 
de 6.476.498,34 €. 

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.), des 
de l’any 2006, 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 537 perso-
nes: 66 persones amb la categoria d’administratius o telefonistes-recepcio-
nistes i 471 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.

Durant el segon trimestre de 2008 s’ha realitzat la  provisió de vacants,  
i l’ordre de convocatòria ha estat el següent: torn de trasllat, reingrés 
d’excedents voluntaris,  torn d’ascens (promoció interna) i selecció de perso-
nal. 

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 30 278,50 948
Eines informàtiques per a la comunicació 15 85 317
Eines d’anàlisi i avaluació 3 20 79
Programació, planificació i metodologia 19 129 525
Coneixement de l’entorn 12 126 272
Eines informàtiques: ofimàtica 12 96 210
Cursos de la Secretaria de Política Lingüística 20 223 265
Cursos del Departament de la Vicepresidència 1 4 1
Cursos de l’Escola d’Adm. Pública de Catalunya 36 562 34
Altres activitats 23 344,50 51

Total 171 1.868 2.702

El pressupost de l’any 2008 per a la formació interna ha estat de 100.000 €.
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Prevenció de riscos laborals

Donada l’ampliació de personal del CPNL que s’ha produït en els últims 
anys i per tal de complir amb la normativa vigent, el CPNL ha constituït un 
servei de prevenció propi que assumeix  tres de les quatre especialitats de 
prevenció de riscos laborals: seguretat en el treball, higiene industrial i ergo-
nomia i psicosociologia aplicada. 

1.6. El 20è aniversari del CPNL

El 15 de desembre de 1988, la Generalitat de Catalunya, la Diputació de 
Girona i dinou ajuntaments, davant l’evident situació de desigualtat de 
la llengua catalana, van prendre la decisió de crear el Consorci per a la 
Normalització Lingüística (CPNL) per tal de promoure el coneixement del 
català i fomentar-ne l’ús entre la població adulta.  

El 15 de desembre de 2008 va fer  20 anys del naixement del CPNL.  
Aquesta data va ser el tret de sortida de diverses celebracions que tindran 
lloc des d’aquest moment fins a la tardor del 2009, en què farà vint anys que 
el CPNL va iniciar la seva activitat.

                                            Exposició “20 anys junts pel català”

                                            Quatre  imatges del vídeo sobre el CPNL
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ACTE INSTITUCIONAL

15 de desembre de 2008 – Palau de la Generalitat
Celebració dels 20 anys de la constitució del CPNL

El vicepresident, senyor Josep-Lluís Carod-Rovira; el secretari de Política 
Lingüística i president del CPNL, senyor Bernat Joan; el senyor Andreu 
Bosch, en representació de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques 
al CPNL; el senyor Carles Martí, en representació de la Federació Catalana 
de Municipis i Comarques al CPNL i vicepresident del CPNL; la directora de 
Planificació i Foment de la SPL i vicepresidenta del CPNL, senyora Paquita 
Sanvicén, el que fou primer president del CPNL, senyor Miquel Reniu, i la 
gerent del CPNL, senyora Pilar López, van formar la taula presidida pel 
vicepresident del govern de la Generalitat de Catalunya.

L’acte va comptar amb la participació de nombrosos representants de les 
institucions fundadores, personalitats relacionades amb la creació del CPNL, 
representants de la Generalitat i dels organismes locals que constitueixen 
actualment el CPNL, la Gerència del CPNL, l’equip directiu i representants 
dels treballadors.

L’acte també va ser el moment de presentació del vídeo commemoratiu 
dels 20 anys del CPNL, que acompanyarà al llarg del 2009 tots els actes de 
celebració dels 20è aniversari arreu del territori.

En la cloenda, el vicepresident va destacar la importància del CPNL com 
a element fonamental per al treball conjunt de les administracions per a 
la consecució d’un fi comú i l’encert de la creació del CPNL. També va 
destacar la feina feta per aquesta institució que s’ha sabut adequar als 
temps.

L’acte va finalitzar amb una visita a l’exposició sobre el CPNL -situada al 
vestíbul d’accés a l’Auditori del Palau de la Generalitat- que durant l’any 
2009 serà present arreu del territori. 

L’objectiu principal de l’exposició és el de fer visible la història del CPNL 
i el seu posicionament actual i de futur, poder mostrar a la ciutadania, al 
personal del CPNL i a les institucions que el conformen, les experiències i 
les activitats del CPNL. 
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1.7. 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

Consorci per a la Formació Contínua (CFCC)

Linguamón, Casa de les Llengües

Diputació de Barcelona
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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.

Comissió de Serveis Lingüístics de Lleida, formada per Secretaria de 
Política Lingüística a Lleida, CNL de Lleida (CPNL), Serveis Territorials 
d’Educació, de Salut i de Justícia de la Generalitat de Catalunya, Servei Lin-
güístic de la Universitat de Lleida, Escola Oficial d’Idiomes de Lleida, Servei 
Lingüístic de Comissions Obreres.
 
Servei d’Atenció a Immigrants Estrangers i Refugiats (SAIER) de Barcelona

Associació de Publicacions Periòdiques en Català (APPEC), suport a la 
presència territorial de quiosc.cat.

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 i jocs.

Govern del Quebec
Programa de cooperació “Quebec/Catalunya: Reptes comuns d’acolliment 
lingüístic”, per compartir experiències d’acolliment lingüístic.
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2. L’activitat del Consorci per a la Normalització 
Lingüística 

2.1. Introducció

Les actuacions dutes a terme durant el 2008 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. El projecte triennal també 
incorporava la implicació dels ens locals en la definició i l’execució dels 
objectius i activitats del CPNL. I finalment destaquem un altre gran repte: el 
canvi d’enfocament de l’assessorament lingüístic, orientat cap a l’autonomia 
lingüística de l’usuari. 

Per poder gestionar aquest enfocament metodològic i organitzatiu, també 
ha fet falta dissenyar eines informàtiques que facilitin la recollida de dades i 
l’obtenció d’informació de seguiment i avaluació. Així, durant l’any 2008 s’ha 
completat el Sistema Integral de Gestió i Manteniment d’Activitats (SIGMA) 
que integra el mòdul d’Ensenyament (que ja s’havia desenvolupat anterior-
ment) i els nous mòduls d’Assessorament, gestió de Convenis i Acords de 
col·laboració i, finalment, d’elaboració automàtica de projectes i memòries 
dels CNL i dels serveis i oficines de català.

En tancar l’any 2008 és moment de fer el balanç del projecte triennal 
2006-2008. La primera constatació és que la redacció de plans puriennals i 
l’establiment d’indicadors comuns han permès donar coherència i continuïtat 
a les activitats, augmentar la capacitat d’incidència i millorar-ne els resultats. 
Destaquem que s’han assolit i superat tots els indicadors previstos.
Respecte a la formació de català per a adults, en aquests tres anys el CPNL 
s’ha consolidat com un referent al territori: referent d’acolliment lingüístic per 
als ajuntaments i els consells comarcals, que han registrat un augment im-
portant d’immigració, i referent també per a la Generalitat, que hi ha confiat 
diverses activitats formatives (Secretaria per a la Immigració, Departament  
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de Treball, EAPC).

L’activitat s’ha estructurat en dues grans línies: l’extensió del coneixement 
del català i el foment de l’ús del català.

2.2.  L’extensió del coneixement del català

2.2.1. Els cursos de català

L’any 2008 s’ha acomplert el cicle projectat per al trienni 2006-2008. La 
formació de català per a adults que ofereix el CPNL, en aquests tres anys 
ha crescut, s’ha diversificat i s’ha adaptat a les necessitats d’una demanda 
en continu creixement, amb més cursos, amb més agents i amb l’edició 
de materials específics. Noves programacions (nivells intermedis) i noves 
proves són exemple de l’esforç continu del CPNL per millorar la qualitat de 
l’ensenyament que s’hi ofereix, sempre tenint en compte el referent europeu, 
la metodologia i els continguts del Marc Europeu Comú de Referència de la 
UE: l’ensenyament comunicatiu i per tasques i l’avaluació continuada.

Les inscripcions als cursos de català han tingut un creixement global del 
22% respecte de l’any 2007, en què hi va haver un augment del 17%. 
L’increment acumulat en el trienni ha estat d’un 43%, amb un total de més 
de 280.000 inscripcions.
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Inscripcions als cursos de català per a adults 111.335

Inscripcions als cursos de català per agrupació de nivell (2007-2008)

Inicials i bàsics 68.243 
Elementals 7.620 
Intermedis 16.110 
Suficiència 14.953 
Altres  4.409 
 
Inscripcions als cursos de català per procedència (2007-2008)
  
Nats a Catalunya 24.365 23%
Nats a la resta de l’Estat Espanyol 18.538 17%
Nats a l’estranger 64.569 60%
NS/NC  3.863 

Inscripcions als cursos de català per modalitat (2007-2008)
  
Inscripcions presencials i semipresencials 100.441 
Inscripcions a distància 9.668 
Autoaprenentatge 1.226

Els cursos presencials

En el període 2007-2008 el CPNL ha ofert un total de 4.582 cursos pre-
sencials amb 100.441 inscripcions. A més, 9.668 alumnes han seguit 
un curs a distància i 1.226 han seguit un procés autònom en un centre 
d’autoaprenentatge. És a dir, que hi ha hagut un total de 111.335 inscrip-
cions, que suposen un increment d’un 22% sobre el curs anterior. També 
cal destacar que el nombre de persones estrangeres inscrites a cursos de 
català ha passat de 48.098 a 64.569, la qual cosa suposa un increment del 
60%.
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Seguint la tendència dels darrers anys, durant el curs 2007-2008 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 a les persones destinatàries 
principals.

L’ensenyament a distància 

Una altra modalitat d’aprenentatge és la dels cursos no presencials o a 
distància. En línies generals podem dir que l’oferta de formació a distància 
ha tingut bona acollida i que l’oferta d’aquesta modalitat de formació s’ha 
consolidat a bona part del territori. El curs Parla.cat permetrà incrementar 
notablement aquesta tipologia de cursos.

Els centres d’autoaprenentatge

Un altre recurs important que facilita l’aprenentatge de la llengua catalana 
són els centres d’autoaprenentatge de català. Aquest tipus d’aprenentatge 
va adreçat a les persones aprenents amb un cert grau d’autonomia en el 
seu procés d’aprenentatge.

Actualment existeixen uns noranta centres d’autoaprenentatge de català 
ubicats majoritàriament a Catalunya i l’àrea lingüística catalana. La majoria 
d’aquests centres han estat creats amb la col·laboració de la Secretaria de 
Política Lingüística, que n’ha fet el seguiment i la coordinació, així com la 
dotació dels materials didàctics i de suport. Les institucions que disposen de 
centres d’autoaprenentatge de català són: universitats, el Consorci per a la 
Normalització Lingüística, instituts d’ensenyament secundari del Departa-
ment d’Educació, escoles oficials d’idiomes, escoles de formació de perso-
nes adultes, centres penitenciaris, etc.

El Consorci per a la Normalització Lingüística ofereix serveis i recursos per 
a l’autoaprenentatge mitjançant una xarxa estable de centres i serveis. En 
concret, l’any 2008 s’han ofert serveis mitjançant els onze centres oberts 
en funcionament: Barcelona (dos), Cornellà de Llobregat, Sant Vicenç dels 
Horts, Tarragona, el Vendrell, Terrassa, Sant Cugat del Vallès, Sabadell, 
Girona i Martorell. A més dels onze centres oberts, l’alumnat dels cursos 
i el conjunt de la població han pogut millorar els coneixements de català 
mitjançant els materials d’autoaprenentatge disponibles als serveis oberts. 
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Els serveis oberts, ubicats de vegades en biblioteques públiques i centres 
de recursos, disposen d’una selecció dels materials d’autoaprenentatge dels 
centres oberts. Durant el curs 2007-2008 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 Mogo-
da, la Seu d’Urgell, Solsona, Tremp i Valls. Un total de 1.226 alumnes han 
seguit un procés autònom per a l’aprenentatge del català mitjançant l’oferta 
dels centres i serveis oberts.
 
Pel que fa a la formació adreçada al col·lectiu de professionals de l’autoa-
prenentatge, la principal actuació és la trobada anual de centres. Enguany 
la XIV Trobada de Centres d’Autoaprenentatge es va dur a terme a l’EAPC 
i hi van participar persones procedents de Catalunya, el País Valencià, 
les Illes, la Catalunya del Nord, Andorra, el País Basc, Navarra i Madrid. 
L’organització va anar a càrrec de la Secretaria de Política Lingüística en 
col·laboració amb el CPNL.

Certificats homologats expedits

Nivell Bàsic (A1) 4.227
Nivell Elemental (A2) 1.907
Nivell Intermedi (B) 3.158
Nivell de Suficiència (C) 3.153
Nivell Superior (D) 1.142
TOTAL 13.587

Parla.cat 

L’octubre de 2008 es va obrir al públic l’entorn virtual Parla.cat. Parla.cat 
és el resultat d’un projecte de la Secretaria de Política Lingüística i l’Institut 
Ramon Llull, amb la col·laboració del Consorci per a la Normalització Lin-
güística. Parla.cat és lloc web per a la difusió d’eines i recursos didàctics per 
a l’aprenentatge i l’ensenyament de la llengua catalana a través d’Internet. 
L’oferta formativa s’estructura en quatre nivells (bàsic, elemental, intermedi i 
suficiència) i, cadascun d’ells, en tres graus d’aprenentatge. Els usuaris po-
den escollir entre dues modalitats, la modalitat lliure, que et permet l’accés 
al materials d’aprenentatge de manera gratuïta i la modalitat amb tutoria 
en la qual un tutor o tutora orienta i dinamitza el procés d’aprenentatge de 
l’alumne. Aquesta modalitat inclou el xat de veu, una eina de comunicació 
que facilita el treball de l’expressió oral i permeten dur a terme les propostes 
d’activitats de tipus col·laboratiu.

Parla.cat és una de les plataformes d’aprenentatge de llengües més comple-
ta del mercat, per la quantitat i la qualitat de material didàctic que es posa a 
l’abast dels aprenents.

Parla.cat és va obrir a l’octubre amb els nivells bàsic i elemental i simultània-
ment s’està treballant amb els nivells intermedis i de suficiència.

El nombre de persones inscrites a la plataforma, en data 31 de desembre, 
va ser de 10.097.

Paral·lelament a la gestió del curs en la modalitat amb tutoria, des del Con-
sorci per a la Normalització Lingüística, participem i col·laborem en el segui-
ment del projecte conjuntament amb la Secretaria de Política Lingüística del 
Departament de Vicepresidència de la Generalitat de Catalunya, que dirigeix 
el projecte, i l’Institut Ramon Llull.
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L’any 2008 es va fer formació per als tutors i gestors del curs i es van fer 
una quinzena de presentacions de Parla.cat al territori, que continuaran 
oferint-se des dels CNL durant el 2009.

• Simtest

Una de les eines que incorpora l’entorn Parla.cat és una prova de nivell. 
Aquesta prova, desenvolupada pel Servei de Llengües de la Universitat 
Autònoma de Barcelona classifica els alumnes en quatre nivells i en tres 
graus. Per poder garantir uns resultats fiables era imprescindible un pro-
cés de validació de l’eina. El Consorci per a la Normalització Lingüística va 
col·laborar per mitjà dels 22 centres de normalització en aquesta validació, 
amb alumnes  dels  B2, E2, I2 i S2. En total van fer 451 proves, 90 de B2, 
138 d’E2, 130 d’I2 i 93 d’S2. Aquest pilotatge es va dur a terme durant els 
mesos de febrer i març.

2.2.2. L’acolliment lingüístic

El treball en l’àmbit de l’acolliment de la població no catalanoparlant que 
arriba a Catalunya és un dels grans reptes de totes les administracions pú-
bliques. Per això, el Consorci per a la Normalització Lingüística treballa con-
juntament amb altres institucions per desenvolupar estratègies d’acolliment 
lingüístic. 

Les dades globals dels cursos dels nivells inicial i bàsic ens indiquen que 
en el curs 2006-2007 el CPNL va organitzar 2.301 cursos presencials 
d’aquests nivells, amb 52.327 alumnes, i que durant el 2007-2008 s’han or-
ganitzat 2.865 cursos, amb 68.243 alumnes, que representen un increment 
d’inscripcions d’un 27%. 

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.

El Consorci, a través de la xarxa de vint-i-dos centres de normalització 
lingüística, que abasten tot el territori, ha desenvolupat els vint-i-dos 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 a les 
persones nouvingudes. 

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 esta-
blir-ne de noves per dur a terme accions de dinamització que promoguin l’ús 
de la llengua catalana.
• Organitzar activitats d’arrelament i de coneixement de l’entorn, com ara 
visites culturals, participació en festes culturals, participació en festes tradi-
cionals o itineraris per barris.

Pel que fa als cursos presencials, en els darrers anys la Generalitat de Cata-
lunya ha fet un esforç considerable 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 
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Normalització Lingüística. Aquest increment s’ha fet especialment manifest 
en els cursos dels nivells inicial i bàsic. La inscripció a aquests cursos és 
gratuïta.

Els vint-i-dos plans d’acolliment lingüístic dels CNL han estat la base per a 
l’ampliació de l’oferta formativa específica per als col·lectius procedents de 
la nova immigració.

El col·lectiu llatinoamericà representa vora el 50% del total de l’alumnat 
estranger. Durant el curs 2007-2008 observem que hi ha una incorporació 
creixent també d’alumnes procedents d’Àsia, d’Àfrica i de l’Amèrica Central.

Durant el curs 2007-2008 s’ha incrementat significativament el nombre 
d’alumnes procedents del marroc i també de Romania, la Xina i el Pakistan, 
fruit del treball específic dels CNL per arribar a aquests col·lectius.
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En el marc del pla d’acolliment de l’any 2008 s’han organitzat, a més dels 
cursos generals, els cursos extraordinaris següents:
 
• Cursos per a les associacions d’immigrants, que és una de les tasques im-
portants que s’han dut a terme des dels centres, amb l’aportació econòmica 
de la Secretaria per a la Immigració.
• Cursos dels nivells inicial i bàsic adreçats especialment a col·lectius de 
persones nouvingudes, en el marc del conveni amb la Diputació de Barcelo-
na. 
• Cursos dels nivells inicial i bàsic, adreçats especialment a col·lectius de 
persones nouvingudes, en el marc de convenis amb ajuntaments i consells 
comarcals.
• Cursos de llengua i entorn, i bàsics, en el context dels cursos de reagrupa-
ment familiar, organitzats en el marc del conveni amb la Secretaria per a la 
Immigració.

Des de l’any 2005, el CPNL ha col·laborat amb la Secretaria per a la Immi-
gració (SIM) per a l’organització d’activitats d’acolliment, especialment per 
a l’organització de cursos per a associacions d’immigrants. Cada any, el 
nombre de cursos i d’alumnes s’ha anat incrementant degut a un augment 
molt important de la dotació pressupostària de la SIM i a la tasca de gestió, 
informació i sensibilització que s’ha fet des del CPNL. 

Aportació de la SIM i del nombre de cursos organitzats pel CPNL  
(2005-2008)                 

ANY                  SUBVENCIÓ                        CURSOS
2005 257.957 €  109
2006 500.000 € 173
2007 750.000 € 310
2008 1.147.669 € 456 
Com podeu observar, l’oferta de cursos ha anat creixent de manera signifi-
cativa, i l’any 2008 s’ha arribat a un 47% més de cursos que l’any anterior. 
De fet, en aquests moments, aquesta oferta constitueix una via de formació 
que complementa els cursos generals d’acolliment.

D’altra banda cal recordar també el treball conjunt amb la SIM pel que fa al 
projecte de reagrupament familiar en algunes poblacions. Aquest projecte, 
que compta amb un pressupost propi, representa un model interessant ja 
que la formació instrumental de llengua es complementa amb una formació 
ocupacional que facilita la inserció laboral de l’alumnat.
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L’oferta de cursos de català

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 dels nivells 
inicial i bàsic. 

Actuacions de suport a la difusió

En el marc del pla de comunicació específic per al programa d’acolliment 
lingüístic, s’han continuat utilitzant els materials de suport multilingües ne-
cessaris per al desplegament de les actuacions pel territori.

Com a suport a la difusió, els CNL han pogut utilitzar els espots promocio-
nals i la falca de ràdio (“Vine i aprèn català”, http://cpnl.cat/espot/) i el vídeo 
que es van produir l’any anterior. També s’han editat materials de difusió per 
a col·lectius específics, com ara el xinès.

Altres actuacions dels centres de normalització lingüística dins dels 
plans d’acolliment

De les moltes actuacions específiques per a l’acolliment lingüístic dels vint-i-
dos centres de normalització lingüística, en podem destacar algunes de les 
més representatives: 

• Records

Un projecte del Prat de Llobregat que vol reconèixer que la diversitat cultural 
i lingüística dels qui aprenen català enriqueix la llengua. El protagonistes 
són alumnes dels quatre centres que ensenyen català al Prat, als quals la 
llengua ha permès participar en la vida social i conèixer l’entorn.

• Veus del món a Barcelona 2008

Veus del món a Barcelona 2008 és un recull de les opinions que tenen 
sobre Barcelona els alumnes nouvinguts d’arreu del món que fan cursos 
bàsics de català a la ciutat. El llibre es compon de 108 relats que formen 
una reveladora radiografia de la ciutat vista amb els ulls dels qui l’acaben de 
descobrir.

2.2.3. L’assessorament lingüístic

L’assessorament, un altre dels eixos de l’activitat del CPNL, ha viscut un 
canvi d’enfocament en què s’ha superat una etapa centrada en la correc-
ció i revisió de textos per tendir ara cap a un assessorament orientat a 
l’autonomia lingüística de l’usuari, amb un objectiu final més adequat a les 
noves oportunitats que ens ofereix la tecnologia: que tothom sigui capaç de 
trobar els recursos que l’ajudin a resoldre els seus dubtes. 

En aquest objectiu, han estat fonamentals les eines desenvolupades per la 
Secretaria de Política Lingüística: Optimot, Traductor automàtic i Plats a la 
carta.

L’Optimot, consultes lingüístiques, és un servei que ofereix la Secretaria 
de Política Lingüística en col·laboració amb l’Institut d’Estudis Catalans i el 
Centre de Terminologia TERMCAT. Consta d’un cercador d’informació lin-
güística que ajuda a resoldre dubtes sobre la llengua catalana. Per mitjà de 
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l’Optimot es poden consultar de manera integrada diferents fonts. 

Quan les opcions de cerca que ofereix l’Optimot no resolen el dubte lingüís-
tic, es pot accedir a un servei d’atenció personalitzada.

Durant el 2008, el CPNL ha difós l’Optimot als usuaris del servei 
d’assessorament. I com a actuacions bàsiques per orientar aquests usuaris 
cap a la seva autonomia lingüística, sobretot al personal dels ens locals, ha 
organitzat 162 sessions de presentació i formació sobre els recursos virtuals 
disponibles a la xarxa, a les quals han assistit 1.800 persones.

2.2.4. Material elaborat durant l’any 2008

Durant l’any 2008 s’han elaborat diversos recursos lingüístics, principalment 
com a material de suport als cursos inicials que s’han executat en el si del 
programa d’Acolliment lingüístic, que té com a prioritat facilitar la incorpora-
ció a la ciutadania de les persones nouvingudes a Catalunya. Destaquem 
que els principals destinataris d’aquests cursos i dels materials correspo-
nents han estat les persones de parla xinesa ja que són un col·lectiu impor-
tant de persones nouvingudes que molt sovint a penes coneixen una llengua 
romànica.

D’altra banda, és evident que Catalunya ha acollit en els darrers anys un 
nombre important de persones d’altres països de món i el sector del comerç 
i la restauració és un dels sectors que ha rebut bona part d’aquestes perso-
nes. Per això el CPNL proposà com a activitat de concert dins del projecte 
del 2008 l’organització de sessions i cursos de llengua adreçats al personal 
que treballa en aquests sectors econòmics. Així doncs, bona part del mate-
rial que s’ha elaborat respon a aquesta iniciativa.

•  Que vagi de gust! ( Curs inicial per al sector de la restauració). CPNL
•  Català d’urgència al supermercat. CNL de l’Àrea de Reus M. Ventura
•  Revisió del curs Català d’urgència a la restauració. CNL de l’Àrea de Reus 
M. Ventura
•  Curs inicial per a persones de parla xinesa - sector comerç-. CNL de Bar-
celona
•  Curs inicial per a persones de parla xinesa - sector restauració- . CNL  de 
Barcelona
•  Curs B1 - sector atenció domiciliària -.  CNL de Barcelona
•  Curs B1 - sector auxiliars de geriatria -. CNL de Barcelona
•  Català inicial Programa d’Acollida. CNL de Badalona i Sant Adrià
•  Curs inical per a xinesos. CNL de Barcelona
•  Curs inicial per a persones xineses Llengua i entorn. CNL L’Heura

En destaquem el manual “Que vagi de gust!”, un curs inicial per al sector 
de la restauració que es posa a disposició de tots els CNL, i el díptic que 
serveix per fer difusió específica en el col·lectiu de persones xineses.
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2.3. El foment de l’ús del català

L’any 2008 s’ha tancat el cicle del projecte triennal 2006-2008. El treball del 
CPNL s’ha estructurat en programes de concert, establerts d’acord amb els 
objectius marcats per la Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat 
de Catalunya, comuns a tots els centres de normalització lingüística, i pro-
grames d’actuació locals. 

Un dels eixos bàsics del treball d’aquest trienni ha estat la potenciació de la 
implicació dels ens locals en la definició i l’execució dels objectius i activitats 
del CPNL.

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 es-
tat vinculat estretament a l’Administració local, part integrant de la institució 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 diferents 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 2008, 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.

La difusió de l’Optimot i dels recursos lingüístics virtuals disponibles a la 
xarxa ha afavorit l’impuls del personal dels ens locals cap a l’autonomia 
lingüística. I el resultat ha estat la reducció del nombre de pàgines revisades 
des del servei d’assessorament.
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El propòsit per als 3 anys, 2006-2008, era aconseguir el 45% de reducció i 
el resultat final ha estat del 48%.

Pàgines revisades

L’any 2008 hi ha hagut una major relació i coordinació d’actuacions amb els 
ens locals principalment per a l’acolliment lingüístic. 

Nombre d’acords amb els ens locals

El català al món laboral

El CPNL ofereix suport a les empreses i als establiments comercials 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 convenis i acords de 
col·laboració que 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 informàtica d’anàlisi, l’Indexplà.
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Per fomentar l’ús del català en l’àmbit de les empreses, des del CPNL s’ha 
continuat treballant en  l’elaboració de plans lingüístics adaptats a cada 
organització, i s’han obert també noves línies d’actuació. La signatura 
d’un conveni amb el Consorci per a la Formació Contínua (CFCC) permet 
ordenar la formació contínua de català de les persones que estan en actiu 
treballant a les empreses. El CPNL ofereix el servei d’assessorament  peda-
gògic i certificació homologada als cursos que s’inscriuen en aquesta línia 
de formació.

Actualment en molts establiments de restauració, bars i restaurants, la clien-
tela no sempre pot ser atesa en llengua catalana perquè les persones que 
hi treballen sovint no tenen els coneixements lingüístics suficients per fer-ho. 
Perquè el personal d’atenció al públic dels establiments d’aquest sector pu-
gui atendre en català, cal incentivar-ne l’ús oral i potenciar que es conegui. 
En aquest sentit, entre moltes altres 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 nouvinguda que hi 
treballa. 

Durant el curs 2007-2008 s’han fet 31 cursos específics per a la restauració 
en el marc dels programes 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 específiques per a cada realitat amb 
la finalitat 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 finals de 2005, amb tres objectius: augmentar la presèn-
cia del català en la imatge dels establiments de restauració 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 catala-
na. En aquest sentit 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 restaura-
ció. 

Curs de català a mida: La finalitat 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 específiques 
de l’alumnat. 

• Sessions de llengua al món professional

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 per-
sonal aprengui a fer la seva tasca professional en llengua catalana. Aquesta 
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necessitat es detecta especialment en l’hoteleria i la restauració, que són 
sectors laborals molt presents al Baix Camp, sobretot en zones costaneres. 
Aquestes sessions es van inicial al 2006 i continuen sent una eina molt útil 
per als objectius del Pla d’actuacions.

Les sessions. Els objectius de les sessions són, en primer lloc, facilitar 
a l’alumnat els recursos lingüístics més bàsics perquè des d’un bon co-
mençament pugui comunicar-se mínimament en llengua catalana en la seva 
activitat professional. En segon lloc, es pretén crear en l’alumnat la necessi-
tat 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 comunicatiu per 
tasques que reprodueixen les diferents activitats professionals que es duen 
a terme en el sector laboral en què treballa l’alumnat. 

• El programa PROFIT

En aquest àmbit, el Consorci per a la Normalització Lingüística també ha 
col·laborat estretament amb la Secretaria de Comerç i Turisme en el desen-
volupament del programa PROFIT, com a programa transversal del Govern 
de la Generalitat dirigit al món de la restauració i l’hostaleria. El programa 
PROFIT vol potenciar la formació i el reciclatge de professionals en l’atenció 
al client i la qualitat de servei i també garantir que tothom pugui exercir el 
seu dret a utilitzar el català en qualsevol situació per tal d’assegurar el com-
pliment del marc legal vigent.

El Consorci ha estat el responsable d’adequar la planificació de la formació 
dels cambrers i cambreres del sector procedents de la nova immigració per 
tal que a la vegada que aprenen les tècniques més bàsiques del seu ofici 
comprenguin també la importància de la llengua a l’hora d’atendre la cliente-
la catalanoparlant. 

En aquest sentit ha estat molt important la tasca desenvolupada per a la 
formació dels formadors, per tal de treballar les actituds lingüístiques de 
l’alumnat.  En total s’han format 35 persones, professionals de la restaura-
ció.

En el curs PROFIT l’alumnat aprèn la importància de l’atenció a la clien-
tela en català, per la qual cosa, s’ha valorat  de manera essencial que els 
cambrers i les cambreres puguin completar la seva formació lingüística al 
Consorci, per a això s’ha organitzat una xerrada breu l’últim dia del curs 
PROFIT per oferir-los els serveis del CNL i encoratjar-los que continuïn amb 
l’aprenentatge del català. En total s’han fet prop de 90 xerrades a cadascun 
dels cursos organitzats per tot el territori i s’han pogut inscriure als cursos 
generals de llengua un bon nombre d’alumnes procedents del programa 
PROFIT. 

Als empresaris de restauració també se’ls ha ofert la possibilitat de fer, 
posteriorment, un curs de català amb el mateix grup dels cursos de formació 
PROFIT o bé d’organitzar algun dels cursos de català dissenyats des del 
Consorci especialment per a la restauració. 

Finalment des del Consorci també s’ha treballat en la planificació de les ac-
tuacions de dinamització per a l’ús del català en els establiments de restau-
ració previstes dins del programa PROFIT per al 2009.
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El català al Projecte d’inserció laboral per a persones reagrupades

La immigració de caràcter familiar ha adquirit una gran importància en els 
darrers anys, la qual cosa fa que moltes persones immigrades tinguin per-
mís de residència per reagrupament familiar. Dins el nostre marc legislatiu, 
però aquestes persones no tenen automàticament un permís de treball, tot i 
que tenen la possibilitat d’obtenir-lo si fan els tràmits corresponents. 

Per facilitar la integració d’aquest col·lectiu, la Generalitat de Catalunya (a 
través de la Secretaria per a la Immigració del Departament d’Acció So-
cial i Ciutadania i del Departament de Treball) promou projectes d’inserció 
sociolaboral per a persones immigrades d’origen estranger que han arribat 
per reagrupament familiar, amb la col·laboració d’organitzacions d’inserció 
sociolaboral i ens locals. 

Els projectes esmentats donen la formació necessària per ajudar a integrar-
se en al vida laboral i social del nostre país. Aquesta formació s’estructura 
en diferents mòduls: coneixements específics de l’àmbit laboral on s’han 
d’integrar, hàbits laborals, coneixement de l’entorn, llengua catalana... 

Una peça clau d’aquesta formació és el català, ja que conèixer la llengua 
pròpia del país és alhora un objectiu i un instrument d’integració. És un 
objectiu ja que el seu coneixement els permetrà participar en condicions 
d’igualtat en qualsevol àmbit de participació social. Alhora, és un instrument 
ja que és la llengua vehicular dels cursos d’inserció sociolaboral. 

El CPNL amb la seva experiència d’ensenyament de la llengua lligat al co-
neixement de l’entorn és l’ens responsable d’impartir la formació de llengua 
catalana. Aquesta formació està integrada per un mòdul de 20 hores de 
Llengua i entorn i un mòdul de 45 hores de Bàsic 1. D’aquesta manera es 
garanteix un nivell mínim de comprensió que permeti fer la formació de la 
resta de mòduls en català i, d’altra banda, permet que les persones immigra-
des iniciïn un procés de formació en llengua catalana. 

El programa “Voluntariat per la llengua”

El programa Voluntariat per la llengua, ha tingut un nou impuls en una etapa 
en què la Generalitat de Catalunya l’ha inclòs com a actuació prioritària 
(2007-2008). El Govern de la Generalitat  considera prioritari “augmentar 
l’impacte del programa i estendre’l a tot Catalunya a aquelles persones que 
tenen uns coneixements bàsics de català i que desitgen practicar-lo, inde-
pendentment de si assisteixen o no a classes per aprendre’l” (Pla de política 
lingüística per a la VIII legislatura).

Aquest nou impuls es concreta en les accions següents:

1. La Secretaria de Política Lingüística dirigeix el programa i el gestiona a 
través del Consorci per a la Normalització Lingüística. Cadascun dels 22 
centres de normalització lingüística té una persona assignada al programa 
que treballa de manera transversal en el seu territori. L’equip de 22 perso-
nes dinamitzadores es coordina des de Serveis Centrals amb una persona 
més dedicada al “Voluntariat per la llengua” que fa de lligam entre els CNL i 
la Secretaria de Política Lingüística en l’aplicació del programa.

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

3. La Secretaria de Política Lingüística continua promovent l’atorgament 
de subvencions a les entitats que difonen i estenen el programa entre les 
persones associades i que organitzen activitats complementàries de suport 
als voluntaris i voluntàries. 

4. El programa es gestiona a través d’una eina comuna, la nova aplicació in-
formàtica de “Voluntariat per la llengua” disponible des del 23 d’abril de 2007 
a www.vxl.cat. Aquest nou servei web permet fer la inscripció al programa i, 
segons les preferències que la persona interessada hi introdueix, proposa 
les possibles parelles que finalment seleccionarà la persona dinamitzadora. 

Cal destacar la importància que ha tingut per al desenvolupament del pro-
grama el fet que hi hagués una persona dinamitzadora de VxL a cada CNL. 
La coordinació entre elles ha permès que l’execució del programa i totes les 
accions es fessin alhora i arreu, afavorint l’increment i el seguiment de les 
parelles. 

S’ha pogut tenir més contactes amb entitats i establiments. Això ha enriquit 
el programa, ja que s’han organitzat activitats amb les parelles lingüístiques 
per aconseguir un dels objectius principals: la cohesió social.

     

• Balanç del període 2003-2008

Nombre de parelles lingüístiques 2003-2008 

    Nre. de parelles
 Any 2003   1.522
 Any 2004    4.600
 Any 2005   3.800
 Any 2006   4.496
 Any 2007   6.304
 Any 2008                      9.437
 Total                   30.159
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Entre l’any 2003 i el 2006, en quatre anys, s’havien constituït 14.418 pa-
relles. Amb el nou impuls iniciat al 2007, a finals del 2008, en només dos 
anys més, s’haurà duplicat aquesta xifra i se n’hauran fet un total de prop de 
30.000.

• Entitats i establiments col·laboradors

En el programa, aquest any 2008 hi han col·laborat, a més dels ens locals 
de Catalunya, prop de 800 entitats i organitzacions culturals, socials i ciuta-
danes de tot el territori i més de 3.000 establiments col·laboradors.

Els establiments col·laboradors i les entitats que hi participen han permès 
travar una xarxa d’actuació que està demostrant ser molt útil per aconseguir 
la cohesió social d’una comunitat no només a partir de l’aprenentatge de 
la llengua, sinó amb una gran diversitat d’activitats complementàries que 
permeten utilitzar-la.

• Activitats del programa Voluntariat per la llengua

Al llarg del 2008, els CNL han organitzat 649 activitats amb els voluntaris i 
aprenents que participen en el programa.

Activitats relacionades amb la cultura i l’espectacle, com ara visites 
d’exposicions i museus, visites al teatre, lectura de poemes a la ràdio, etc. 
Algunes organitzades sota un fil conductor com el programa “Avui què 
fem?”, del CNL de les Terres de l’Ebre. Voluntaris i aprenents també s’han 
organitzat les seves pròpies activitats culturals, com amb la creació del grup 
de teatre Arrel a Reus, que van preparar l’escenificació d’uns esquetxos 
amb què van coronar la cloenda dels cursos de català a aquella població, o 
el grup de teatre del CNL de l’Alt Penedès i el Garraf.

La interacció amb els  mitjans de comunicació ha estat també un fet des-
tacable d’entre les activitats. L’assistència i participació a programes de 
televisió i ràdio, com el Bocamoll de TV3 o el programa de ràdio “Fem anar 
la llengua”, al Baix Penedès.

Presentacions de parelles, trobades de voluntariat i actes de cloenda arreu 
del territori. Visites de participants del programa amb grups de participants 
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a altres llocs de Catalunya, com ara la trobada del voluntariat d’Osona amb 
el del Bages. Plantades d’arbres, concursos de fotografia (“Enfoca i dispara” 
a Ripollet), lectures de textos literaris. Espais de tertúlia i recitals poètics, 
xerrades sobre música, i un llarg etcètera.

L’any 2008 també va ser l’any del Voluntariat per la llengua a les institucions 
penitenciàries. El CPNL, representat pel CNL de Girona, va rebre del De-
partament de Justícia una distinció per la tasca duta a terme amb el Centre 
Penitenciari de Figueres.

Altres actuacions

Aquests programes complementen les actuacions dels programes generals 
de normalització lingüística. Les actuacions es coordinen amb els sectors 
implicats i les entitats.

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, 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 2008, per part dels CNL, revisar transcripcions 
fonètiques i participar en l’enregistrament oral de topònims que formen part 
de l’ampliació. 

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.
 
Les principals línies d’actuació durant el 2008 ha estat dues: l’edició del 
catàleg Jocs en català, amb els DVD en català, i l’actualització de la pàgina 
web de jocs del CPNL. 
S’han editat 81.500 catàlegs Jocs en català 2008-2009, 47.700 adhesius 
i 215.000 cartes als Reis que s’han distribuït en escoles, AMPA, centres 
cívics, biblioteques, esplais, parcs de Nadal i ludoteques de tot Catalunya.

Del total de cartes als Reis s’han imprès exemplars per a l’Ajuntament de 
Reus, del Masnou, de Tordera, de Pineda de Mar, de Premià de Mar, de 
Teià, de Calella, de Mataró, de Begues i de Torroelles de Llobregat. 
 
Des de diversos CNL s’ha fet una difisió especídica, a nivell local, dels jocs 
i joguines en català al territori (CNL de l’Àrea de Reus Miquel Ventura i CNL 
del Vallès Oriental).

En el marc dels parcs de Nadal i ludoteques que s’organitzen per tot Cata-
lunya, s’ha de destacar la presència del CPNL als d’Arbúcies i Blanes.

Cinema en català

S’han clos els cicles iniciats l’any 2007 i, durant el 2008, se n’han organitzat 
més, en total:

X Cicle de Cinema Infantil a Sant Feliu de Llobregat
XI edició del Cicle de cinema infantil (Castelldefels) 



CPNL
Memòria 2008 33

XII edició del Cicle de cinema infantil (Castelldefels) 
IV Cicle de Cinema en Català al Baix Camp i al Priorat
VII Cicle de Cinema Infantil en Català
IX Cicle de Cinema Català de Sabadell
XI Cicle de Cinema Infantil a Sant Feliu de Llobregat
DVD Fòrum amb els joves del Pla de Desenvolupament Comunitari
CNL l’Hospitalet
DVD Fòrum amb els joves de l’entitat  JIS CNL l’Hospitalet

• Cicle de Cinema CINC

El CINC és una iniciativa de la Secretaria de Política Lingüística que es 
va posar en marxa l’any 2001 amb l’objectiu de suplir un dèficit de cinema 
infantil en català al mercat, formar nous espectadors de cinema en català i 
potenciar l’hàbit de consumir productes cinematogràfics en aquesta llengua, 
gràcies a una programació atractiva i una política de preus baixos. El CPNL 
col.labora amb la SPL en la difusió i coorganització territorial del CINC:

CINC Reus 
CINC Mataró 
CINC a Montornès del Vallès
CINC a Roquetes (2 edicions)
Quart cicle de cinema infantil a Granollers (CINC) 
Cinquè cicle de cinema infantil a Granollers (CINC) 
CINC a Tarragona, el Vendrell, Montblanc, l’Espluga de Francolí, Valls, Vim-
bodí i Santa Coloma de Queralt
CINC a Tarragona, el Vendrell
CINC a Montcada i Reixac
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2.4.  Convenis

 
Documents signats pel CPNL, per sectors d’intervenció. 2008  

  Empreses Organitzacions Adm. local Total
Convenis 22 156    207* 385
Acords de col·laboració 716 196 91 1.003
Pròrrogues 34 132 44 210
Annexos 64 187 631 882
Total 836 671 973 2.480

  
*Convenis amb l’Administració local
   
 2006 2007 2008 
Convenis per a l’acolliment lingüístic 170 132 110 
Altres convenis 55 67 97 
Total 225 199 207 
    
    
Documents signats pel Consorci per a la Normalització Lingüística, per 
continguts. 2008
 
   Empreses Organitzacions Adm. local Total
Assessorament 13 18 16 47
Dinamització de l’ús 695 149 90 934
Formació 86 338 870 1.294
Plans lingüístics 7 9 0 16
Assessorament i formació 35 134 20 189
Total 836 648 996 2.480

Dels documents signats l’any 2008, destacaríem els 695 amb empreses, per 
la dinamització de l’ús, la gran majoria acords amb establiments comercials 
per col·laborar en el programa Voluntariat per la llengua.

També, són remarcables els documents per a actuacions formatives, 338 
amb organitzacions i 870 amb l’Administració local. 

En gran mesura, aquests documents -bàsicament, convenis i annexos- re-
cullen els cursos d’acolliment lingüístic sol·licitats tant per les pròpies entitats 
d’immigrants com pels ens locals en nom dels col·lectius d’immigrants dels 
seus municipis o comarques.
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2.5. 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 2008 s’han presentat públicament els resultats del primer ci-
cle d’observacions Ofercat (2001-2006) i els Ofercats de les ciutats de 
L’Hospitalet de Llobregat, Girona, Cornellà de Llobregat i Tortosa de l’any 
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.
Durant l’any 2008 s’ha desenvolupat, amb col·laboració amb la Secretaria 
de Política Lingüística,  una nova versió web del programa que millora la 
seva usabilitat i permet obtenir uns informes de resultats més detallats

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 es va completar la segona observació, amb la in-
tenció d’analitzar l’evolució del paisatge lingüístic comercial. Durant el 2008 
s’ha fet la presentació dels resultats.
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Annex
Convenis signats

CPNL
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Convenis signats amb empreses. 2008

CNL de Barcelona

FECSA ENDESA  Barcelona

Publibarris Publicitat, SLU  Barcelona

Gabinetes de Audioprótesis, Electromedicina y Servicios SA  Barcelona

Barter Partner Ship, SL  Barcelona

Sistemas Integrales para la Salud  Barcelona

Paradigma Fcm.  Barcelona

Fira de Barcelona  Barcelona

Martorell & Cabré Comunicación, SL  Barcelona

Metro Imagen SCP  Barcelona

Mútua General de Catalunya de Previsió Social  Barcelona

Taller de Maquinària Escènica de la Fundació Gran Teatre del Liceu.   
 Barcelona

Hospital Sant Rafael  Barcelona

CNL de l’Hospitalet

Ginjol edicions, SL.  L’Hospitalet de Llobregat

CNL de Badalona i Sant Adrà

La Tresca SCP  Sant Adrià de Besòs

Subirats i Subirats, Editors  Badalona

Viatges Ribno  Badalona

CNL L’Heura

Grameimpuls, SA  Santa Coloma de Gramenet
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CNL Montserrat

L’Agrícola Regional, SA  Manresa

CNL del Maresme

Decotec Printing, SA  Tordera

CNL d’Osona

Grup Bon Preu, SAU  Les Masies de Voltregà

CNL de Lleida

Supsa Supermercats Pujol SL  Lleida

CNL de l’Alt Penedès i el Garraf

Grup Qualitat SCCL.  Vilanova i la Geltrú
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Annex
Publicacions
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Publicacions periòdiques

Falca

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

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. 19: abril 2008. 4 pàgines. 12.232 exemplars.
Núm. 20: juliol 2008. 4 pàgines. 12.000 exemplars.
Núm. 21: desembre 2008. 6 pàgines. 11.511 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. 4.000 exemplars.

Núm. 17: any 2008. Aquest número també ha estat editat en Braille.

Jocs en català

Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL). 

Catàleg 2008-2009: recull els puzles, jocs de taula, CD-ROM, etc. en català 
que es poden trobar actualment al mercat. 81.500 exemplars.

Adhesiu: reprodueix la portada del catàleg. 47.700 exemplars.

Cartes als reis

Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL). 215.000 exemplars.

Carta editada com a material de suport de la campanya de Nadal 2008, del 
programa Jocs en català.
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Llibres i opuscles

Parlem-nos

Consorci per a la Normalització Lingüística (CNL de Girona), Ajuntament 
de Blanes, Pla local d’acollida, ciutadania i interculturalitat, i Pla Educatiu 
Entorn Blanes.  

Recull fotogràfic de les parelles lingüístiques i alumnes de l’OC de Blanes 
arribats de fora de Catalunya. Editat amb l’objectiu d’apropar el català als 
immigrants i motivar els catalanoparlants perquè no canviïn de llengua al 
parlar amb els estrangers.

Menja’t el món! Macedònia de receptes del Raval

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

Receptari intercultural elaborat per alumnes de cursos de català al barri del 
Raval del CNL de Barcelona a Ciutat Vella, del Centre d’Acolliment Lingüís-
tic de Barcelona i d’escoles que formen part del Pla d’Entorn Educatiu del 
Raval. Aquest material pretén interrelacionar les persones que conviuen 
al barri del Raval, on s’hi apleguen cultures i llengües diferents, i donar a 
conèixer els costums i la riquesa cultural d’aquestes persones nouvingudes.

La rua del món

Consorci per a la Normalització Lingüística (CNL de Barcelona) i Centre 
Municipal de Cultura Popular de Sant Andreu. 2.000 exemplars.

Recorregut per diverses manifestacions de cultura popular d’arreu del món, 
amb el propòsit de promoure vincles entre les diferents realitats culturals 
que conviuen a Barcelona. Es tracta d’un recull de textos i imatges, els quals 
configuren un mosaic de les diferents mostres festives que persones nouvin-
gudes al districte de Sant Andreu han viscut als seus llocs d’origen.

Veus del Món a Barcelona

Consorci per a la Normalització Lingüística (CNL de Barcelona). 236 pàgi-
nes. 5.000 exemplars.

Veus del món a Barcelona és un recull d’impressions, de sensacions i de 
vivències explicades en primera persona per 108 alumnes d’arreu del món 
que fan cursos bàsics de català a la ciutat i que se sumen a les 107 històries 
de la primera edició de l’any 2007. Inclou un CD.

Records

Consorci per a la Normalització Lingüística (CNL El Prat de Llobregat) i 
Ajuntament del Prat de Llobregat, amb la col·laboració del Termcat, CFA 
Terra Baixa, Centre de Promoció “Francesc Palau” i el finançament de la 
Generalitat de Catalunya i el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 60 
pàgines. 2.000 exemplars.

Recull de llegendes, contes, tradicions, jocs i aforismes d’arreu del món 
dels alumnes del CNL El Prat de Llobregat, el Centre de Promoció Social 
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Francesc Palau i el Centre de Formació d’Adults Terra Baixa. Pretén educar 
per la diversitat per potenciar el diàleg entre totes les cultures i llengües del 
món.

Català inicial – Programa d’acollida

Quadern de l’alumne/a del CNL de Badalona i Sant Adrià realitzat amb crite-
ris Creative Commons.

Cartells, díptics, tríptics i desplegables

Lèxic de futbol

Consorci per a la Normalització Lingüística (CNL de Lleida, SCC del Pla 
d’Urgell). 2.000 exemplars.

Tríptic que conté lèxic específic del món del futbol en català i castellà. Inclou 
il·lustracions.

L’estiu al CNL

Consorci per a la Normalització Lingüística (CNL del Maresme, SLC de 
Mataró).  

Tríptic de les activitats d’estiu que organitza el centre.

IX cicle de cinema català Sabadell

Consorci per a la Normalització Lingüística (CNL de Sabadell) juntament 
amb l’Ajuntament de Sabadell i patrocinat per la Secretaria de Política Lin-
güística; col·laboren, Plataforma per la Llengua, Òmnium Cultural (Sabade-
ll),  Viena,  Diari de Sabadell, Canal Català Vallès, Vilaweb, Ràdio Sabadell i 
més Sabadell. 

Tríptic que conté el programa d’activitats i pel·lícules que es van projectar en 
el marc del IX Cicle de cinema català organitzat a Sabadell del 21 d’octubre 
fins el 25 de novembre de 2008.  

Cartell que anuncia el IX cicle de cinema català Sabadell.  

Mercè Rodoreda, Cicle d’activitats 

Consorci per a la Normalització Lingüística (CNL de Sabadell) amb la 
col·laboració de l’Ajuntament de Sabadell, Biblioteques Municipals de Saba-
dell i Diputació Barcelona xarxa de municipis.  

Tríptic que recull les activitats organitzades per celebrar el centenari del 
naixement de Mercè Rodoreda a diverses biblioteques municipals de Saba-
dell. 

Al vostre servei

Consorci per a la Normalització Lingüística (CNL de l’Àrea de Reus Miquel 
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Ventura). 1.000 exemplars.
Consorci per a la Normalització Lingüística (CNL de Badalona i Sant Adrià). 
1.000 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.

Benvinguts, Benvingudes

Consorci per la Normalització Lingüística (CPNL). 
CNL de Badalona i Sant Adrià. 1.000 exemplars.
CNL L’Heura. 3.000 exemplars.
CNL de Badalona i Sant Adrià. 3.000 exemplars.
CNL de Tarragona. 500 exemplars.

Díptic editat com a suport al programa d’acolliment lingüístic.

Voluntariat per la Llengua

Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL). 
Primera edició: 10.000 exemplars.
Segona edició: 60.000 exemplars.

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

Voluntariat per la Llengua

Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL). 

Cartell de difusió del programa de Voluntariat per la Llengua. 9.000 exem-
plars.

Full del programa Voluntariat per la Llengua D1521.  

Full del programa Voluntariat per la Llengua 1521.  

XI 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. 40.500 exemplars.
Díptic amb val de descompte que conté dates, horari i sinopsi de la pel·lícula 
corresponent a cada mes (se n’editen 4.500 per a cada pel·lícula, en total 
40.500 exemplars).

Oficina de català de Sant Feliu de Guíxols

Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL).  

Tríptic de presentació i difusió de l’Oficina de català de Sant Feliu de 
Guíxols.

Aula de llengua

Consorci per a la Normalització Lingüística (CNL de Lleida).
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Cartell i postal de l’aula de llengua de l’ajuntament de Tàrrega.

Cartell: 20 exemplars.
Postal: 500 exemplars.

Altres

Voluntariat per la Llengua

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

Punt de llibre editat pels CNL per difondre la campanya “Voluntariat per la 
Llengua”. 50.000 exemplars.

Voluntariat per la Llengua

Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL). 

Full d’orientacions per a les persones voluntàries. 8.000 exemplars.

Full d’orientacions per a les persones aprenentes. 8.000 exemplars.

Monogràfics VxL

Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL). Primera edició:   Sego-
na edició: 20.400 exemplars.

Monogràfic editat per Serveis Centrals per distribuir als centres i donar difu-
sió de la campanya de Voluntariat per la Llengua.

Bosses VxL

Consorci per a la Normalització Lingüística. 20.000 exemplars.

Bosses de paper del programa Voluntariat per la Llengua per als centres del 
CPNL.

Espai àgora Nadal d’acolliment lingüístic

Consorci per a la Normalització Lingüística (CNL de Lleida). 2.000 exem-
plars.

Postal amb franqueig pagat per la difusió dels espais i recursos del CNL de 
Lleida, així com el programa VxL, grups de conversa i grups de lectura. 

Punts de llibre 

Consorci per a la Normalització Lingüística (CNL del Maresme). 8.000 
exemplars.

Punt de llibre editat juntament amb la Biblioteca Pompeu Fabra de Mataró 
amb motiu del Centenari del naixement de Mercè Rodoreda. 

Consorci per a la Normalització Lingüística (CNL de Sabadell).  
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Punt de llibre editat juntament amb l’Ajuntament de Sabadell i Biblioteques 
Municipals de Sabadell amb motiu del Cicle de Tardor dedicat al naixement 
de Mercè Rodoreda. 

Postal Sant Jordi

Consorci per a la Normalització Lingüística (CNL de Lleida). 800 exemplars.

Postal de Sant Jordi per anunciar el recital Un passeig per la Plaça del Dia-
mant i mencions especials als voluntaris i aprenents, al Cafè del Teatre de 
l’Escorxador. 

Postal Nadal 2008

Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL). 3.987 exemplars.

Postal de Nadal per felicitar les festes nadalenques. 

Postal “Si us plau parla’m en català”

Consorci per a la Normalització Lingüística (CNL d’Osona), amb la 
col·laboració de la Fundació Jaume Bofill i Plataforma per la Llengua, i el 
suport de la SPL. 80.000 exemplars.

Diverses postals amb la frase “Si us plau, parla’m en català”. 

Calendari de butxaca 2009 

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

Actes i homenatges (Invitacions)

Conferència “Els resultats de Franckfurt, mig any després”. 

Consorci per a la Normalització Lingüística (CNL de Terrassa i Rubí). 1.000 
exemplars.

Conferència “Els resultats de Franckfurt, mig any després”, a càrrec de Jo-
sep Bargalló, director de l’Institut Ramon Llull. Biblioteca Central de Terras-
sa, 12 de març de 2008, a les 7 del vespre.

Voluntariat per la llengua.

Consorci per a la Normalització Lingüística (CNL de Lleida) amb la 
col·laboració de l’Ajuntament de Lleida. 2000 exemplars.

Targetó editat pel CNL per difondre la festa “Voluntariat per la llengua” a 
Lleida.
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20 anys del CPNL

Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL). 400 exemplars.

Invitació amb motiu de l’acte de commemoració dels 20 anys de la creació 
del Consorci per a la Normalització Lingüística, a l’Auditori del Palau de la 
Generalitat, dilluns 15 de desembre de 2008, a les 11 hores. L’acte el presi-
deix el president de la Generalitat de Catalunya.

I Gimcana de llengua i comerç

Consorci per a la Normalització Lingüística (SLC Sant Feliu de Llobregat). 

Targetes amb una pregunta diferent cadascuna i tres possibles respostes 
per potenciar l’ús social de la llengua catalana en l’àmbit ciutadà i del co-
merç. 10.500 targetes (700 jocs de 15 preguntes).

Cartells amb una pregunta diferent cadascun. 360 cartells (24 jocs de 15 
preguntes).

Cartell A3 de difusió general de la I Gimcana de llengua i comerç. 150 
exemplars.

Cartell identificatiu d’un establiment col·laborador. Format A3. 350 exem-
plars.

Fullet amb les bases, butlleta retallable de participació, etc. de la I Gimcana 
de llengua i comerç. 11.000 exemplars.

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

Consorci per a la Normalització Lingüística (SLC de Sant Just Desvern). 
3.000 exemplars.

Díptic que conté les bases del 20è concurs de poesia i prosa per promoure 
l’ús del català literari a les escoles i a la població en general.

Espectacle Màgiacadabra del Mag Lari

CPNL (CNL de Badalona i Sant Adrià). 2.000 exemplars.

Invitació a l’espectacle Màgiacadabra del Mag Lari, amb motiu de la celebra-
ció dels cinc anys de Voluntariat per la Llengua i de l’inici del curs 2008-
2009 del CNL de Badalona i Sant Adrià.
Teatre Zorrilla de Badalona, 15 d’octubre de 2008, a les 7 de la tarda.
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Annex
Agenda d’activitats

i notícies
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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..

Notícies

Recull de totes les entrades a l’apartat Notícies de les pàgines web dels 22
centres de normalització lingüística.
Ordenades per data i per CNL.
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Agenda CPNL 2008

DATA TITOL LLOC CNL   CATEGORIA

2008-01-07 00:00:00 CNL Eramprunyà Cinema en català
2008-01-10 00:00:00Nova edició de "En català, llegim i parlem" CNL de Badalona i Sant Adrià Voluntariat per la llengua

2008-01-11 00:00:00La regidora de Cultura visita el Centre CNL de Lleida Altres

2008-01-11 00:00:00 A les 20 h a l'Auditori de la Masia de Can Cortès CNL de Sabadell Exposicions
2008-01-11 00:00:00Torna el CINC a Mataró CNL del Maresme Cinema en català

2008-01-12 00:00:00Scrabble per al "Voluntariat per la llengua" de Girona CNL de Girona Voluntariat per la llengua

2008-01-12 00:00:00 CNL de Girona Voluntariat per la llengua

2008-01-12 00:00:00CINC: Shrek Tercer CNL de l’Àrea de Reus Miquel Ventura Cinema en català

2008-01-14 00:00:00 Baix Penedès CNL de Tarragona Cursos de català

2008-01-15 00:00:00 CPNL Voluntariat per la llengua

2008-01-16 00:00:00 CNL del Vallès Oriental Cursos de català
2008-01-17 00:00:00Cloenda del curs a Balaguer Ajuntament de Balaguer. 17 de gener a les 20 h. CNL de Lleida Acolliment
2008-01-17 00:00:00Voluntariat per la llengua a Balaguer Ajuntament de Balaguer, a les 20 h CNL de Lleida Voluntariat per la llengua

2008-01-17 00:00:00 CNL del Vallès Oriental Voluntariat per la llengua

2008-01-17 00:00:00 CNL Eramprunyà Cinema en català

2008-01-18 00:00:00 CNL de Sabadell Exposicions
2008-01-19 00:00:00Sortida a la Font Freda pel camí de les Tosques Vilaplana CNL de l’Àrea de Reus Miquel Ventura Voluntariat per la llengua

2008-01-22 00:00:00Cloenda del programa "Tastets de llengua" CNL de l’Alt Penedès i el Garraf Restauració
2008-01-22 00:00:00Període de matriculacions a Cambrils CNL de l’Àrea de Reus Miquel Ventura Cursos de català

2008-01-22 00:00:00 CNL de l’Àrea de Reus Miquel Ventura Cursos de català
2008-01-22 00:00:00Període de matriculacions a Reus i Falset CNL de l’Àrea de Reus Miquel Ventura Cursos de català

2008-01-23 00:00:00Exposició d'etiquetatge de productes en català CNL de Lleida Exposicions

2008-01-24 00:00:00 Figueres CNL de Girona Conferències

Primera pel·lícula de l'onzè cicle de cinema infantil 
de Castelldefels

CNL de Lleida. C/ del Governador Montcada, 13. 
A les 13 h

Inauguració de l’exposició “Parlem-nos” a Palau-
solità i Plegamans

Activitats de "Voluntariat per la llengua" a Girona i 
Lloret de Mar

Teatre de l'Orfeó Reusenc (c. Sant Llorenç, 14. 
Reus)

El Baix Penedès obre matrícula per a nous cursos al 
gener
El secretari de Política Lingüística farà balanç del 
programa "Voluntariat per la llengua" durant l'any 
2007
Xerrada sobre el llibre "Capsa sorpresa" a càrrec de 
l'autor Sergi Santjoan

Biblioteca Can Mulà, parc de Can Mulà, Mollet del 
Vallès

TASTAUTORS08. 4t Cicle de Cantautors a 
Cardedeu. Les parelles lingüístiques tindran l’entrada 
gratuïta. Només cal que vagin junts i que presentin el 
carnet a l'entrada.

Sala Sarau: av. del Rei En Jaume, 116 
Cardedeu / tel. 93 846 18 27

Segona pel·lícula del cicle de cinema infantil de 
Castelldefels
Conferència "La llengua, factor de cohesió" a Palau-
solità i Plegamans

A les 8 del vespre a l'Auditori de la Masia de Can 
Cortès

Saló de Plens de l'Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú (pl. de la Vila, 8) Vilanova i la Geltrú

Període de matriculacions a Vandellòs i l'Hospitalet 
de l'Infant

Fira de l'Oli de les Garrigues. Pavelló Comercial 
de la Fira

Conferència de la periodista i filòloga Montserrat 
Casals Couturier
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2008-01-24 00:00:00Contes del món a Palau-solità i Plegamans Sala d'exposicions de la Masia de Can Cortès CNL de Sabadell Acolliment
2008-01-25 00:00:00Roda de premsa de Voluntariat per la llengua CNL de Badalona i Sant Adrià Voluntariat per la llengua

2008-01-26 00:00:00CINC: Bojos pel surf CNL de l’Àrea de Reus Miquel Ventura Cinema en català

2008-01-26 00:00:00 CNL del Vallès Oriental Cursos de català

2008-01-26 00:00:00 Can Cabanyes CNL del Vallès Oriental Voluntariat per la llengua

2008-01-30 00:00:00Cloenda del curs de català de Torrelameu CNL de Lleida Acolliment

2008-01-30 00:00:00 CNL del Vallès Oriental Cursos de català

2008-01-30 00:00:00 CNL Eramprunyà Cinema en català
2008-01-31 00:00:00Cloenda del curs de català de Vilanova de la Barca Ajuntament de Vilanova de la Barca. 21 h CNL de Lleida Acolliment
2008-01-31 00:00:00PIMEC Lleida s'adhereix al VxL PIMEC. Av. Segre, CNL de Lleida Voluntariat per la llengua
2008-01-31 00:00:00Voluntariat per la llengua a Vilanova de la Barca Ajuntament de Vilanova de la Barca. 21 h CNL de Lleida Voluntariat per la llengua
2008-01-31 00:00:00Contes del món a Palau-solità i Plegamans Sala d'exposicions de la Masia de Can Cortès CNL de Sabadell Acolliment

2008-01-31 00:00:00 Recinte de Centcelles (Constantí) CNL de Tarragona Voluntariat per la llengua

2008-01-31 00:00:00 CNL Vallès Occidental 3 Cursos de català

2008-02-01 00:00:00 Sala Pau Casals (Constantí) CNL de Tarragona Voluntariat per la llengua

2008-02-02 00:00:00Una altra tertúlia de català fàcil CNL Eramprunyà Acolliment

2008-02-04 00:00:00 CNL de Tarragona Cursos de català
2008-02-05 00:00:00VxL al Departament de Justícia de Lleida ST Justícia, CNL de Lleida Voluntariat per la llengua
2008-02-05 00:00:00Inscripció als cursos de català Casal Pere Quart de Sabadell (Rambla, 67-71) CNL de Sabadell Cursos de català

2008-02-06 00:00:00 CNL de Barcelona Acolliment
2008-02-07 00:00:00Conferència de l'escriptora Lolita Bosch Roses CNL de Girona Conferències

2008-02-07 00:00:00 CNL de Lleida Voluntariat per la llengua

2008-02-07 00:00:00 CNL de Sabadell Conferències

2008-02-08 00:00:00L'amazic, la tercera llengua més parlada a Catalunya CNL Ca n’Ametller Acolliment

Teatre de l'Orfeó Reusenc (c. Sant Llorenç, 14. 
Reus)

Visita guiada al Castellvell i al museu de Can Bordoi 
de Llinars amb alumnes de català i participants en el 
Voluntariat per la llengua

Plaça dels Països Catalans (davant del Pavelló 
d’Esports) de Llinars del Vallès

Cloenda de la 8a edició del Voluntariat per la llengua 
de Granollers

Ajuntament de Torrelameu. 30 de gener a les 
19.30 h

Alumnes de català i participants en el Voluntariat per 
la llengua de Llinars conversaran amb Marina 
Martori, autora de la novel·la El manuscrit càtar

Lloc: Centre Cultural Can Mas Bagà (av. de Mas 
Bagà, 22 de Llinars del Vallès)

Arthur i els minimoys al cicle de cinema de 
Castelldefels

El Voluntariat Lingüistic de Constantí i de Tarragona 
visita la vil·la romana de Centcelles
Alumnes de Cerdanyola visiten el Parlament de 
Catalunya
Matthew Tree protagonitza la 5a edició del 
Voluntariat lingüístic a Constantí

Biblioteca Ramon Fernández Jurado - C. 
Castanyer, s/n

El CNL de Tarragona obre la matrícula per als cursos 
de març a juny

Tarragona / Constantí / Torredembarra / 
Montblanc

Creix l'interès pel català entre les persones 
immigrades

Roda de premsa al Centre d'Acolliment Lingüístic, 
pl. Catalunya, 9, 2n 1a a les 12.30 h

La Regidoria de Serveis Personals i Salut Pública de 
l’Ajuntament de Lleida s'adhereix al programa VxL

Regidoria de Serveis Personals i Salut Pública de 
Lleida, rambla de Ferran, 13, 2n

El poeta Miquel Desclot conversa amb els alumnes 
de català

a les 7 de la tarda a la Masia de Can Feliu de 
Sant Quirze del Vallès
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2008-02-08 00:00:00 Teatre Metropol (Rambla Nova, 45 - Tarragona) CNL de Tarragona Altres

2008-02-08 00:00:00 CNL de Tarragona Cinema en català

2008-02-09 00:00:00CINC a Reus: Ratatouille CNL de l’Àrea de Reus Miquel Ventura Cinema en català
2008-02-09 00:00:00CINC. Cinema infantil en català a Montcada Cines Montcada (c/ Verdi, 2-4) CNL Vallès Occidental 3 Cinema en català

2008-02-11 00:00:00 CNL del Vallès Oriental Cinema en català
2008-02-11 00:00:00Ratatouille al cicle de cinema de Castelldefels CNL Eramprunyà Cinema en català
2008-02-11 00:00:00Nova edició del Voluntariat per la llengua CNL L'Heura Acolliment
2008-02-12 00:00:00Visita d'alumnes del Consorci a la biblioteca Amposta CNL de les Terres de l’Ebre Acolliment

2008-02-15 00:00:00 Girona CNL de Girona Exposicions
2008-02-15 00:00:00Exposició "Mauthausen, crònica gràfica" Tortosa CNL de les Terres de l’Ebre Exposicions

2008-02-15 00:00:00 CNL del Vallès Oriental Altres

2008-02-16 00:00:00Trobada amb el grup musical "Obrint pas" CNL de Barcelona Joventut
2008-02-16 00:00:00Visita al Parlament Barcelona CNL de Girona Acolliment
2008-02-16 00:00:00Diàleg a les 6 de la tarda a l'Àgora CNL de Sabadell Acolliment

2008-02-16 00:00:00 CNL del Vallès Oriental Voluntariat per la llengua
2008-02-18 00:00:00Els alumnes de Cerdanyola visiten Ca n'Ortadó Museu Ca n'Ortadó. Pl. Sant Ramon, 2-4 CNL Vallès Occidental 3 Cursos de català

2008-02-19 00:00:00 CNL Roses Cinema en català
2008-02-21 00:00:00Celebració del Dia de les Llengües Maternes Amposta CNL de les Terres de l’Ebre Acolliment
2008-02-21 00:00:00Exposició de paraules en perill d'extinció Móra d'Ebre CNL de les Terres de l’Ebre Acolliment

2008-02-21 00:00:00 Tortosa CNL de les Terres de l’Ebre Acolliment

2008-02-22 00:00:00 Banyoles CNL de Girona Conferències

2008-02-22 00:00:00 CNL Eramprunyà Acolliment

2008-02-22 00:00:00 CNL L'Heura Altres

2008-02-25 00:00:00 a les 17.30 h al Centre Civíc CNL de Sabadell Voluntariat per la llengua

Alumnes i voluntariat del CNL de Tarragona podran 
veure 'La plaça del Diamant' al Teatre Metropol amb 
descompte

Comença un nou cicle de cinema infantil a les 
comarques de Tarragona

Tarragona, el Vendrell, Montblanc, l'Espluga de 
Francolí, Valls, Vimbodí i Santa Coloma de 
Queralt
Teatre de l'Orfeó Reusenc (C. Sant Llorenç, 14. 
Reus)

Granollers acull una nova edició del Cicle de Cinema 
Infantil en Català

Inauguració de l'exposició La Mar de Llengües. 
Parlar a la Mediterrània

Xerrada “La maternitat d’Elna, un oasi d’humanitat”, 
a càrrec de la historiadora Assumpta Montellà, a les 
Franqueses

Centre d'Art i Noves Tecnologies Can Font, 
passeig del Pedraforca, s/n de les Franqueses 
del Vallès
Centre Cívic Pere Quart, C/ Comandant Benitez, 
6, a les 11 h

Visita a la Farinera Moretó en la cloenda de la setena 
edició del programa Voluntariat per la llengua de 
Mollet del Vallès

Lloc de sortida i d’arribada: Servei Local de 
Català, plaça de l’Església, 5

Projecció de la pel·lícula "Barcelona (un mapa)" a 
Sant Feliu de Llobregat

CineBaix, C/ Joan Batllori, 21. Sant Feliu de 
Llobregat

Presentació de la segona edició de la Gimcana de 
les Llengües
Xerrada de Dolors Bramon en un acte a Banyoles del 
"Voluntariat per la llengua"
Més sessions del Club de lectura de català de 
Castelldefels
Convocatòria oberta per a l’obtenció d’ajuts per 
promoure l’ús interpersonal del català
Cloenda de la 8a edició del programa Voluntariat per 
la llengua a Polinyà
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2008-02-26 00:00:005a edició de "Voluntariat per la llengua" a Mollerussa Sala d'actes del Consell Comarcal del Pla d'Urgell CNL de Lleida Voluntariat per la llengua

2008-02-27 00:00:00 CNL L'Heura Cursos de català
2008-02-29 00:00:00Cloenda del "Voluntariat per la llengua" a Palamós Palamós CNL de Girona Voluntariat per la llengua
2008-02-29 00:00:00Lectura de poemes d'arreu del món Calonge CNL de Girona Altres
2008-03-02 00:00:00Dictat popular Olot CNL de Girona Altres

2008-03-02 00:00:00Acord de col·laboració CNL de Lleida Acolliment
2008-03-03 00:00:00Sessions de recursos lingüístics a Internet CNL de Badalona i Sant Adrià Entitats
2008-03-03 00:00:00Jornada sobre l'alumnat d'origen xinès Tortosa CNL de les Terres de l’Ebre Acolliment
2008-03-04 00:00:00Presentació del programa Plats a la Carta Tortosa CNL de les Terres de l’Ebre Altres

2008-03-04 00:00:00 CNL El Prat de Llobregat Acolliment

2008-03-05 00:00:00 La Bisbal d'Empordà CNL de Girona Voluntariat per la llengua

2008-03-06 00:00:00 Sant Feliu de Guíxols CNL de Girona Voluntariat per la llengua
2008-03-06 00:00:00Voluntariat per la llengua a Sant Guim Ajuntament de Sant Guim de Freixenet. 15 h CNL de Lleida Voluntariat per la llengua

2008-03-07 00:00:00 Salt CNL de Girona Voluntariat per la llengua

2008-03-07 00:00:00 CNL de Lleida Acolliment

2008-03-07 00:00:00 CNL del Vallès Oriental Altres
2008-03-08 00:00:00Visita guiada a Castell d'Aro i al Museu de la Nina Platja d'Aro CNL de Girona Voluntariat per la llengua

2008-03-08 00:00:00CINC a Reus: Moguda sota el mar CNL de l’Àrea de Reus Miquel Ventura Cinema en català

2008-03-08 00:00:00Escoltem-nos, ballem-nos, tastem-nos a les 7 de la tarda al Centre Cívic de la Concòrdia CNL de Sabadell Acolliment

2008-03-10 00:00:00Voluntariat per la llengua a Tàrrega CNL de Lleida Voluntariat per la llengua

2008-03-10 00:00:00 Sant Boi de Llobregat CNL Eramprunyà Acolliment
2008-03-10 00:00:00Lassie al cicle de cinema de Castelldefels CNL Eramprunyà Cinema en català

2008-03-11 00:00:00 CNL del Vallès Oriental Voluntariat per la llengua

2008-03-11 00:00:00 CNL del Vallès Oriental Cursos de català

El mes de març comencen nous cursos de nivell 
inicial i bàsic 1

CNL de Lleida, c/ del Governador Montcada, 13, 
2n

La Fàbrica de contes, 10 anys fent teatre al Prat de 
Llobregat
Cloenda del programa "Voluntaris per la llengua" a la 
Bisbal d'Empordà
Presentació de les noves parelles del "Voluntariat 
per la llengua" a Sant Feliu de Guíxols

Taller amb els Marrecs de Salt per al "Voluntariat per 
la llengua" del Gironès
Curs de català per a membres de l'Associació 
Cultural Àrab Atlas

Centre de Normalització Lingüística de LLeida. C/ 
del Governador Montcada, 13, 2n

Xerrada amb el filòleg Jordi Mir “Pompeu Fabra, al 
servei de la llengua” a Lliçà d’Amunt

Ateneu L’Aliança (c. de l’Aliança, 17 de Lliçà 
d’Amunt)

Teatre de l'Orfeó Reusenc (C. Sant Llorenç, 14. 
Reus)

Consell Comarcal de l'Urgell. C/ dels Agoders, 16. 
19.30 h

Curs de català inicial per a l'associació El Farah de 
Sant Boi de Llobregat

Voluntaris per la llengua i alumnes de català de Lliçà 
d’Amunt participen en una sessió dedicada a 
l’univers poètic de Joana Raspall “Com gotes 
d’aigua”

Ateneu L’Aliança (c. de l’Aliança, 17) de Lliçà 
d’Amunt

Voluntaris per la llengua i alumnes de català de Lliçà 
d’Amunt participen en una sessió dedicada a 
l’univers poètic de Joana Raspall “Com gotes 
d’aigua”

Ateneu L’Aliança (c. de l’Aliança, 17) de Lliçà 
d’Amunt
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2008-03-11 00:00:009a edició del Voluntariat per la llengua a Granollers CNL del Vallès Oriental Voluntariat per la llengua

2008-03-12 00:00:00 CNL de l’Alt Penedès i el Garraf Cursos de català

2008-03-12 00:00:00 CNL de l’Alt Penedès i el Garraf Cursos de català

2008-03-12 00:00:00 CNL de Tarragona Conferències

2008-03-13 00:00:00 CNL de l’Alt Penedès i el Garraf Voluntariat per la llengua

2008-03-13 00:00:00 CNL de l’Alt Penedès i el Garraf Voluntariat per la llengua

2008-03-13 00:00:00 Centre Cívic de les Borges Blanques CNL de Lleida Voluntariat per la llengua
2008-03-13 00:00:00XIII Torneig de Scrabble en català de Castelldefels CNL Eramprunyà Jocs en català

2008-03-14 00:00:00 Blanes CNL de Girona Voluntariat per la llengua

2008-03-14 00:00:00 CNL de l’Àrea de Reus Miquel Ventura Voluntariat per la llengua

2008-03-14 00:00:00"Contes i poemes per parlar-nos" CNL de Sabadell Acolliment

2008-03-14 00:00:00 CNL del Vallès Oriental Voluntariat per la llengua

2008-03-15 00:00:00Saps que amb l'ordinador ho pots fer tot en català? CNL de l’Àrea de Reus Miquel Ventura TIC

2008-03-17 00:00:00El CNL de Tarragona tanca durant la Setmana Santa CNL de Tarragona Altres
2008-03-25 00:00:00Visita guiada al mas d'en Coll (Roses) CNL de Girona Cursos de català

2008-03-25 00:00:00 Montcada i Reixac CNL Vallès Occidental 3 Acolliment
2008-03-26 00:00:00Inscripcions als cursos intensius d'abril-maig CNL de Cornellà de Llobregat Cursos de català
2008-03-26 00:00:00Visita guiada pel Llobregat CNL de Cornellà de Llobregat Voluntariat per la llengua
2008-03-27 00:00:00Berenar-sopar intercultural a Cervera Ajuntament de Cervera. 20 h CNL de Lleida Voluntariat per la llengua

2008-03-27 00:00:00 Sala d’actes de la Biblioteca, c. del Centre, 49. CNL del Vallès Oriental Voluntariat per la llengua
2008-03-28 00:00:00Francesc Serés fa una xerrada a Blanes CNL de Girona Conferències
2008-03-28 00:00:00Jornada 'in memoriam' de Josep Panisello Jesús CNL de les Terres de l’Ebre Conferències
2008-03-28 00:00:00Gimcana de les Llengües Tortosa CNL de les Terres de l’Ebre Altres

2008-03-28 00:00:00 Centre Cívic de la Ribera. C/ Llevant, 10 CNL Vallès Occidental 3 Acolliment

Sala  Francesc Tarafa de Granollers (carrer de 
Corró, núm.45 )

Inauguració dels cursos de català i de "Voluntariat 
per la llengua" a Vilanova i la Geltrú

Biblioteca Joan Oliva i Milà (pl. de la Vila, 13) 
Vilanova i la Geltrú

Inauguració dels cursos de català a Sant Sadurní 
d'Anoia

Biblioteca Municipal Ramon Bosch de Noya (c. de 
Sant Pere, 36) Sant Sadurní d'Anoia

Màrius Serra exposarà a Tarragona la seva visió de 
la llengua amb el lema "Català a l'atac"

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

Presentació del programa "Voluntariat per la llengua" 
a Vilafranca del Penedès

Sala d'actes de l'Escorxador (c. de l'Escorxador, 
19) Vilafranca del Penedès

Presentació del programa "Voluntariat per la llengua" 
a Vilafranca del Penedès

Sala d'actes de l'Escorxador (c. de l'Escorxador, 
19) Vilafranca del Penedès

1a edició del Voluntariat per la llengua a les Borges 
Blanques

Presentació de l'edició 2008 del "Voluntariat per la 
llengua" a Blanes
Presentació de les parelles lingüístiques de la 
novena edició del "Voluntariat per la llengua"

Centre Cultural de Cambrils (C. Sant Plàcid, 18-
20)
a dos quarts de 8 del vespre al Centre Cívic de 
Can Rull

Presentació de la vuitena edició del programa per la 
llengua a Mollet del Vallès

Centre Cultural La Marineta, plaça de l’Església, 
7, telèfon 93 570 49 37
Reus Lan Party 2008.  Palau de Fires i 
Congressos

Cursos de català per a les famílies de dues escoles 
montcadenques

Trobada de cloenda de la 6a edició del Voluntariat 
per la llengua a la Garriga i inici de la 7a i visita 
guiada a l’exposició de Cases en miniatura Olivé-
Bulbena.

Català bàsic al barri de la Ribera de Montcada i 
Reixac
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2008-03-29 00:00:00CINC: Bee movie CNL de l’Àrea de Reus Miquel Ventura Cinema en català

2008-03-29 00:00:00 Multicines Filmax Castelldefels CNL Eramprunyà Cinema en català

2008-03-31 00:00:00 Torre del Baró (C. Àngel Guimerà, 2) CNL Eramprunyà Voluntariat per la llengua

2008-04-01 00:00:00 Plaça de l'Ajuntament. Badia del Vallès CNL Vallès Occidental 3 Acolliment
2008-04-02 00:00:00Parelles lingüístiques a Juneda Ajuntament de Juneda. 21 h CNL de Lleida Voluntariat per la llengua

2008-04-02 00:00:00 CNL de Tarragona Voluntariat per la llengua

2008-04-02 00:00:00 Sala de la Concòrdia, Pl. de la Vila, 1, Ajuntament CNL del Vallès Oriental Voluntariat per la llengua
2008-04-02 00:00:00Sant Celoni presenta la mostra “Mots amb arrels” CNL del Vallès Oriental Cursos de català

2008-04-02 00:00:00 CNL L'Heura Altres
2008-04-03 00:00:00Exposició "Xeic! Paraules de l'Ebre", a Tortosa Biblioteca de  l'IES Joaquín Bau CNL de les Terres de l’Ebre Exposicions
2008-04-03 00:00:00Vine a celebrar el Sant Jordi amb L'Heura CNL L'Heura Dóna corda al català

2008-04-04 00:00:00 CNL de l’Àrea de Reus Miquel Ventura Voluntariat per la llengua

2008-04-04 00:00:00 CNL L'Heura Entitats

2008-04-05 00:00:00 Centre Frederic Mompou, Pl. Joan XXIII CNL Eramprunyà Joventut

2008-04-05 00:00:00Sessió del Club de lectura de català de Castelldefels CNL Eramprunyà Acolliment
2008-04-06 00:00:00Campanya "Voluntariat per la llengua" a Vilafant Al nucli antic de Vilafant, de 10 a 16 h CNL de Girona Voluntariat per la llengua

2008-04-07 00:00:00 CNL Eramprunyà Cursos de català
2008-04-07 00:00:00El caçador de paraules, a Santa Coloma CNL L'Heura Dóna corda al català

2008-04-08 00:00:00Lèxic de futbol CNL de Lleida Altres
2008-04-08 00:00:00Cloenda del VxL i Contrastos a Artesa de Segre Artesa de Segre CNL de Lleida Voluntariat per la llengua

2008-04-08 00:00:00 CNL de Tarragona Cursos de català

2008-04-08 00:00:00 CNL del Vallès Oriental Cursos de català
2008-04-09 00:00:00Conversa amb Màrius Serra Olot CNL de Girona Conferències
2008-04-09 00:00:00Presentació de l'estudi Ofercat Tortosa CNL de les Terres de l’Ebre Conferències

Teatre de l'Orfeó Reusenc (C. Sant Llorenç, 14. 
Reus)

Nocturna, última pel·lícula del cicle de cinema de 
Castelldefels
Cinquena edició de Voluntariat per la llengua a 
Viladecans
Campanya per promocionar l'ús del català a Badia 
del Vallès

Tarragona engega la desena edició del "Voluntariat 
per la llengua"

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

Trobada de cloenda de la 6a edició del Voluntariat 
per la llengua a Montmeló i inici de la 7a, i xerrada 
del crític literari Ricard Ruiz.

Josep R. Aragó presenta el llibre "Temps de ciutats i 
arbres"

Presentació de les parelles lingüístiques de la 
desena edició del "Voluntariat per la llengua"

Biblioteca Central Xavier Amorós (C. de 
l'Escorxador, 1. Reus)

Lectura de poemes de Miquel Martí i Pol a la 
Biblioteca Can Peixauet
Jornades de primavera per a monitors i monitores a 
Castelldefels

Biblioteca Ramon Fernández Jurado - C. 
Castanyer, s/n

Concurs de Sant Jordi al SLC de Sant Boi de 
Llobregat

Consell Comarcal de Català del Pla d'Urgell.  C/ 
de Prat de la Riba, 1. A les 12 h

El Servei de Català del Baix Penedès organitza 
tertúlies lingüístiques a la Bisbal del Penedès

Centre Municipal de Cultura de la Bisbal del 
Penedès (inscripcions) - CEIP Ull de Vent 
(tertúlies)

Us convidem a la xerrada Aprendre català: obrir el 
balcó al món, a càrrec de Jordi Esteban, a l’Ateneu 
Gran de Mollet

Ateneu Gran,  carrer de Gaietà Vínzia, 13, tel. 93 
593 20 08
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2008-04-09 00:00:00 CNL Eramprunyà Voluntariat per la llengua
2008-04-09 00:00:00Sisena edició del Voluntariat per la llengua a Gavà CNL Eramprunyà Voluntariat per la llengua
2008-04-10 00:00:00Voluntaris Badalona a "El perquè de tots plegats" CNL de Badalona i Sant Adrià Voluntariat per la llengua

2008-04-10 00:00:00Nova edició del VxL al Pallars Jussà CNL de Lleida Voluntariat per la llengua
2008-04-12 00:00:00Dansem-nos a les 7 de la tarda al Casal Cívic Rogelio Soto CNL de Sabadell Exposicions

2008-04-12 00:00:00 Volta del Pallol (inici de la visita) CNL de Tarragona Voluntariat per la llengua

2008-04-12 00:00:00 CNL del Maresme Voluntariat per la llengua

2008-04-12 00:00:00 CNL del Vallès Oriental Voluntariat per la llengua

2008-04-12 00:00:00 CNL del Vallès Oriental Voluntariat per la llengua

2008-04-12 00:00:00 Teatre Auditori de Bellavista, a les 10 del vespre CNL del Vallès Oriental Cursos de català
2008-04-14 00:00:0024è Concurs de còmics "Ciutat de Cornellà" CNL de Cornellà de Llobregat Joventut

2008-04-14 00:00:00Nous cursos gratuïts de nivell bàsic a Sabadell CNL de Sabadell Cursos de català

2008-04-14 00:00:00 Vestíbul de l'Antiga Audiència (pl. del Pallol, 3) CNL de Tarragona Exposicions

2008-04-15 00:00:00 CNL de Girona Conferències
2008-04-15 00:00:00Curs Conèixer Catalunya Calonge CNL de Girona Cursos de català

2008-04-15 00:00:00 CNL de Sabadell Exposicions
2008-04-16 00:00:00Jordiada 2008 CNL de Cornellà de Llobregat Acolliment
2008-04-16 00:00:00Festa del 'Voluntariat per la llengua' Tortosa CNL de les Terres de l’Ebre Voluntariat per la llengua
2008-04-16 00:00:009a edició del Voluntariat per la llengua a Polinyà a les 6 de la tarda a l’Ajuntament de Polinyà CNL de Sabadell Voluntariat per la llengua

2008-04-16 00:00:00 CNL del Vallès Oriental Altres

2008-04-17 00:00:00 CNL de l’Àrea de Reus Miquel Ventura Altres

2008-04-17 00:00:00 CNL de Sabadell Voluntariat per la llengua

2008-04-17 00:00:00 Sala institucional de la Casa de la Vila CNL Vallès Occidental 3 Cursos de català
2008-04-18 00:00:00Any Rodoreda: activitats diverses al Baix Empordà CNL de Girona Cursos de català

Primera edició del Voluntariat per la Llengua a 
Torrelles de Llobregat

Museu Comarcal de Ciències Naturals de Tremp 
(Pg. del Vall, 13)

Els participants al "Voluntariat per la llengua" de 
Mataró fan una visita d'intercanvi amb els de 
Tarragona
Trobada de voluntaris i aprenents del Maresme i de 
Tarragona
lV Marxa del Voluntariat per la Llengua amb el Club 
Muntanyenc Mollet

Lloc de sortida: Servei Local de Català de Mollet, 
plaça de l’Església, 5

L’Oficina de Català de Cardedeu organitza una 
sortida al teatre amb els alumnes dels Cursos de 
Català per a Adults  i els participants en el 
“Voluntariat per la llengua”

Centre Cultural Cardedeu (av. del Rei En Jaume, 
116)

Alumnes i participants en el “Voluntariat per la 
llengua” de les Franqueses del Vallès van al teatre.

Casal Pere Quart (Rambla, 67-71), de 10 a 13 i 
de 16 a 18 h

El SLC de Tarragona presenta una exposició sobre 
etiquetatge
"Al vostre gust": Xerrada amb l'escriptor Francesc 
Serés a Roses

Inauguració a càrrec de l’Il·lustríssim Jordi Capdevila 
Collell, català català

a les 8 del vespre a la biblioteca de Sant Quirze 
del Vallès

Per Sant Jordi, Cardedeu commemora el centenari 
del naixement de Mercè Rodoreda amb  un seguit 
d’actes
Presentació del llibre de lectura fàcil "El nou món de 
la Sandy", de Fina Niubó

Biblioteca Central Xavier Amorós (C. de 
l'Escorxador, 1, Reus)

9a edició del Voluntariat per la llengua a Palau-solità 
i Plegamans

a les 7.30 de la tarda a l’Auditori de la Masia de 
Can Cortès

Presentació de 'Contes de Bagdad', de Glòria 
Arimon, a Montcada i Reixac
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2008-04-18 00:00:00Cloenda de l'edició de VxL a Guissona La Fassina CNL de Lleida Voluntariat per la llengua

2008-04-18 00:00:00 CNL de Tarragona Voluntariat per la llengua
2008-04-18 00:00:00Voluntariat per la llengua per Sant Jordi CNL Eramprunyà Voluntariat per la llengua

2008-04-18 00:00:00 CNL Vallès Occidental 3 Conferències
2008-04-19 00:00:00Lectura pública de "La Plaça del Diamant" Pl. del Diamant, de 9 a 14 h CNL de Barcelona Celebracions

2008-04-19 00:00:00 Figueres CNL de Girona Altres

2008-04-19 00:00:00 CNL del Vallès Oriental Altres
2008-04-19 17:00:00Constantí organitza la Segona Festa de la Llengua Plaça de les Escoles Velles CNL de Tarragona Celebracions
2008-04-20 00:00:00Lectura de poemes Palamós CNL de Girona Cursos de català
2008-04-20 00:00:00Partides simultànies de Scrabble en català Cassà de la Selva CNL de Girona Voluntariat per la llengua
2008-04-20 00:00:00Visita a la reserva de fauna de Sebes, a Flix Flix CNL de les Terres de l’Ebre Altres
2008-04-21 00:00:00Actes de Sant Jordi del CNL Ca n'Ametller Diversos CNL Ca n’Ametller Acolliment

2008-04-21 00:00:00 Sala d'Exposicions Municipal Sant Jordi CNL de Girona Altres

2008-04-21 00:00:0010a edició del Voluntariat per la llengua a Sabadell CNL de Sabadell Voluntariat per la llengua

2008-04-21 00:00:00 CNL de Tarragona Premis

2008-04-21 00:00:00 CNL del Vallès Oriental Exposicions

2008-04-22 00:00:00 Girona CNL de Girona Cursos de català

2008-04-22 00:00:00 CNL de l’Alt Penedès i el Garraf Joventut

2008-04-22 00:00:00Acollim-nos CNL de Sabadell Exposicions

2008-04-22 00:00:00 Estudis de Televisió de Catalunya CNL Vallès Occidental 3 Cursos de català

2008-04-22 00:00:00Actes de Sant Jordi al carrer CNL Vallès Occidental 3 Altres

2008-04-23 00:00:00 CNL de Badalona i Sant Adrià Voluntariat per la llengua
2008-04-23 00:00:00"La rambla de les paraules" Rambla del Raval CNL de Barcelona Celebracions
2008-04-23 00:00:00Activitats de Sant Jordi al CNL de Barcelona CNL de Barcelona Celebracions

2008-04-23 00:00:00 Rambla del Raval, d'11 a 20 h CNL de Barcelona Celebracions
2008-04-23 00:00:00Jocs de llengua per a tothom a Sant Andreu Pl. Orfila, de 10 a 14 h i de 16 a 20 h CNL de Barcelona Celebracions
2008-04-23 00:00:00Sant Jordi: Fira d'Intercanvi de Llibres a Roses CNL de Girona Altres

Voluntariat i alumnat de Tarragona visitaran 
l'exposició del fotògraf Henri Cartier-Bresson

Centre Social i Cultural de Tarragona de 
Fundació La Caixa (c/ Cristòfor Colom, 2)

Patrícia Gabancho presenta 'El fil secret de la 
història' a Montcada

Sala polivalent de l'Ateneu Domingo Fins-ABI (c/ 
Colon, 5)

Any Rodoreda: 5a Marató literària de lectura a l'Alt 
Empordà
Llinars del Vallès s’afegeix als actes commemoratius 
de l’Any Rodoreda

Sant Jordi: Setmana de la Diversitat Cultural a 
l'Escala

a les 7 del vespre al Casal Pere Quart de 
Sabadell

El SCC de l'Alt Camp convoca el X Premi a la 
Normalització Lingüística de la comarca

SCC de l'Alt Camp (pg. de l'Estació, 42, baixos - 
Valls)

Exposició “Parlem-nos” a l’IES La Vall del Tenes de 
Santa Eulàlia de Ronçana

IES La Vall del Tenes (camí de la Rovira, s/n de 
Santa Eulàlia de Ronçana)

Visites guiades a Girona per a l'alumnat dels cursos 
de català
Presentació del CD "L'obligació de ser algú", del grup 
La Brigada

Sala d'actes del Servei de Català (rasa del 
Miquelet, 16) Vilanova i la Geltrú
a les 8 del vespre a la biblioteca de Sant Quirze 
del Vallès

Alumnes dels cursos de català van de públic al 
programa Bocamoll

Plaça de l'Ateneu (Cerdanyola) i carrer Major 
(Montcada)

"El perquè de tots plegats" va convidar el C.F. 
Badalona la setmana passada

Presentació del receptari "Menja't el món! Macedònia 
de receptes del Raval"



Agenda CPNL 2008

2008-04-23 00:00:00Sant Jordi: III Intercanvi de llibres a Figueres CNL de Girona Altres
2008-04-23 00:00:00Partides de Scrabble per Sant Jordi Salt CNL de Girona Altres
2008-04-23 00:00:00Lectures del món per Sant Jordi Cassà de la Selva CNL de Girona Acolliment

2008-04-23 00:00:00 CNL de Girona Cursos de català
2008-04-23 00:00:00Sant Jordi a Torroella de Montgrí CNL de Girona Jocs en català
2008-04-23 00:00:00Sant Jordi a Santa Coloma de Farners Santa Coloma de Farners CNL de Girona Celebracions

2008-04-23 00:00:00 CNL de l’Alt Penedès i el Garraf Cursos de català
2008-04-23 00:00:00Visita al Gaudí Centre Gaudí Centre (Pl. Mercadal, 3, Reus) CNL de l’Àrea de Reus Miquel Ventura Altres
2008-04-23 00:00:00Marató de lectura Davant del port de Cambrils CNL de l’Àrea de Reus Miquel Ventura Altres
2008-04-23 00:00:00Paradeta del Consorci a la plaça del Comerç Gandesa CNL de les Terres de l’Ebre Celebracions

2008-04-23 00:00:00 Tortosa CNL de les Terres de l’Ebre Celebracions

2008-04-23 00:00:00 Amposta CNL de les Terres de l’Ebre Altres
2008-04-23 00:00:00Apadrinament de paraules ebrenques per Sant Jordi Móra d'Ebre CNL de les Terres de l’Ebre Celebracions

2008-04-23 00:00:00Alumnat del bàsic 1 participa en la Marató de Poesia Biblioteca Pública de Lleida. 15.45-16.15 h CNL de Lleida Celebracions

2008-04-23 00:00:00Viatgem-nos CNL de Sabadell Exposicions

2008-04-23 00:00:00Sant Jordi serà la Pera! CNL de Tarragona Voluntariat per la llengua

2008-04-23 00:00:00 Mataró CNL del Maresme Voluntariat per la llengua

2008-04-23 00:00:00 plaça de la Vila CNL del Vallès Oriental Celebracions

2008-04-23 00:00:00 Plaça de Catalunya de Mollet del Vallès CNL del Vallès Oriental Altres
2008-04-23 00:00:00Diada de Sant Jordi a Sitges CNL Eramprunyà Cursos de català

2008-04-23 00:00:00 CNL Eramprunyà Exposicions

2008-04-23 00:00:00 CNL Montserrat Acolliment
2008-04-23 00:00:00Sant Jordi a Igualada: lectura de poesia catalana Biblioteca Central d'Igualada CNL Montserrat Acolliment

2008-04-23 00:00:00 Terrassa de la Biblioteca del Casino CNL Montserrat Acolliment

2008-04-23 00:00:00 CPNL Voluntariat per la llengua

2008-04-24 00:00:00"Què hem de fer amb el català" CNL de Sabadell Sociolingüística

Sant Jordi: lectura de poemes del món al Baix 
Empordà

Palafrugell, Palamós, Platja d'Aro, Torroella de 
Montgrí i la Bisbal d'Empordà

Participació de l'alumnat dels cursos de català al 
plafó del Batibull de Paraules

Rambla Principal (entre els carrers del Recreo i 
de Francesc Macià) Vilanova i la Geltrú

Ampli programa d'activitats del Consorci per Sant 
Jordi
El Consorci participa als actes de 'Sant Jordi al 
Castell'

a les 6 de la tarda a la biblioteca de Sant Quirze 
del Vallès
CNL de Tarragona (Antiga Audiència - pl. del 
Pallol, 3)

Alumnes de tots els nivells i membres del programa 
de Voluntariat per la Llengua, els protagonistes de 
Sant Jordi
L’Oficina de Català de Montmeló a la Festa de Sant 
Jordi
El dia de Sant Jordi, us convidem a venir-nos a veure 
a la plaça de Catalunya de Mollet del Vallès

Exposició Les llengües a Catalunya a Sant Boi de 
Llobregat
Sant Jordi a Berga: lectura de llegendes del país 
d'origen

Sant Jordi a Manresa: lectura en veu alta de contes 
de Mercè Rodoreda
"Voluntariat per la llengua" celebra Sant Jordi al 
passeig de Gràcia

a les 19.45 h a l'Espai 2 de la Biblioteca de Santa 
Perpètua de Mogoda
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2008-04-24 00:00:00 CNL Montserrat Altres

2008-04-25 00:00:00"En català, llegim i parlem", més trobades a Badalona CNL de Badalona i Sant Adrià Voluntariat per la llengua

2008-04-25 00:00:00 Olot CNL de Girona Altres

2008-04-25 00:00:00"El xup-xup dels amants" clou el Taller de teatre CNL de l’Alt Penedès i el Garraf Voluntariat per la llengua

2008-04-25 00:00:00Cantem-nos CNL de Sabadell Exposicions

2008-04-25 00:00:00 CNL del Vallès Oriental Voluntariat per la llengua

2008-04-25 00:00:00 CNL L'Heura Voluntariat per la llengua

2008-04-26 00:00:00 Espai Natural Sant Miquel del Fai CNL del Vallès Oriental Voluntariat per la llengua

2008-04-27 00:00:00 Figueres CNL de Girona Altres
2008-04-29 00:00:00Celebrem Sant Jordi Cafè del Teatre de l'Escorxador. 19 h. CNL de Lleida Celebracions

2008-04-29 00:00:00 CNL del Vallès Oriental Cursos de català

2008-04-30 00:00:00 Platja d'Aro CNL de Girona Voluntariat per la llengua

2008-04-30 00:00:00 CNL de Lleida Altres

2008-04-30 00:00:00 CNL de Tarragona Premis

2008-05-04 00:00:00 Rasquera CNL de les Terres de l’Ebre Acolliment

2008-05-04 00:00:00Caminada fins al far de Calella CNL del Maresme Cursos de català

2008-05-05 00:00:00 Castell de Cornellà CNL de Cornellà de Llobregat Conferències
2008-05-05 00:00:00Voluntariat per la llengua a Oliana Ajuntament d'Oliana CNL de Lleida Voluntariat per la llengua

2008-05-06 00:00:00 CNL de Badalona i Sant Adrià Voluntariat per la llengua
2008-05-06 00:00:00Un cop d'ull al passat de Montcada Museu Municipal Les Maleses (c/ Major, 32) CNL Vallès Occidental 3 Cursos de català
2008-05-07 00:00:00Sortida al teatre: "Germanes" CNL L'Heura Dóna corda al català

2008-05-07 19:00:00 CNL de Tarragona Conferències

2008-05-08 00:00:00 CNL del Vallès Oriental Cursos de català

Club de Lectura a Manresa: La plaça del Diamant de 
Mercè Rodoreda

Sala d'actes de la Biblioteca del Casino, de 
Manresa

Escoltem les llengües del món: un viatge 
gastronòmic a través de les paraules

Teatre Cal Bolet (c. de Cal Bolet, 3) Vilafranca del 
Penedès
a les 8 del vespre a la biblioteca de Sant Quirze 
del Vallès

Xerrada del Ganxo amb Sílvia Munt, actriu i directora 
de cinema, a Lliçà d’Amunt

Ateneu L’Aliança (c. de l’Aliança, 17) de Lliçà 
d’Amunt, a les 8 del vespre

El secretari de Política Lingüística visita Santa 
Coloma de Gramenet
Trobada de parelles lingüístiques de Sant Feliu de 
Codines a Sant Miquel del Fai
Any Rodoreda: sortida al Teatre Municipal el Jardí de 
Figueres

Us convidem a la Biblioteca Can Mulà de Mollet a 
parlar amb l’escriptora Maria Barbal

Biblioteca Can Mulà,  carrer d’Alsina, 1 (parc de 
Can Mulà)

Campanya "Voluntariat per la Llengua" a Castell-
Platja d'Aro
Mosaic.cat: espectacle de titelles a la Biblioteca 
Pública de Lleida

Biblioteca Pública de Lleida. 3 i 4 de maig a les 
18.30 h

El SCC de la Conca de Barberà convoca el VIII 
Premi a la Normalització Lingüística de la comarca

SCC de la Conca de Barberà (c. de Sant Josep, 
18, Palau Alenyà - Montblanc)

La Fira Ramadera i d'Artesania de Rasquera, 
propera sortida del programa “Avui, què fem?”

A les 9 del matí a la plaça de l'Ajuntament de 
Calella per anar al far.

Presentació de l'Ofercat de la ciutat de Cornellà de 
Llobregat

Avui, a "El perquè de tots plegats", Amics de la 
Música de Badalona

Roger de Gràcia explica a Tarragona les seves 
aventures com a caçador de paraules

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

Xerrada amb l’escriptor Màrius Serra a Llinars del 
Vallès

Centre Cultural Can Mas Bagà (av. del Mas Bagà, 
24 de Llinars del Vallès)
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2008-05-09 00:00:00 Roses CNL de Girona Altres

2008-05-09 00:00:00Trobem-nos CNL de Sabadell Acolliment

2008-05-09 00:00:00 CNL Montserrat Voluntariat per la llengua

2008-05-10 00:00:00Sessió del Club de lectura de català de Castelldefels CNL Eramprunyà Acolliment

2008-05-11 00:00:00 CNL del Maresme Voluntariat per la llengua

2008-05-12 00:00:00 Flix CNL de les Terres de l’Ebre Exposicions
2008-05-13 00:00:00Tertúlia amb en Matthew Tree a Castelldefels Casal de Cultura, C. Bisbe Urquinaona 17-21 CNL Eramprunyà Cursos de català

2008-05-14 00:00:00 CNL de Barcelona Conferències

2008-05-14 00:00:00El nou món de la Sandy Biblioteca Pública de Lleida. 15 de maig a les 19 h CNL de Lleida Cursos de català

2008-05-14 00:00:00 Balaguer, 14 de maig, a les 20.00 h CNL de Lleida Acolliment

2008-05-14 00:00:00 CNL de Tarragona Voluntariat per la llengua

2008-05-14 00:00:00 CNL Roses Cinema en català
2008-05-14 00:00:00Homentatge a Mercè Rodoreda a Montcada Fundació Cultural Montcada (c/ Major, 47) CNL Vallès Occidental 3 Conferències

2008-05-15 00:00:00Xerrada sobre la llengua occitana a Esparreguera Can Pasqual, c. dels Cavallers, 26, Esparreguera CNL Ca n’Ametller Altres

2008-05-15 00:00:00 Cotxeres de Sants, C/ Sants, 79, a les 18 h CNL de Barcelona Joventut

2008-05-15 00:00:00Voluntariat per la Llengua a Vallfogona de Balaguer CNL de Lleida Voluntariat per la llengua
2008-05-16 00:00:00'Salvem una paraula deltebrenca', a Deltafira 2008 Deltebre CNL de les Terres de l’Ebre Altres
2008-05-16 00:00:00El Voluntariat de Gavà i Viladecans va a Sant Boi Sant Boi de Llobregat CNL Eramprunyà Voluntariat per la llengua
2008-05-16 00:00:00El CNL Montserrat a l'Expobages Manresa CNL Montserrat Acolliment
2008-05-17 00:00:00Taller d'espai lingüístic personal a Montcada ABI. C/ Colon, 5 CNL Vallès Occidental 3 Entitats

2008-05-18 00:00:00 Teatre Kursaal de Manresa CNL Montserrat Voluntariat per la llengua

2008-05-19 00:00:00 Girona CNL de Girona Acolliment

2008-05-19 00:00:00 Flix CNL de les Terres de l’Ebre Exposicions

2008-05-19 00:00:00 CNL de Tarragona Restauració

Any Rodoreda: Un viatge entre imatges, paraules i 
músiques del món

a les 7.30 de la tarda, al Centre Cívic Can 
Puiggener (Pl. Primer de Maig, 1) de Sabadell

Manresa - Trobada presencial per a voluntaris i 
aprenents

CNL Montserrat (carrer de Jaume I, 8 2n) de 
Manresa
Biblioteca Ramon Fernández Jurado - C. 
Castanyer, s/n

Descobriu a Sant Pol de Mar un gran lingüista: Joan 
Coromines

Fundació Pere Coromines (c/ Consolat de Mar, 9, 
de Sant Pol de Mar)

L'exposició de paraules riberenques 'Estem 
amoïnats', a la biblioteca

Vols llegir un llibre i compartir amb l'autora la teva 
lectura?

Centre Cultural Can Fabra C/ Segre, 24-32, a les 
19 h

Alumnes dels cursos bàsics del CPNL faran una 
visita guiada per la ciutat de Balaguer
Alumnat i Voluntariat de Tarragona aniran de públic 
al programa 'Bocamoll' de TV3

Punt de trobada: portal del Roser (Part Alta - 
Tarragona)

Els dies 17 i 18 de maig, projecció de la pel·lícula 
"Rudy, el porquet de carreres", a Sant Feliu de 
Llobregat

CineBaix (C/ Joan Batllori, 21 Sant Feliu de 
Llobregat)

Xerrada amb el cantant de La Troba Kung-Fú, Joan 
Garriga

Ajuntament de Vallfogona de Balaguer, 14 de 
maig, a les 20.00 h

Visita al teatre a Manresa: "L'Home, la Bèstia i la 
Virtut" de Luiggi Pirandello
Presentació d'OnesCat, curs inicial de català per 
ràdio
L'exposició de paraules riberenques 'Estem 
amoïnats', a l'institut
L'OC de Calafell organitza noves sessions de català 
per al personal de restaurants del municipi

Dependències municipals de la Platja de Calafell i 
de Segur de Calafell
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2008-05-20 00:00:00RECORDS una manera positiva de veure la diversitat CNL El Prat de Llobregat Acolliment

2008-05-21 00:00:00 CNL de Badalona i Sant Adrià Voluntariat per la llengua
2008-05-21 00:00:00Sortida a Navata: coneguem el nostre entorn Navata. Alt Empordà CNL de Girona Altres

2008-05-21 00:00:00 CNL de Lleida Altres

2008-05-21 00:00:00 CNL Eramprunyà Celebracions
2008-05-21 00:00:00VI Diada Gastronòmica Intercultural a Manresa CNL Montserrat Acolliment
2008-05-22 00:00:001a Edició del Voluntariat per la llengua a Torà Ajuntament de Torà CNL de Lleida Voluntariat per la llengua

2008-05-22 00:00:00 CNL Vallès Occidental 3 Cursos de català
2008-05-23 00:00:00Poemes del món Salt CNL de Girona Altres

2008-05-23 00:00:00Taula rodona amb te i pastes del Marroc CNL de Sabadell Acolliment
2008-05-24 00:00:00Sortida a la Terra Alta tot el dia CNL de l’Àrea de Reus Miquel Ventura Voluntariat per la llengua
2008-05-26 00:00:001a edició del VxL a la Seu d'Urgell Consell Comarcal de l'Alt Urgell CNL de Lleida Voluntariat per la llengua
2008-05-27 00:00:00VxL a Alcoletge Sala d'actes de l'Ajuntament d'Alcoletge. 21 h CNL de Lleida Voluntariat per la llengua
2008-05-27 00:00:00Cloenda de la 4a edició del VxL a Tàrrega CNL de Lleida Voluntariat per la llengua
2008-05-27 00:00:00VxL a Torres de Segre CNL de Lleida Voluntariat per la llengua

2008-05-28 00:00:00Pregunta de la setmana d'"El perquè de tots plegats" CNL de Badalona i Sant Adrià Voluntariat per la llengua
2008-05-28 00:00:00El Voluntariat per la llengua i Woody Allen CNL de Badalona i Sant Adrià Voluntariat per la llengua
2008-05-28 00:00:00Festa de final de curs Olot CNL de Girona Voluntariat per la llengua
2008-05-28 00:00:00Vine a la festa de final de curs de L’Heura CNL L'Heura Celebracions

2008-05-29 00:00:00 Móra d'Ebre CNL de les Terres de l’Ebre Administració local
2008-05-29 00:00:00VxL a Alpicat Casal d'alpicat. 21 h CNL de Lleida Voluntariat per la llengua
2008-05-29 00:00:00Debats 2008: Canvi climàtic CNL L'Heura Dóna corda al català
2008-05-29 00:00:00L'hora del conte CNL L'Heura Dóna corda al català

2008-05-30 00:00:00L'escriptora Rosa Nebot comenta "Fang i llimones" CNL de Barcelona Conferències

2008-05-30 00:00:00 CNL de l’Alt Penedès i el Garraf Voluntariat per la llengua
2008-05-30 00:00:00Cloenda de la segona Gimcana de les Llengües Tortosa CNL de les Terres de l’Ebre Jocs en català

2008-05-30 00:00:00Tallers amb l’Esbart Dansaire de  Granollers CNL del Vallès Oriental Voluntariat per la llengua

2008-05-31 00:00:00 Casa de la Vila de l'Hospitalet de l'Infant CNL de l’Àrea de Reus Miquel Ventura Celebracions

Laura Serradell, coordinadora del CNL, a "El perquè 
de tots plegats"

Alumnes dels curos de català i parelles lingüístiques 
de Lleida van de públic al programa Bocamoll de 
TV3
Cloenda del Voluntariat per la llengua i dels cursos 
de català a Sant Boi de Llobregat

Alumnes dels cursos de català de Barberà i Badia 
van de públic al programa Bocamoll

a les 19.30 h al Centre Cívic de Torre-romeu de 
Sabadell

Presentació de l'Optimot al Consell Comarcal de la 
Ribera d'Ebre

Sala d'actes del Centre Cívic Casa Sagnier, C/ 
Brusi, 51-61, a les 17.30 h

Taller de castells, lliurament de premis literaris i 
sopar de "Voluntariat per la llengua"

Local dels Bordegassos de Vilanova (pl. de les 
Casernes, 2) Vilanova i la Geltrú

Roca Umbert,  la Troca (c. Prat de la Riba, 77) i 
Sala Tarafa (c. Corró, 47)

Acte de cloenda dels cursos de català organitzats 
per l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant 
i el CNL de l'Àrea de Reus
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2008-06-01 00:00:00Visita a la reserva de fauna salvatge de Sebes Flix CNL de les Terres de l’Ebre Altres

2008-06-02 00:00:00 CNL de Sabadell Acolliment

2008-06-02 00:00:00 CNL de Tarragona Exposicions
2008-06-03 00:00:00Presentació del número 12 d'El Follet Jardins de la Vila Vella CNL de Girona Cursos de català

2008-06-03 00:00:00Mataró: cloenda dels cursos de català CNL del Maresme Cursos de català

2008-06-04 00:00:00Cloenda de l'any acadèmic 2007-2008 CNL de Cornellà de Llobregat Cursos de català
2008-06-05 00:00:00Badalona Sardanista a "El perquè de tots plegats" CNL de Badalona i Sant Adrià Voluntariat per la llengua
2008-06-05 00:00:00Inscripcions als cursos d'estiu CNL de Cornellà de Llobregat Cursos de català

2008-06-05 00:00:00Un passeig per "La plaça del Diamant" CNL de l’Alt Penedès i el Garraf Celebracions

2008-06-05 00:00:00 CNL de l’Alt Penedès i el Garraf Cursos de català

2008-06-05 00:00:00 CNL de l’Alt Penedès i el Garraf Voluntariat per la llengua

2008-06-05 00:00:00Homenatge a Mercè Rodoreda CNL de Sabadell Altres

2008-06-05 00:00:00 a les 7 de la tarda al Centre Cívic de Polinyà CNL de Sabadell Acolliment

2008-06-06 00:00:00 Blanes CNL de Girona Acolliment

2008-06-06 00:00:00 Banyoles CNL de Girona Cursos de català

2008-06-06 00:00:00 CNL de l’Àrea de Reus Miquel Ventura Celebracions

2008-06-06 00:00:00 Tortosa CNL de les Terres de l’Ebre Administració local
2008-06-06 00:00:00Sessió sobre la segona edició del DIEC Tortosa CNL de les Terres de l’Ebre Altres
2008-06-06 00:00:00Sopar de final de curs (Viladecans) CNL Eramprunyà Cursos de català
2008-06-06 00:00:00Sopar de final dels cursos de català de Cerdanyola Hotel Serhs Campus de Bellaterra CNL Vallès Occidental 3 Cursos de català

2008-06-07 00:00:00Cloenda del Voluntariat per la llengua a Balaguer CNL de Lleida Voluntariat per la llengua

2008-06-07 00:00:00Un te per acabar el curs CNL de Lleida Acolliment

2008-06-07 00:00:00 CNL de Sabadell Voluntariat per la llengua

2008-06-07 00:00:00 CNL del Vallès Oriental Voluntariat per la llengua

Cloenda de les Sessions d'introducció a la llengua 
oral

a les 10 h a la Ludoteca Les Tres Moreres de 
Castellar del Vallès

El SLC del Vendrell presenta l'exposició sobre 
l'etiquetatge de les grans marques

Centre Cívic L'Estació (av. Jaume Carner, 1 - el 
Vendrell)

7 de la tarda a la plaça dels Bous. 2/4 de 9 del 
vespre a l'Ajuntament.
Edifici Roger de Llúria (plaça dels Almogàvers, s/
n, 2n)

Biblioteca Municipal Armand Cardona Torrandell 
(c. de Menéndez y Pelayo, 13-15) Vilanova i la 
Geltrú

Cloenda dels cursos de català i del programa 
"Voluntariat per la llengua" a Sant Sadurní d'Anoia

Biblioteca Municipal Ramon Bosch de Noya (c. de 
Sant Pere, 36) Sant Sadurní d'Anoia

Lectura de textos literaris i sopar de "Voluntariat per 
la llengua"

Restaurant Sharlotte (pl. de Milà i Fontanals, 9) 
Vilafranca del Penedès
a les 19 h al Centre Cívic Can Feliu de Sant 
Quirze del Vallès

Inauguració de l'exposició amb degustació de plats 
d'arreu del món i música africana
Presentació de la publicació i de l'exposició 
PARLEM-NOS
Cloenda del curs 2007-08 i del "Voluntariat per la 
llengua" del Pla de l'Estany
Acte de cloenda dels cursos de català de Cambrils i 
del programa “Voluntariat per la llengua”

Sala d’actes del Centre Cultural i Ocupacional (c. 
de Sant Plàcid, 18-20, Cambrils)

Presentació del portal de consultes lingüístiques 
Optimot

Casal Pere III, Ateneu de Balaguer. C/ Santa 
Anna, 10. 19 h
CNL de Lleida. C/ Governador Montcada, 13, 2n. 
10.30 h

III Trobada del Voluntariat per la llengua del CNL de 
Sabadell

a les 6 de la tarda a la Masia de Can Cortès de 
Palau-solità i Plegamans (C. del Camí Reial, 56)

II Trobada del Voluntariat per la Llengua i dels 
Cursos de Català a Mollet

plaça de Prat de la Riba, Mollet del Vallès, a partir 
de les 7 de la tarda
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2008-06-07 00:00:00 CNL Eramprunyà Acolliment

2008-06-07 00:00:00 Sant Jeroni de la Murtra CNL Vallès Occidental 3 Cursos de català
2008-06-07 10:30:00Inauguració Aula de Llengua de Tàrrega Plaça Major, 1. Ajuntament de Tàrrega CNL de Lleida Acolliment
2008-06-08 00:00:00Excursió a Santes Creus i Montblanc . CNL de l’Alt Penedès i el Garraf Voluntariat per la llengua
2008-06-08 00:00:00Segon Campionat d'Scrabble de les Terres de l'Ebre Móra d'Ebre CNL de les Terres de l’Ebre Joventut
2008-06-08 00:00:00El Consorci, a la Fira del Llibre i l'Autor Ebrencs Móra d'Ebre CNL de les Terres de l’Ebre Voluntariat per la llengua

2008-06-08 19:00:00 Pl. de Sant Roc, 2 CNL de les Terres de l’Ebre Altres

2008-06-09 00:00:00 Sant Feliu de Guíxols CNL de Girona Voluntariat per la llengua
2008-06-09 00:00:00Cloenda dels cursos de català a Torrelameu Ajuntament de Torrelameu. C/ Balaguer, 3. 20 h CNL de Lleida Acolliment
2008-06-09 00:00:00Curs intensiu B1 a Santa Perpètua Inscripcions CNL de Sabadell Acolliment

2008-06-09 00:00:00 CNL Roses CNL Roses Cinema en català
2008-06-10 00:00:00Festa de final de curs Salt CNL de Girona Cursos de català
2008-06-10 00:00:00Període de matriculacions a Cambrils CNL de l’Àrea de Reus Miquel Ventura Cursos de català
2008-06-10 00:00:00Període de matriculacions a Reus CNL de l’Àrea de Reus Miquel Ventura Cursos de català

2008-06-10 00:00:00Presentació VxL al Consell d'Alcaldes de la Noguera CNL de Lleida Voluntariat per la llengua
2008-06-10 00:00:00Acte de cloenda a Viladecans Auditori Pablo Picasso (Viladecans) CNL Eramprunyà Voluntariat per la llengua

2008-06-11 00:00:00 CNL de Badalona i Sant Adrià Voluntariat per la llengua

2008-06-11 00:00:00Acord de col·laboració de VxL amb Antinea CNL de Lleida Voluntariat per la llengua

2008-06-12 00:00:00 CNL de Girona Cursos de català

2008-06-12 00:00:00 La Palma (c. Ample, 75, Reus) CNL de l’Àrea de Reus Miquel Ventura Celebracions

2008-06-12 00:00:00 Jardins del Castell CNL Eramprunyà Celebracions
2008-06-13 00:00:00Festa de final de curs La Bisbal d'Empordà CNL de Girona Cursos de català

2008-06-13 00:00:00Festa de cloenda del Batibull de Paraules CNL de l’Alt Penedès i el Garraf Sociolingüística

2008-06-13 00:00:00 CNL de Tarragona Voluntariat per la llengua
2008-06-14 00:00:00El voluntariat i l'alumnat visitarà el Parlament Tortosa CNL de les Terres de l’Ebre Voluntariat per la llengua
2008-06-15 00:00:00Visita a la Diada de la Cirera de Miravet Miravet CNL de les Terres de l’Ebre Acolliment
2008-06-17 00:00:00Últim programa d'"El perquè de tots plegats" CNL de Badalona i Sant Adrià Voluntariat per la llengua
2008-06-17 00:00:00Cloenda del Voluntariat a Gavà CNL Eramprunyà Voluntariat per la llengua

Última sessió del Club de lectura de català de 
Castelldefels
Alumnes de Montcada finalitzen el curs amb una 
sortida a Sant Jeroni de la Murtra

Cloenda de cursos i presentació de voluntaris a la 
Ribera d'Ebre
Acte de cloenda del programa "Voluntariat per la 
llengua"

Els dies 14 i 15 de juny, projecció de la pel·lícula "Els 
fills de la pluja" a Sant Feliu de Llobregat

Consell Comarcal de la Noguera. Pg. d'Àngel 
Guimera 28. Balaguer. 20 h

El Voluntariat per la llengua parla del temps amb 
Tomàs Molina

CNL de Lleida. C/ del Governador Montcada, 13, 
2n. 17 h

Cloenda dels cursos de català i del programa 
"Voluntariat per la llengua"
Acte de cloenda dels cursos de català de Reus, el 
Baix Camp i el Priorat i del programa "Voluntariat per 
la llengua"
Acte de cloenda dels cursos de català i del 
Voluntariat per la llengua a Castelldefels

Plaça de Soler i Carbonell (plaça del Mercat) 
Vilanova i la Geltrú

Voluntariat i alumnat de Tarragona visitaran 
l'exposició "Una casa per no viure"

Centre Social i Cultural de Tarragona de 
Fundació La Caixa
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2008-06-18 00:00:00Esmorzar intercultural per celebrar el final de curs Amposta CNL de les Terres de l’Ebre Cursos de català

2008-06-18 00:00:00 Tortosa CNL de les Terres de l’Ebre Altres

2008-06-18 00:00:00 Calafell / El Vendrell / Tarragona CNL de Tarragona Cursos de català

2008-06-19 00:00:00 CNL de l’Alt Penedès i el Garraf Cursos de català

2008-06-19 00:00:00Cloenda dels cursos a Balaguer CNL de Lleida Acolliment

2008-06-19 00:00:00 CNL Vallès Occidental 3 Celebracions

2008-06-25 00:00:00 CNL de Sabadell Cursos de català
2008-06-25 15:00:00Cloenda dels cursos de català a Jesús Escoles Velles CNL de les Terres de l’Ebre Acolliment
2008-06-26 00:00:00L'estiu al CNL CNL del Maresme Acolliment
2008-06-26 18:00:00Rodamons: espai per al foment de la lectura CNL L'Heura Entitats
2008-06-26 21:00:00VxL a Alcarràs C/ Major, 84-86 CNL de Lleida Voluntariat per la llengua
2008-06-27 00:00:00Visita al Museu Industrial del Ter de Manlleu CNL Montserrat Voluntariat per la llengua
2008-06-29 00:00:00EL CONTE DE LA FÀBRICA DE CONTES CNL El Prat de Llobregat Acolliment
2008-06-30 00:00:00Cursos de català a l'estiu - SLC Manresa CNL Montserrat Acolliment
2008-06-30 00:00:00MATRÍCULES SLC Manresa - SCC Bages CNL Montserrat Cursos de català
2008-06-30 13:00:00Cloenda del Voluntariat per la Llengua a Justícia C/ Sant Martí, s/n CNL de Lleida Voluntariat per la llengua

2008-06-30 17:30:00Festa dels contes del món CNL de Barcelona Premis

2008-07-02 11:00:00Voluntariat a la fresca a Cerdanyola Terrassa de la Casa d'Andalusia (c/ Indústria, 22) CNL Vallès Occidental 3 Voluntariat per la llengua

2008-07-02 13:00:00 Saló del Vigatà, Palau Moja. C. Portaferrissa, 1-3 CPNL Altres
2008-07-02 20:00:00Cloenda de la campanya "Voluntariat per la llengua" CNL de Girona Voluntariat per la llengua
2008-07-03 19:00:00Cloenda dels cursos de català al Baix Ebre C. de Barcelona, 166 CNL de les Terres de l’Ebre Altres
2008-07-03 19:00:00Inauguració de l'exposició "Parlem-nos" A les 19 h al Centre Cívic Can Folguera CNL de Sabadell Acolliment
2008-07-03 20:00:00Màrius Serra al CNL de Lleida Av. de Blondel, 3 CNL de Lleida Voluntariat per la llengua

2008-07-04 11:00:00 CPNL TIC

2008-07-08 00:00:00 Capçanes CNL de l’Àrea de Reus Miquel Ventura Cinema en català

2008-07-08 11:00:00 Delegació del Govern (c. de Montcada, 23) CNL de les Terres de l’Ebre Altres
2008-07-11 00:00:00Shrek 3, dins el Cicle de cinema en català Capafonts CNL de l’Àrea de Reus Miquel Ventura Cinema en català
2008-07-11 00:00:00Shrek 3, dins el Cicle de cinema en català Mont-roig del Camp CNL de l’Àrea de Reus Miquel Ventura Cinema en català

Reunió del Consell del Centre de Normalització 
Lingüística
Els serveis de català del CNL de Tarragona fan les 
cloendes dels cursos i el Voluntariat al juny

Cloenda del Club de lectura fàcil i dels cursos de 
català a les Roquetes

Sala d’actes de l’Ajuntament de Sant Pere de 
Ribes (pl. de la Vinya d'en Petaca, s/n) Les 
Roquetes
Sala d'actes de l'Ajuntament de Balaguer, 18 de 
juny a les 20.00 h

Acte de cloenda dels cursos de català 2007-08 i de 
l'edició de 'Voluntariat per la llengua'

Centre Cultural de Ripollet. Rambla de Sant Jordi, 
2-4

Inscripcions als cursos intensius d'estiu per a no 
catalanoparlants

de 10 a 13 i de 16 a 18 h al Casal Pere Quart de 
Sabadell

Avinguda Mistral, entre els carrers Calàbria i 
Viladomat

Presentació de la versió catalana de la norma UNE-
ISO 15489 d’informació i documentació

Presentació de l'Optimot, servei unificat d'atenció de 
consultes lingüístiques
Harry Potter i l'Orde del Fènix, dins el Cicle de 
cinema en català
Conclusions de les proves pilot del Programa 
PROFIT
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2008-07-11 19:00:00 CNL Eramprunyà Cursos de català
2008-07-15 10:00:00Curs de nivell D a Igualada c/ Santa Maria, 10 CNL Montserrat Cursos de català
2008-07-16 00:00:00MATRÍCULES SLC Berga - SCC Berguedà c/ Barcelona, 49 3a CNL Montserrat Cursos de català
2008-07-16 19:00:00Presentació del portal lingüístic Optimot Telecentre CNL de les Terres de l’Ebre Administració local
2008-07-18 00:00:00Ratatouille, dins el Cicle de cinema en català Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant CNL de l’Àrea de Reus Miquel Ventura Cinema en català
2008-07-18 00:00:00Ratatouille, dins el Cicle de cinema en català Duesaigües CNL de l’Àrea de Reus Miquel Ventura Cinema en català

2008-07-21 00:00:00 Vestíbul de la Casa de la Vila (c/ Major, 32) CNL Vallès Occidental 3 Voluntariat per la llengua

2008-07-25 00:00:00Un funeral de mort, dins el Cicle de cinema en català Almoster CNL de l’Àrea de Reus Miquel Ventura Cinema en català

2008-07-25 00:00:00 l'Aleixar CNL de l’Àrea de Reus Miquel Ventura Cinema en català

2008-07-25 00:00:00 Prades CNL de l’Àrea de Reus Miquel Ventura Cinema en català
2008-07-26 16:00:002a Mostra Jove al Segrià Casal de l'Esbart Rossellonès CNL de Lleida Entitats
2008-07-28 18:00:00Cursos d'estiu a l'Espai Àgora C/ del Governador Montcada, 13, 2n CNL de Lleida Acolliment

2008-07-31 00:00:00 CNL de Barcelona Exposicions
2008-07-31 20:00:00Cloenda del curs a la Ribera d'Ebre Consell Comarcal (Pl. St. Roc, 2) CNL de les Terres de l’Ebre Cursos de català
2008-08-01 00:00:00Spiderman 3, dins el Cicle de cinema en català Castellvell del Camp CNL de l’Àrea de Reus Miquel Ventura Cinema en català
2008-08-01 00:00:00Spiderman 3, dins el Cicle de cinema en català Vinyols i els Arcs CNL de l’Àrea de Reus Miquel Ventura Cinema en català

2008-08-01 00:00:00Un funeral de mort, dins el Cicle de cinema en català l'Albiol CNL de l’Àrea de Reus Miquel Ventura Cinema en català

2008-08-01 00:00:00Un funeral de mort, dins el Cicle de cinema en català el Molar CNL de l’Àrea de Reus Miquel Ventura Cinema en català

2008-08-08 00:00:00 Riudoms CNL de l’Àrea de Reus Miquel Ventura Cinema en català
2008-08-08 00:00:00Shrek 3, dins el Cicle de cinema en català la Figuera CNL de l’Àrea de Reus Miquel Ventura Cinema en català
2008-08-08 00:00:00Shrek 3, dins el Cicle de cinema en català Vilanova d'Escornalbou CNL de l’Àrea de Reus Miquel Ventura Cinema en català
2008-08-08 00:00:00La Reina, dins el Cicle de cinema en català Cabacés CNL de l’Àrea de Reus Miquel Ventura Cinema en català
2008-08-15 00:00:00Ratatouille, dins el Cicle de cinema en català l'Argentera CNL de l’Àrea de Reus Miquel Ventura Cinema en català
2008-08-15 00:00:00Spiderman 3, dins el Cicle de cinema en català Maspujols CNL de l’Àrea de Reus Miquel Ventura Cinema en català
2008-08-15 00:00:00L'última legió, dins el Cicle de cinema en català Riudecanyes CNL de l’Àrea de Reus Miquel Ventura Cinema en català
2008-08-15 00:00:00Spiderman 3, dins el Cicle de cinema en català la Torre de Fontaubella CNL de l’Àrea de Reus Miquel Ventura Cinema en català
2008-08-15 00:00:00L'última legió, dins el Cicle de cinema en català Riudecols CNL de l’Àrea de Reus Miquel Ventura Cinema en català
2008-08-15 00:00:00Ratatouille, dins el Cicle de cinema en català Arbolí CNL de l’Àrea de Reus Miquel Ventura Cinema en català
2008-08-20 00:00:00III Premi Salvador Cabré CNL L'Heura Premis

2008-08-21 00:00:00 CNL L'Heura Cursos de català

Cloenda dels cursos de català per a adults i del 
Voluntariat per la llengua a Torrelles de Llobregat

Sala de Plens de l'Ajuntament (plaça de 
l'Ajuntament s/n)

Exposició del concurs fotogràfic 'Enfoca i dispara!' a 
Montcada

La vida en rosa: Édith Piaf, dins el Cicle de cinema 
en català
Harry Potter i l'Orde del Fènix, dins el Cicle de 
cinema en català

"La rua del món", exposició de festes populars de tot 
arreu

Centre Municipal de Cultura Popular de Sant 
Andreu, C/ Arquímedes, 30, tot el mes de juliol

Harry Potter i l'Orde del Fènix, dins el Cicle de 
cinema en català

Comença la matrícula als cursos de català per a 
adults
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2008-09-01 00:00:00Comença la matriculació per al curs 2008-2009 CNL de Tarragona Cursos de català
2008-09-02 10:00:00Inici inscripcions Cursos de Català Casal Pere Quart (Rambla, 67-71) CNL de Sabadell Cursos de català
2008-09-04 00:00:00MATRÍCULES SCC Anoia Pl. Sant Miquel, 5 CNL Montserrat Cursos de català

2008-09-09 00:00:00 CNL de l’Alt Penedès i el Garraf Cursos de català
2008-09-09 10:00:00Inscripcions Cursos de Català Casal Pere Quart (Rambla, 67-71) CNL de Sabadell Cursos de català
2008-09-15 00:00:00Inscripcions als cursos 2008-2009 Pl. dels Enamorats, 7 CNL de Cornellà de Llobregat Cursos de català
2008-09-15 00:00:00Període de matriculacions a Reus SLC Reus i SCC del Baix Camp CNL de l’Àrea de Reus Miquel Ventura Cursos de català
2008-09-15 00:00:00Període de matriculacions a Cambrils OLC Cambrils CNL de l’Àrea de Reus Miquel Ventura Cursos de català
2008-09-15 00:00:00Període de matriculacions a Falset SCC del Priorat CNL de l’Àrea de Reus Miquel Ventura Cursos de català
2008-09-15 00:00:00MATRÍCULES SCC Cerdanya Pl. del Rec, 5 CNL Montserrat Cursos de català
2008-09-15 00:00:00Curs de nivell D a Manresa C. Jaume I, 2n - Manresa CNL Montserrat Cursos de català
2008-09-15 00:00:00MATRÍCULES SLC Manresa i SCC Bages c/ Jaume I, 8, 2n CNL Montserrat Cursos de català
2008-09-15 10:00:00Inici inscripcions Cursos de Català CNL de Sabadell Acolliment
2008-09-16 10:00:00Inscripcions Cursos de Català CNL de Sabadell Acolliment

2008-09-23 00:00:00 Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant CNL de l’Àrea de Reus Miquel Ventura Acolliment
2008-09-24 18:30:00Visita al refugi antiaeri de Sant Adrià CNL de Badalona i Sant Adrià Cursos de català
2008-09-25 00:00:00Primera parella lingüística del curs 2008-2009 Av. d'Alfons XIII, 14-16, entl. 1a CNL de Badalona i Sant Adrià Voluntariat per la llengua

2008-09-25 00:00:00 Sala de Plens de l'Ajuntament CNL de les Terres de l’Ebre Cursos de català
2008-09-26 00:00:00Gimcana de les llengües Fins al 12 de desembre CNL de Girona Altres

2008-09-26 00:00:00"10 cites", nou programa de TV3 sobre el Voluntariat CNL L'Heura Voluntariat per la llengua

2008-09-26 09:00:00 Casal de Ferreries (carrer d'Alfara, 27-33) CNL de les Terres de l’Ebre Acolliment
2008-09-28 00:00:00IV Jornada Intercultural de la Ribera d'Ebre Unió Social CNL de les Terres de l’Ebre Acolliment

2008-09-29 00:00:00 CNL de les Terres de l’Ebre Exposicions

2008-09-30 12:14:00 C/ Ribera, 8 CNL de Badalona i Sant Adrià Voluntariat per la llengua
2008-10-01 00:00:00'1/4 de català' arriba a la desena temporada CNL de Tarragona Mitjans de comunicació

2008-10-01 18:00:00 Pl. del Pallol, 3 (Antiga Audiència) CNL de Tarragona Voluntariat per la llengua
2008-10-02 00:00:00"La plaça del Diamant, un malson de coloms" Biblioteca Vapor Badia CNL de Sabadell Exposicions

2008-10-02 00:00:00 Pretori romà - Plaça del Rei, s/n CNL de Tarragona Exposicions

2008-10-02 19:30:00Inauguració de l'any acadèmic 2007-2008 CNL de Cornellà de Llobregat Cursos de català

Tarragona, l'Arboç, Calafell, Constantí, Cunit, 
Montblanc, Salou, Santa Oliva, Torredembarra, 
Valls, el Vendrell i Vila-seca

Inici del procés d'inscripció als cursos de català per a 
adults

Període de matriculacions a Vandellòs i l'Hospitalet 
de l'Infant

Lliurament de certificats dels cursos de català a 
Ulldecona

III Jornada d'Acolliment Lingüístic de les Terres de 
l'Ebre

Viatge a la inauguració de l'exposició del CERE a 
l'Institut d'Estudis Catalans

Sortida des de l'estació d'autobusos de Móra 
d'Ebre

Presentació d'"En català, llegim i parlem" al Col·legi 
Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de 
Catalunya

Tarragona posa en marxa l'onzena temporada del 
Voluntariat

El Pretori de Tarragona acull l'exposició 'La mar de 
llengües' fins al 16 de novembre

Sala d'actes de l'Edifici Roger de Llúria (Pl. dels 
Almogàvers, s/n)
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2008-10-04 10:00:00 CNL de les Terres de l’Ebre Celebracions
2008-10-06 00:00:00Inici dels cursos a Reus CNL de l’Àrea de Reus Miquel Ventura Cursos de català
2008-10-06 00:00:00Inici dels cursos a Cambrils CNL de l’Àrea de Reus Miquel Ventura Cursos de català
2008-10-06 00:00:00Inici dels cursos a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant CNL de l’Àrea de Reus Miquel Ventura Cursos de català

2008-10-08 00:00:00 Casal Cívic Badia. Av. de la Plata, s/n CNL Vallès Occidental 3 Exposicions
2008-10-09 19:30:00Un passeig per la Plaça del Diamant Biblioteca Vapor Badia CNL de Sabadell Conferències

2008-10-10 12:00:00 Centre Penitenciari de Girona. C/ Menorca, 16. CNL de Girona Voluntariat per la llengua
2008-10-12 10:00:00Visita al Museu del Bast per a alumnat i voluntariat Llaberia CNL de les Terres de l’Ebre Acolliment
2008-10-13 00:00:00Inici dels cursos a Falset CNL de l’Àrea de Reus Miquel Ventura Cursos de català

2008-10-13 00:00:00 Plaça del Pallol, 3 (Antiga Audiència) CNL de Tarragona Cursos de català
2008-10-15 19:00:00VxL: Hem fet els cinc! Teatre Zorrilla -C/ Canonge Baranera, 17 CNL de Badalona i Sant Adrià Voluntariat per la llengua

2008-10-15 19:00:00Inauguració de l'any acadèmic 2008-2009 CNL de Cornellà de Llobregat Cursos de català
2008-10-15 19:30:00La mort i la primavera, de Mercè Rodoreda Biblioteca Vapor Badia CNL de Sabadell Conferències

2008-10-15 20:00:00Inauguració oficial del curs 2008-2009 CNL de Lleida Cursos de català

2008-10-15 21:30:00 Teatre Borràs. C/ Diputació, 103. Barcelona CNL Vallès Occidental 3 Cursos de català
2008-10-16 10:00:00Curs sobre pluralitat religiosa Consell Comarcal del Baix Ebre CNL de les Terres de l’Ebre Acolliment

2008-10-16 20:00:00 CNL de Lleida Premis

2008-10-16 20:00:00 Biblioteca Antoni Tort CNL de Sabadell Voluntariat per la llengua
2008-10-16 20:00:00Debats 2008: Política i ciutadania Biblioteca Central (Jardins de Can Sisteré) CNL L'Heura Conferències
2008-10-17 00:00:00Taller de jotes per al 'Voluntariat per la llengua' CEIP Remolins CNL de les Terres de l’Ebre Voluntariat per la llengua
2008-10-17 00:00:00L'exposició de lèxic riberenc 'Estem amoïnats' Casal Municipal i CEIP Marcel·lí Domingo CNL de les Terres de l’Ebre Exposicions

2008-10-17 00:00:00 CNL de Tarragona Exposicions

2008-10-17 10:55:00 CNL de Terrassa i Rubí Acolliment
2008-10-17 19:00:00Llegim Rodoreda plaça de l’Espolsada CNL del Vallès Oriental Altres

2008-10-17 20:30:00 C/ Guitard, 17 CNL de Barcelona Acolliment

2008-10-18 11:00:00 Espai Betúlia CNL de Badalona i Sant Adrià Conferències

2008-10-18 17:30:00 C/ Joan Batllori, 21 CNL Roses Cinema en català

Passeig en barca per commemorar la Guerra del 
Francès a la Ribera d'Ebre

Auditori de l'Escola Municipal de Música i Dansa 
de Móra d'Ebre

Exposició del concurs fotogràfic 'Enfoca i dispara!' a 
Badia

Presentació de les parelles lingüístiques del Centre 
Penitenciari de Girona

El SLC de Tarragona posa en marxa els microtallers 
per a alumnes

Sala d'actes de l'Edifici Roger de Llúria (Pl. dels 
Almogàvers, s/n)

Institut Municipal d'Educació. C/ del Bisbe Torres, 
2

'Un dia. Mirall trencat': sortida al teatre dels alumnes 
de Sant Cugat

Lliurament dels premis de curtmetratges Llanterna 
Digital 2008

Auditori de la Universitat de Lleida (Edifici 
Transfronterer, Cappont)

Correllengua 2008 - Xerrada i debat sobre el 
Voluntariat per la Llengua

El CNL de Tarragona porta l'exposició 'Parlem-nos' a 
Poblet i a Tarragona
Vuitena presentació de Voluntariat per la Llengua a 
Rubí

Els castellers de Sants ofereixen una xerrada al CNL 
del districte
Participació del CNL a les jornades "Biblioteca 
pública: espai obert a l'aprenentatge"
Els dies 18 i 19 d'octubre, projecció de la pel·lícula 
"L'aneguet lleig i jo" a Sant Feliu de Llobregat
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2008-10-18 21:00:00 Espai Cultural Kursaal. C/ Masia, 37-43 CNL Vallès Occidental 3 Cursos de català

2008-10-19 00:00:00 CNL de Girona Voluntariat per la llengua
2008-10-19 11:00:00'Altres veus, altres àmbits. La Xina' Jardins de Ca n'Ortadó CNL Vallès Occidental 3 Acolliment
2008-10-21 19:30:00"Quanta, quanta Rodoreda. Rodoreda i el cinema" Casal Pere Quart CNL de Sabadell Cinema en català

2008-10-21 20:00:00 Hotel d'entitats (c. Sant Dionís, 42) CNL de Girona Voluntariat per la llengua

2008-10-22 19:30:00 CNL de Girona Celebracions

2008-10-22 19:30:00 CNL de l’Alt Penedès i el Garraf Cursos de català

2008-10-22 21:15:00Projecció del film El coronel Macià, de Josep M. Forn CNL de Sabadell Cinema en català

2008-10-23 18:00:00 Biblioteca de l'Escola Oficial d'Idiomes CNL de Sabadell Voluntariat per la llengua
2008-10-23 18:00:00Hora del conte Biblioteca Central (Jardins de Can Sisteré) CNL L'Heura Entitats

2008-10-23 19:01:00 CNL de l’Alt Penedès i el Garraf Cursos de català
2008-10-24 21:30:00Sopar del voluntariat lingüístic Casal Panxampla CNL de les Terres de l’Ebre Voluntariat per la llengua
2008-10-25 00:00:00Espai Intercultural i Solidari Casal Municipal CNL de les Terres de l’Ebre Acolliment

2008-10-25 10:00:00Representació del musical 'Aloma', de Dagoll Dagom Teatre Nacional de Catalunya CNL de les Terres de l’Ebre Acolliment
2008-10-25 16:30:00VxL en el I Correllengua de la Vall del Tenes Ateneu l’Aliança CNL del Vallès Oriental Voluntariat per la llengua
2008-10-25 18:00:00Correllengua 2008 a Montcada ABI. C/ Colon, 5 CNL Vallès Occidental 3 Celebracions

2008-10-25 18:30:00 Plaça Anselm Clavé CNL de Sabadell Altres
2008-10-26 00:00:00EL FÒRUM DEL MAR  a Cambrils Parc del Pescador de Cambrils CNL de l’Àrea de Reus Miquel Ventura Entitats

2008-10-26 19:00:00 Espai Cultural Kursaal. C/ Masia, 37-43 CNL Vallès Occidental 3 Cursos de català
2008-10-28 00:00:00Curs de nivell Inicial per a  xinesos OME (Oficina Municipal d'Escolarització) CNL de l’Àrea de Reus Miquel Ventura Cursos de català
2008-10-28 22:30:00I Mòstra de Cinemà Occitan Llanterna Digital Espai Funàtic, c/ de Pi i Margall CNL de Lleida Cinema en català
2008-10-29 00:00:00Inscripcions al curs Català d'urgència al restaurant OC de Cambrils CNL de l’Àrea de Reus Miquel Ventura Cursos de català

2008-10-29 00:00:00 CNL de Tarragona Voluntariat per la llengua
2008-10-29 11:00:00Taller de castellers IES Mercè Rodoreda CNL de l’Hospitalet Jocs en català

2008-10-29 21:15:00 Cinemes Imperial CNL de Sabadell Cinema en català

2008-10-30 17:30:00 CNL de l’Alt Penedès i el Garraf Voluntariat per la llengua

'L'higròmetre del monjo': sortida al teatre dels 
alumnes de Montcada
"Voluntariat per la llengua" a la Mostra d'Entitats de 
Palafrugell

Presentació de la nova edició del programa 
"Voluntariat per la llengua" a Salt
Inauguració del curs 2008-2009 dels centres de la 
Casa de Cultura de Girona

l'Auditori Josep Viader de la Casa de Cultura. 
Plaça de l'Hospital, 6

Inici dels cursos de català per a adults i del programa 
"Voluntariat per la llengua" a Sant Sadurní d'Anoia

Biblioteca Municipal Ramon Bosch de Noya (C. 
de Sant Pere, 36)

Presentació del Voluntariat per la Llengua a l’EOI de 
Sabadell

Inauguració dels cursos de català per a adults a 
Vilanova i la Geltrú i el Garraf

Biblioteca Armand Cardona Torrandell (c. de 
Menéndez y Pelayo, 15-17)

Correllengua 2008 - Animació infantil a càrrec del 
grup Bufanúvols

'El diari d'Anna Frank': sortida al teatre dels alumnes 
de Montcada

Presentació de les noves parelles del "Voluntariat 
per la llengua"

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

Projecció del film El silenci abans de Bach, de Pere 
Portabella
Presentació de la XIII edició del "Voluntariat per la 
llengua" a Vilafranca i l'Alt Penedès

Sala d'actes de l'Escorxador (c. de l'Escorxador, 
19)
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2008-10-30 17:30:00 CNL de l’Alt Penedès i el Garraf Voluntariat per la llengua

2008-10-30 18:00:00 Casal Cívic del Vendrell CNL de Tarragona Voluntariat per la llengua

2008-10-30 19:01:00 CNL de l’Alt Penedès i el Garraf Cursos de català

2008-10-30 19:30:00 CNL Vallès Occidental 3 Voluntariat per la llengua

2008-10-31 00:00:00Club de lectura fàcil en català de Castelldefels CNL Eramprunyà Acolliment
2008-10-31 18:00:00Presentació de les parelles lingüístiques a Cambrils A les 18 h CNL de l’Àrea de Reus Miquel Ventura Voluntariat per la llengua
2008-10-31 20:00:00Presentació de les parelles de la 10a edició la Roca Umbert,  la Troca (c. Prat de la Riba, 77) CNL del Vallès Oriental Voluntariat per la llengua
2008-11-01 00:00:00Correllengua a Sant Feliu de Guíxols CNL de Girona Dóna corda al català

2008-11-01 00:00:00 Oscar Les Gavarres - Oscar El Vendrell CNL de Tarragona Cinema en català
2008-11-02 00:00:00Fira Expo Ràpita Pavelló Firal CNL de les Terres de l’Ebre Altres
2008-11-02 17:00:00Festa del Voluntariat per la Llengua Cafè del Teatre de l'Escorxador CNL de Lleida Voluntariat per la llengua

2008-11-03 17:01:00Inici del curs Català d'urgència al restaurant CNL de l’Àrea de Reus Miquel Ventura Cursos de català
2008-11-04 00:00:00Exposició "Les llengües a Catalunya" Biblioteca Central (Jardins de Can Sisteré) CNL L'Heura Exposicions
2008-11-04 00:00:00Participa en la Gimcana de les Llengües de L’Heura CNL L'Heura Joventut

2008-11-04 00:00:00 CPNL Altres
2008-11-04 19:00:00Acte d'inauguració del curs 2008-2009 Plaça d'Occitània, s/n CNL del Maresme Cursos de català

2008-11-05 18:00:00 Pretori romà - plaça del Rei, s/n CNL de Tarragona Cursos de català
2008-11-05 19:01:00Segon Dictat Català d'Esparreguera Can Pasqual - C. dels Cavallers, 26, 1a. CNL Ca n’Ametller Premis

2008-11-05 20:00:00 CNL Vallès Occidental 3 Acolliment

2008-11-05 21:15:00 Cinemes Imperial CNL de Sabadell Cinema en català
2008-11-06 00:00:00Presentació del Voluntariat per la llengua Masia de Can Cortès CNL de Sabadell Voluntariat per la llengua
2008-11-06 00:00:00Presentació del Voluntariat per la llengua Casal Catalunya CNL de Sabadell Voluntariat per la llengua

2008-11-06 18:00:00 C. Cristòfor Colom, 2 CNL de Tarragona Voluntariat per la llengua

2008-11-06 19:00:00El voluntariat lingüístic va a plaça A les 7 del vespre, al Mercat de la Independència CNL de Terrassa i Rubí Voluntariat per la llengua

2008-11-06 19:00:00 CNL del Vallès Oriental Voluntariat per la llengua

Inici d'una nova edició del programa "Voluntariat per 
la llengua" a Vilanova i la Geltrú

Servei de Català del Garraf i de Vilanova i la 
Geltrú (rasa del Miquelet, 16)

Presentació de les noves parelles del "Voluntariat 
per la llengua" al Vendrell
Inauguració dels cursos de català per a adults 2008-
2009 i d'una nova edició del "Voluntariat per la 
llengua" a Vilafranca i l'Alt Penedès

Sala d'actes de l'Escorxador (c. de l'Escorxador, 
19)

Presentació del llibre 'Estan bojos, aquests catalans' 
a Cerdanyola

Ateneu de Cerdanyola del Vallès (c/ Indústria, 38-
40)
Biblioteca Ramon Fernández Jurado - C. 
Castanyer, s/n

El cicle de cinema infantil en català compleix cinc 
anys i torna a Tarragona i el Vendrell

Centre Cultural i Ocupacional (c. de Sant Plàcid, 
18-20)

Presentació dels primers volums de les ‘Obres 
completes’ de Pompeu Fabra

El CNL de Tarragona inaugura el curs 2008-2009 
amb una visita a 'La mar de llengües'

'Conèixer Catalunya': curs d'història per a persones 
nouvingudes

Ateneu de Cerdanyola del Vallès (c/ Indústria, 38-
40)

Projecció del film El meu últim estiu amb Marian, de 
Vicent Monsonís

CaixaForum Tarragona ofereix visites comentades a 
l'exposició de Chillida

Presentació de les parelles de la 8a edició del 
Voluntariat per la llengua a Montmeló, amb 
l’experiència personal de Marta Munné, i assistència 
a la presentació del llibre de poesia d’Anna Ballbona.

Sala de la Concòrdia, Ajuntament de Montmeló, 
plaça de la Vila, 1
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2008-11-06 19:00:00 Sala d'actes del Centre Cultural del Casino CNL Montserrat Acolliment
2008-11-06 19:30:00Presentació del Voluntariat per la llengua Espai 2 de la biblioteca Josep Jardí CNL de Sabadell Voluntariat per la llengua
2008-11-07 18:30:00Xerrada amb els Castellers de la Vila de Gràcia Casal de Can Cardener, C/ Cardener, 45 CNL de Barcelona Altres
2008-11-07 20:00:00Presentació de les parelles lingüístiques a Reus A les 20 h CNL de l’Àrea de Reus Miquel Ventura Voluntariat per la llengua

2008-11-07 20:00:00 CNL del Vallès Oriental Voluntariat per la llengua
2008-11-08 00:00:00Wall-E en català a Castelldefels Centre comercial l'Ànec Blau CNL Eramprunyà Cinema en català

2008-11-08 21:30:00 Teatre Metropol (Rambla Nova, 46) CNL de Tarragona Voluntariat per la llengua
2008-11-10 00:00:00Inscripcions al curs Català d'urgència al restaurant CNL de l'Àrea de Reus CNL de l’Àrea de Reus Miquel Ventura Cursos de català

2008-11-10 00:00:00 CNL de Tarragona Exposicions
2008-11-10 19:00:00Presentació del Voluntariat per la llengua Masia Can Feliu CNL de Sabadell Voluntariat per la llengua
2008-11-11 00:00:00III Jornada Llengua i Immigració Auditori del Palau de la Generalitat CNL de les Terres de l’Ebre Acolliment

2008-11-12 00:00:00 CNL de Girona Restauració
2008-11-12 19:00:00Comença l’11 edició del Voluntariat per la llengua Biblioteca Can Peixauet (Av. Generalitat, 98-100) CNL L'Heura Voluntariat per la llengua

2008-11-12 20:50:00 CNL de l’Alt Penedès i el Garraf Voluntariat per la llengua

2008-11-12 21:15:00 Cinemes Imperial CNL de Sabadell Cinema en català
2008-11-13 10:00:00Cloenda de cursos de català bàsics al Montsià Consell Comarcal del Montsià CNL de les Terres de l’Ebre Acolliment

2008-11-13 14:50:00 Vilafranca TV (canal 52 de la UHF) CNL de l’Alt Penedès i el Garraf Voluntariat per la llengua

2008-11-13 19:00:00 Castell Ecomuseu Urbà CNL de Terrassa i Rubí Voluntariat per la llengua
2008-11-13 19:01:00Conferència-col·loqui "Gastronomia i llengua" Can Pasqual - C. dels Cavallers, 26, 1a. CNL Ca n’Ametller Conferències
2008-11-13 19:30:00Presentació del Voluntariat per la llengua Casal Pere Quart CNL de Sabadell Voluntariat per la llengua

2008-11-13 20:00:00 A les 20 h, a la Bibloteca.            C/ Llibertat, 6. CNL de Girona Acolliment
2008-11-13 20:00:00Donació d'òrgans, donació de vida Biblioteca Central (Jardins de Can Sisteré) CNL L'Heura Conferències
2008-11-14 00:00:00“Parlem-nos”, exposició fotogràfica Arxiu Històric de Reus CNL de l’Àrea de Reus Miquel Ventura Exposicions
2008-11-14 10:00:00Visita a la Casa de les Aigües de Montcada Parc de les Aigües CNL Vallès Occidental 3 Cursos de català
2008-11-14 20:00:006a edició del "Voluntariat per la llengua" a Palamós A les 20 h, a la Biblioteca Lluís Barceló i Bou CNL de Girona Voluntariat per la llengua

2008-11-14 20:00:00 Centre Cívic La Fonteta CNL del Vallès Oriental Voluntariat per la llengua
2008-11-15 00:00:00Jornada sobre el Mercat Cultural en Català Auditori Felip Pedrell CNL de les Terres de l’Ebre Entitats
2008-11-17 00:00:00Fira de Sant Lluc Recinte firal CNL de les Terres de l’Ebre Altres
2008-11-17 18:00:00Presentació del Voluntariat per la llengua Edifici El Roure • Centre de Formació Permanent CNL de Sabadell Voluntariat per la llengua

Taula rodona: "La llengua catalana com a eina 
d'integració social"

Visita guiada a l’exposició “María Helguera, àlbum de 
família” i presentació del Museu de Cardedeu com a 
espai de trobada, amb motiu de l’inici de la 9a edició 
del Voluntariat per la llengua a Cardedeu.

Museu Arxiu Tomàs Balbey, carrer del Doctor 
Daurella, 1

Les parelles lingüístiques tarragonines tindran un 
25% de descompte per a l'espectacle 'Bruna de nit'

'La llengua en l'etiquetatge de les grans marques' es 
presenta a Calafell

Sala d'actes de les Dependències Municipals de 
la Platja de Calafell

Presentació del programa "Plats a la carta" a Sant 
Antoni de Calonge

Emissió del programa "Sota el cel del Garraf" dedicat 
al Voluntariat per la llengua

Canal Blau TV (canal 28 de la UHF) / Maricel TV 
(canal 47 de la UHF)

Projecció del films illencs Aigua clara i Por escènica, 
de Carmelo Convalia i Marcos Kuhne

Emissió d'un reportatge per Vilafranca TV dedicat al 
Voluntariat per la llengua
90 parelles inicien dijous la novena edició del 
Voluntariat lingüístic a Rubí

Sessió informativa del Voluntariat per la Llengua a 
Caldes

4a edició del Voluntariat per la llengua a  Sant Feliu 
de Codines
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2008-11-18 19:01:00 CNL de l’Alt Penedès i el Garraf Cursos de català

2008-11-19 16:15:00Inici del curs Català d'urgència al restaurant CNL de l’Àrea de Reus Miquel Ventura Cursos de català

2008-11-19 19:30:00 IES Joaquín Bau CNL de les Terres de l’Ebre Conferències
2008-11-19 20:00:00Presentació del "Voluntariat per la llengua" A les 20 h, a la Casa Irla CNL de Girona Voluntariat per la llengua
2008-11-19 21:15:00Projecció del film My way, de Josep Antoni Salgot Cinemes Imperial CNL de Sabadell Cinema en català

2008-11-21 10:00:00 C. Sant Pere, 112 CNL Eramprunyà Voluntariat per la llengua

2008-11-21 22:00:00 Teatre Auditori. Pl. Onze de Setembre, s/n CNL Vallès Occidental 3 Cursos de català

2008-11-22 19:01:00 Biblioteca Jaume Jardí (C. Sant Isidre, 3) CNL de l’Àrea de Reus Miquel Ventura Conferències
2008-11-24 00:00:00Exposició Parlem-nos Centre Comercial La Farga CNL de l’Hospitalet Voluntariat per la llengua

2008-11-24 19:00:00Es presenta la desena edició del Voluntariat lingüístic CNL de l’Hospitalet Voluntariat per la llengua
2008-11-25 00:00:00Visita al Jardí Botànic Marimurtra de Blanes CNL de Girona Cursos de català
2008-11-25 10:00:00Nous cursos gratuïts de nivell bàsic a Sabadell CNL de Sabadell Acolliment
2008-11-25 13:42:00Optimot i altres recursos lingüístics per a empreses Cambra de Comerç (c. de Boule, 2. Reus) CNL de l’Àrea de Reus Miquel Ventura Entitats

2008-11-25 16:30:00 Palau Marc CNL de les Terres de l’Ebre Altres

2008-11-25 16:30:00 Palau Marc (rambla de Santa Mònica, 8) CNL de Tarragona Conferències

2008-11-25 16:30:00 Palau Marc, rambla de Santa Mònica, 8 CPNL Altres

2008-11-25 19:30:00 Casal Pere Quart CNL de Sabadell Cinema en català
2008-11-26 09:15:00Jornada sobre aprenentatge virtual de llengües Auditori del Palau de la Generalitat CNL de les Terres de l’Ebre Altres

2008-11-26 19:30:00 CNL del Vallès Oriental Voluntariat per la llengua
2008-11-26 20:00:00Chill-out literari Biblioteca Central (jardí de Can Sisteré) CNL L'Heura Altres

2008-11-28 00:00:00 Biblioteca Ramon Fernández Jurado CNL Eramprunyà Acolliment

2008-11-28 17:00:00 Av. Maria Girona, cantonada amb el c. Hospital CNL Eramprunyà Cursos de català
2008-11-29 09:00:00Sortida de voluntaris al Parc del Montnegre C/ Pla de Balenyà, 30-32 CNL d’Osona Voluntariat per la llengua

2008-11-29 10:00:00 Ajuntament de Llinars (punt de trobada) CNL del Vallès Oriental Voluntariat per la llengua
2008-11-29 10:30:00Visita guiada al Parlament de Catalunya Parc de la Ciutadella CNL del Maresme Voluntariat per la llengua

2008-11-29 11:00:00 Biblioteca de Catalunya (c. Hospital, 56) CNL Eramprunyà Cursos de català

Presentació dels cursos de català per a adults i el 
programa Voluntariat per la llengua a Ribes i les 
Roquetes

Biblioteca Josep Pla (carrer d'Antoni Gaudí, 1) 
Les Roquetes
Aules de formació de la Cambra de Comerç de 
Reus (c. de Boule, 2)

Alimentació i interculturalitat. Cuines i identitats que 
s'apropen

El Voluntariat de Gavà visita la Biblioteca Josep 
Soler Vidal
'La forma de les coses': sortida al teatre d'alumnes, 
voluntaris i aprenents lingüístics de Ripollet
"La situació de la llengua catalana: i jo, què hi puc 
fer?"

Centre Cultural Sant Josep (av. Isabel la Catòlica, 
32, bxs.)

Ofercat 2001-2006: l'oferta lingüística a 15 ciutats 
catalanes
Bernat Joan presenta els resultats del primer cicle 
d'estudis d'Ofercat
Ofercat 2001-2006: l'oferta lingüística a 15 ciutats 
catalanes
Acte de tancament: "Cinema sabadellenc: Somni i 
frustració (1934-1935)"

Presentació de les parelles de la 9a edició del 
Voluntariat per la llengua a la Garriga

Sala d’actes de la Biblioteca, carrer de Sant 
Francesc, 1

Segona sessió del Club de lectura fàcil de 
Castelldefels
28 de novembre: Visita guiada a les Termes 
Romanes i a Can Torrents

Passejada pel Parc del Montnegre i el Corredor. 
Itinerari pel torrent Molinot de Llinars

Segona Trobada de Clubs de Lectura Fàcil de 
Catalunya
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2008-11-29 21:00:00 Hotel Imperial Tàrraco (pg. de les Palmeres, s/n) CNL de Tarragona Premis

2008-12-01 19:00:00 La Central. Ctra. de  Manlleu CNL d’Osona Jocs en català

2008-12-01 20:00:00Presentació del Parla.cat CNL del Maresme Cursos de català

2008-12-02 20:15:00 CEIP Mare de Déu dels Socors. Av. Fortalesa, 26 CNL de Girona Voluntariat per la llengua
2008-12-03 00:00:00Cistella de jocs Esplai Ítaca CNL de l’Hospitalet Entitats
2008-12-03 11:00:00L'IES Torre Vicens s'incorpora al VxL CNL de Lleida Voluntariat per la llengua

2008-12-03 15:00:00 CNL de Tarragona Cursos de català
2008-12-03 15:30:00Ruta modernista per la ciutat de Reus Plaça de les Oques CNL de l’Àrea de Reus Miquel Ventura Voluntariat per la llengua
2008-12-03 19:00:00La cultura africana en la nova literatura catalana Biblioteca Can Peixauet (av. Generalitat 98-100) CNL L'Heura Entitats
2008-12-04 18:00:00Contes del món a la Biblioteca Central Biblioteca Central (jardí de Can Sisteré) CNL L'Heura Dóna corda al català

2008-12-05 19:30:00 CNL del Vallès Oriental Exposicions
2008-12-07 17:01:00Els Pastorets del Conflent Prioral de Sant Pere CNL de l’Àrea de Reus Miquel Ventura Altres

2008-12-09 20:01:00Conferència "Llengua, país i sobirania" CNL de l’Alt Penedès i el Garraf Cursos de català

2008-12-11 11:00:00 Palau de la Generalitat CPNL Altres
2008-12-11 19:00:00Lliurament del Premi Salvador Cabré Biblioteca Central (jardí de Can Sisteré, s/n) CNL L'Heura Dóna corda al català
2008-12-11 21:00:00Presentació del VxL a Corbins CNL de Lleida Voluntariat per la llengua

2008-12-13 10:00:00 Pl. de la Imperial Tàrraco CNL de Tarragona Voluntariat per la llengua

2008-12-13 11:00:00 Palau de Mar CNL Vallès Occidental 3 Cursos de català

2008-12-13 17:00:00Trobada i visita a la Fira de Santa Llúcia de Manresa CNL Montserrat Voluntariat per la llengua

2008-12-14 11:30:00 Cinema Els Til·lers CNL de Lleida Premis

2008-12-14 12:00:00 CNL de Lleida Voluntariat per la llengua

2008-12-15 00:00:00 Palau de la Generalitat CNL del Maresme Altres

2008-12-15 11:00:00 Palau de la Generalitat CNL de Badalona i Sant Adrià Altres

2008-12-15 11:00:00 Palau de la Generalitat CNL de Barcelona Altres

2008-12-15 11:00:00 Palau de la Generalitat CNL de Cornellà de Llobregat Altres

La Nit dels Premis Literaris Ciutat de Tarragona 
tanca les activitats culturals del CNL d'enguany
Acte de cloenda de la Gimcana de les llengües a 
Osona

Biblioteca Pública Pompeu Fabra; pl. d'Occitània, 
s/n

Presentació de la primera edició del "Voluntariat per 
la Llengua" a Hostalric

El COC de Tarragona obre un nou període de cursos 
de nivell Bàsic no presencial

SLC de Tarragona - Antiga Audiència (pl. del 
Pallol, 3)

Inauguració de l’exposició Les llengües a Catalunya i 
conferència Mares, filles i germanes: famílies 
lingüístiques del món que viuen a casa nostra.

Sala d’Exposicions del Centre Cultural Can 
Rajoler, Travessera, 1

Biblioteca Municipal Ramon Bosch de Noya (c. de 
Sant Pere, 36)

Acte commemoratiu del 20è aniversari del Consorci 
per a la Normalització Lingüística

Òmnium proposa una visita a Santes Creus per al 
Voluntariat
Visita al Museu d'Història de Catalunya dels alumnes 
de Montcada

Sala d'actes del Centre Cultural del Casino 
(passeig de Pere III, 29)

Lliurament de premis del "18è Concurs literari 
intercomarcal Anton Navarro"
El CNL de Lleida present en la Fira d'Entitats de 
Guissona
Acte commemoratiu del 20è aniversari del Consorci 
per a la Normalització Lingüística
Acte commemoratiu del 20è aniversari del Consorci 
per a la Normalització Lingüística
Acte commemoratiu del 20è aniversari del Consorci 
per a la Normalització Lingüística
Acte commemoratiu del 20è aniversari del Consorci 
per a la Normalització Lingüística
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2008-12-15 11:00:00 Palau de la Generalitat CNL de Girona Altres

2008-12-15 11:00:00 Palau de la Generalitat CNL de l’Hospitalet Altres
2008-12-15 11:00:00Acte commemoratiu del 20è aniversari del Consorci Auditori del Palau de la Generalitat CNL de les Terres de l’Ebre Altres

2008-12-15 11:00:00 Palau de la Generalitat CNL de Lleida Altres

2008-12-15 11:00:00 Palau de la Generalitat CNL de Sabadell Altres

2008-12-15 11:00:00 Palau de la Generalitat CNL de Tarragona Altres

2008-12-15 11:00:00 Palau de la Generalitat CNL de Terrassa i Rubí Altres

2008-12-15 11:00:00 Palau de la Generalitat CNL del Vallès Oriental Altres

2008-12-15 11:00:00 Palau de la Generalitat CNL El Prat de Llobregat Altres

2008-12-15 11:00:00 Palau de la Generalitat CNL Eramprunyà Altres

2008-12-15 11:00:00 Palau de la Generalitat CNL L'Heura Altres

2008-12-15 11:00:00 Palau de la Generalitat CNL Montserrat Altres

2008-12-15 11:00:00 Palau de la Generalitat CNL Roses Celebracions

2008-12-15 11:00:00 Palau de la Generalitat CNL Vallès Occidental 3 Altres

2008-12-15 11:01:00 Palau de la Generalitat CNL Ca n’Ametller Altres

2008-12-15 11:01:00 Palau de la Generalitat CNL de l’Alt Penedès i el Garraf Altres

2008-12-15 11:01:00 Palau de la Generalitat CNL de l’Àrea de Reus Miquel Ventura Altres

2008-12-15 18:01:00 CNL de l’Alt Penedès i el Garraf Voluntariat per la llengua
2008-12-16 15:50:00El neolític: de nòmades a sedentaris Plaça de la Llibertat CNL de l’Àrea de Reus Miquel Ventura Exposicions
2008-12-17 00:00:00Trobada de Nadal del CNL Casal de Cultura (C/Mare de Déu del Carme, 22) CNL de Badalona i Sant Adrià Celebracions

2008-12-17 18:00:00 OC de Salou - OC de Vila-seca CNL de Tarragona Voluntariat per la llengua
2008-12-17 18:30:00Visita a l'Ecomuseu de les Vall d'Àneu CNL de Lleida Voluntariat per la llengua
2008-12-17 19:30:00Mostra gastronòmica a Cerdanyola Casa d'Andalusia. C/ Indústria, 22 CNL Vallès Occidental 3 Cursos de català

2008-12-17 20:00:00 CNL de Girona Cursos de català

Acte commemoratiu del 20è aniversari del Consorci 
per a la Normalització Lingüística
Acte commemoratiu del 20è aniversari del Consorci 
per a la Normalització Lingüística

Acte commemoratiu del 20è aniversari del Consorci 
per a la Normalització Lingüística
Acte commemoratiu del 20è aniversari del Consorci 
per a la Normalització Lingüística
El Consorci per a la Normalització Lingüística enceta 
el seu 20è aniversari
Acte commemoratiu del 20è aniversari del Consorci 
per a la Normalització Lingüística
Acte commemoratiu del 20è aniversari del Consorci 
per a la Normalització Lingüística
Acte commemoratiu del 20è aniversari del Consorci 
per a la Normalització  Lingüística
Acte commemoratiu del 20è aniversari del Consorci 
per a la Normalització
Acte commemoratiu del 20è aniversari del Consorci 
per a la Normalització Lingüística
Acte commemoratiu del 20è aniversari del Consorci 
per a la Normalització Lingüística
Acte commemoratiu del 20è aniversari del Consorci 
per a la Normalització Lingüística
Acte commemoratiu del 20è aniversari del Consorci 
per a la Normalització Lingüística
Acte commemoratiu del 20è aniversari del Consorci 
per a la Normalització Lingüística
Acte commemoratiu del 20è aniversari del Consorci 
per a la Normalització Lingüística
Acte commemoratiu del 20è aniversari del Consorci 
per a la Normalització Lingüística
Presentació del programa "Voluntariat per la llengua" 
a Gelida

Centre d'Iniciatives Culturals (c. de Mossèn 
Jaume Via, 17)

Salou i Vila-seca presenten les darreres parelles 
lingüístiques d'enguany al CNL de Tarragona

Visita de la X Mostra de Pessebres de Sant Antoni 
de Calonge



Agenda CPNL 2008

2008-12-18 00:00:00 CNL de Girona Voluntariat per la llengua

2008-12-18 00:00:00 C. de Cristòfor Colom, 2 CNL de Tarragona Voluntariat per la llengua
2008-12-18 11:02:00Horaris del CNL durant les festes de Nadal CNL de l’Àrea de Reus Miquel Ventura Altres

2008-12-18 19:00:00Quinto de Nadal a Cerdanyola CNL Vallès Occidental 3 Cursos de català

2008-12-19 00:00:00 Biblioteca Ramon Fernández Jurado CNL Eramprunyà Acolliment

2008-12-20 00:00:00 Multicines Filmax - Centre comercial l'Ànec Blau CNL Eramprunyà Cinema en català

2008-12-20 22:00:00Els pastorets CNL d’Osona Acolliment
2008-12-22 00:00:00Ludoteca 2008, jocs en català CNL de Girona Jocs en català

2008-12-22 17:30:00 Auditori Can Roig i Torres CNL L'Heura Entitats

2008-12-23 18:30:00 Saló de Cent de l'Ajuntament (Pl. Sant Jaume) CNL de Barcelona Acolliment
2008-12-23 19:45:00Inauguració de l'Espai Llengua i Cultura Carrer d'Avinyó, 52 CNL de Barcelona Altres

2008-12-24 00:00:00 Recinte Firal del Palau de Congressos CNL de Tarragona Joventut
2008-12-25 00:00:00El SLC de Tarragona tanca per Nadal Plaça del Pallol, 3 (Antiga Audiència) CNL de Tarragona Altres
2008-12-26 00:00:00Taller de xapes de la Queta a Cambrils CNL de l’Àrea de Reus Miquel Ventura Dóna corda al català
2008-12-28 18:00:00Quinto de Nadal a Montcada ABI. C/ Colon, 5 CNL Vallès Occidental 3 Entitats
2008-12-29 10:00:00Parc de Nadal. Jocs en català Poliesportiu de Can Delfí CNL de Girona Jocs en català

Presentació de la 2a edició de "Voluntariat per la 
llengua" a Calonge
CaixaForum Tarragona ofereix visites comentades a 
l'exposició de Gustav Klimt

Ateneu de Cerdanyola del Vallès (c/ Indústria, 38-
40)

Tercera sessió del Club de lectura fàcil de 
Castelldefels
Segona pel·lícula del cicle de cinema infantil en 
català d'aquest curs

Centre Cívic Remei-Estadi (Pg. de la Generalitat, 
46)

Concert de Nadal de l’Aula d’Extensió Universitària 
de la gent gran
Presentació del llibre "Veus del món a Barcelona 
2008"

El Parc Infantil de Nadal de Tarragona tindrà un 
estand de jocs lingüístics
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