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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 una institució pú-
blica dirigida a les persones, que fa formació i dinamització lingüística i que 
busca la cohesió social a través del foment de l’ús de la llengua catalana. La 
Generalitat de Catalunya i 19 ajuntaments van crear el Consorci l’any 1989; 
des d’aleshores, s‘hi han incorporat molts altres ens locals de Catalunya. En 
aquest moment, formen part del Consorci la Generalitat de Catalunya, 95 
ajuntaments, 37 consells comarcals i la Diputació de Girona. La diputació de 
Lleida col·labora amb el CPNL per mitjà de subvencions als serveis comar-
cals de català del seu àmbit territorial i finançant cursos de català a diverses 
poblacions.

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, d’impulsar coordinadament el foment del coneixement i de l’ús del 
català.

L’any 2010 el Ple del CPNL va aprovar un nou Reglament de règim interior 
del CPNL que s’adapta a les noves necessitats de funcionament i organitza-
ció del Consorci.

Entitats consorciades

Generalitat de Catalunya

Diputació de Girona

Ajuntaments

Abrera
Arbúcies
Badalona
Badia del Vallès
Barberà del Vallès
Barcelona
Berga
La Bisbal d’Empordà
Blanes
Calafell
Caldes de Montbui

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
La Garriga
Girona
Granollers
L’Hospitalet de Llobregat
Igualada
La Llagosta
Lleida
Lloret de Mar
Manlleu
Manresa
Martorell
El Masnou
Mataró
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Òrgans de govern

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 (CNL).

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.

Molins de Rei
Mollet del Vallès
Montcada i Reixac
Montmeló
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
Valls
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
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Membres del Consell d’Administració de 2010:

- President: Bernat Joan i Marí.
- Vicepresidents: Paquita Sanvicén i Torné, Carles Martí i Jufresa (fins a 
l’octubre) i Ramon 
Nicolau i Nos (des de l’octubre).
- Vocals: Oriol Amorós i March, Joan Josep Berbel Sánchez, Andreu Bosch i 
Rodoreda (fins a l’octubre), Sebastià Pujol i Puig (des de l’octubre), Montse-
rrat 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 la formen els Serveis Centrals i una xarxa territorial 
de 22 centres de normalització lingüística. 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 142 punts d’atenció al públic al territori.

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.
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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. L’equip de direcció 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 d’Imma Pagès Valls, directora del CNL Ca n’Ametller, coordinadora del 
programa PROFIT al CPNL.

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
Elisabet Palomés i Alimon, 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 del CPNL l’any 2010 ha estat de 39.250.000 € fet que suposa 
un increment del 4,66% respecte de l’any anterior.
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1.5. Els recursos humans

El Consorci per a la Normalització Lingüística té 649 persones de les quals 
89 són personal administratiu, 4 són telefonistes-recepcionistes o responsa-
bles de magatzem, 3 són conserges i 553 són personal tècnic; aproximada-
ment la meitat dels tècnics de normalització es dediquen a l’ensenyament 
del català als adults, i la resta, llevat del 4,6% 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 ha fet un esforç important de contractacions indefinides per 
donar continuïtat i estabilitat laboral a totes les persones que hi participen en 
l’execució dels diferents plans de caràcter extraordinari (acolliment lingüístic 
i Voluntariat per la llengua) i realitza un nombre de contractacions tempo-
rals addicionals per donar resposta a la demanda de cursos amb caràcter 
extraordinari com són els organitzats per a associacions d’immigrants, els 
convenis amb empreses, etc.

Durant el segon trimestre de 2010 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 és un instrument clau per al bon desenvolupament de la vàlua 
professional del nostre personal; així com per poder oferir uns serveis de 
màxima qualitat com a organització. En aquest sentit, seguim treballant per 
no perdre mai de vista aquests dos objectius.

El quadre següent resumeix les activitats ofertes en el marc del Pla de for-
mació interna.
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        Formació CPNL                                         CURSOS HORES ASSISTENTS

Estratègies, recursos i gestió 20 235  373
Habilitats personals 15 163  273
Programes de concert: Acolliment 17 127  291
Programes de concert: Empreses 3 27  60
Programes de concert: Administració local 3 12  54
Ensenyament 14 161  249
Prevenció de riscos laborals 13 125  185
Tecnologies de la informació i la comunicació 14 147  220
Cursos de l’EAPC 31 156,5  31
Altres activitats de formació 25 338,5  98

Total 155 1.492  1.834

El pressupost de l’any 2010 per a la formació interna ha estat de 100.000 € 
i d’aquesta quantitat s’han destinat 2.415,07 € per a la concessió de beques 
per a treballadores i treballadors del CPNL.

Prevenció de riscos laborals

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 preven-
ció de riscos laborals: seguretat en el treball, higiene industrial i ergonomia 
i psicosociologia aplicada. La vigilància de la salut és un servei externalitzat 
que s’adjudica a partir d’un concurs públic, segons la normativa vigent.
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1.6. Les relacions de cooperació

• Termcat

El CPNL forma part del consorci TERMCAT i hi col·labora amb la difusió de 
terminologia, a través dels serveis d’assessorament i dinamització. També 
es treballa conjuntament en edicions pròpies del CPNL, com el llibre Veus 
(veg. Annex de publicacions)

• Representacions

El Consorci té representants en els organismes següents:

Comissió de Toponímia
Antena de Terminologia
Consell de redacció de Llengua i ús

• Universitats

Acords amb les universitats perquè els alumnes puguin fer les pràcti-
ques al CPNL
Les universitats que realitzen estudis de màster o postgrau per professiona-
litzar els estudiants en tasques properes a les que dur a terme el Consorci, 
estan interessades en signar un conveni amb el CPNL perquè els seus es-
tudiants puguin venir i fer les pràctiques al CPNL.  Durant l’any 2010 van fer 
pràctiques al CPNL estudiants del Màster en Assessorament, Gestió del 
Multilingüisme i Serveis Editorials de la Universitat de Barcelona (1 estu-
diant), del Postgrau en Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme 
de la Universitat de Barcelona (1 estudiant), del Postgrau en Assessora-
ment i Serveis Editorials de la Universitat de Barcelona (2 estudiants), del 
Màster de Formació de  Professorat de Català per a Persones Adultes 
de la Universitat de Barcelona (8 estudiants), del Postgrau de correcció i 
qualitat lingüística de la Universitat Autònoma de Barcelona (2 estudiants) 
i de la Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia de la Universitat 
Rovira i Virgili (1 estudiant).
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Màster d’Ensenyament de Català per a l’Acolliment Lingüístic

El màster d’Ensenyament de Català per a l’Acolliment Lingüístic és una 
iniciativa conjunta del Departament de Filologia Catalana i la Facultat de 
Ciències de l’Educació de la UAB i del Consorci per a la Normalització Lin-
güística.
El CPNL, a més, aporta els CNL com a centres on realitzar el mòdul de 
pràctiques i els facilitadors, que són les persones que fan d’enllaç entre la 
tutora de pràctiques (Montserrat Volà, Montserrat Pérez, Luci Nussbaum —
de la UAB— i Maria Fradera —del CPNL—) i els practicants.  Concretament, 
exerceixen com a centres de pràctiques els CNL següents:
CNL de Terrassa i Rubí  
CNL de Barcelona  
CNL de l’Àrea de Reus Miquel Ventura  
CNL del Vallès Occidental 3  
CNL de Cornellà de Llobregat 
CNL de Girona  
CNL del Maresme  

• 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)

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-Departa-
ment d’Educació, Coordinació Territorial de Formació d’Adults-Departament 
d’Educació, Equip de NL dels jutjats de Girona, Servei Lingüístic de Comis-
sions Obreres.

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

Òmnium Cultural

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

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.
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1.7 Jornada “Present i futur del CPNL”

El dia 20 de maig de 2010 es va fer a Sabadell la jornada “Present  i futur 
del CPNL”. A aquesta jornada, convocada pel Consell d’Administració del 
CPNL, hi van assistir regidors i consellers comarcals representants dels ens 
locals consorciats al CPNL i membres del Consell d’Administració
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2. L’activitat del Consorci per a la Normalització Lingüística

El treball del CPNL aquest any 2010 ha continuat en la línia dels anys 
anteriors, amb un èmfasi especial en els cursos de català per a adults i un 
treball específic important d’acolliment lingüístic, especialment amb alguns 
col·lectius que ha estat objecte d’actuacions especial: romanesos, xinesos, 
magrebins i paquistanesos.

També ha esta destacable l’actuació en programes i campanyes de promo-
ció de l’ús social del català.

2.1. Extensió del coneixement 

2.1.1. Els cursos de català

La formació de català per a adults que ofereix el CPNL és diversa i s’adapta 
a les necessitats de les persones que es volen formar, amb programacions 
que segueixen els programes de la Secretaria de Política Lingüística i per 
tant, al Marc europeu comú de referència: aprendre, ensenyar i avaluar.  

El Consorci per a la Normalització Lingüística és l’organisme amb l’oferta 
més àmplia de formació de català per a persones adultes a Catalunya, i al 
llarg dels seus anys d’existència ha crescut, s’ha diversificat i s’ha adaptat 
a una demanda en continu creixement, amb més cursos i amb l’edició de 
materials específics elaborats especialment per als alumnes que s’inscriuen 
als cursos.  

D’acord amb el Marc europeu comú de referència, l’oferta de cursos del 
Consorci es basa en un enfocament d’ensenyament comunicatiu i per tas-
ques i en l’avaluació continuada. 
El Consorci imparteix una formació de qualitat reconeguda i expedeix certifi-
cats equivalents als de la Secretaria de Política Lingüística. 

Consorci per a la Normalització 
Lingüística

Direcció General 
de Política Lingüística

Marc europeu 
comú de 
referència

B3 Certificat de nivell 
bàsic de català

Certificat de nivell 
bàsic de català (A bàsic) A2

E3
Certificat de nivell 
elemental de català

Certificat de nivell 
elemental de català 
(A elemental)

B1

I3 Certificat de nivell 
intermedi de català

Certificat de nivell 
intermedi de català (B) B2

S3
Certificat de nivell 
de suficiència de 
català

Certificat de nivell 
de suficiència de català (C) C1

Quadre de correspondències dels certificats
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Durant el curs 2009-2010 hi ha hagut un total de 127.807 inscripcions. Del 
total, 117.608 corresponen a inscripcions a cursos presencials i semipre-
sencials als 4.806 cursos de català per a adults, 1.025 han seguit un pro-
cés autònom en un centre d’autoaprenentatge i 9.174 han seguit un curs a 
distància. 

El nombre d’inscrits que acaben el curs i no l’abandonen, considerant que 
es tracta d’ensenyament no obligatori, és força alt, d’un 74%. Tot i això, hi ha 
notables diferències per nivells. Així, als cursos elementals, intermedis, de 
suficiència i perfeccionament, les taxes de permanència són molt altes, men-
tre que en els nivells anteriors disminueixen, sobretot al Bàsic 1, tot i que és 
gairebé del 60%. Un dels reptes del CPNL és reduir l’índex d’abandonament 
en els nivells bàsics.

Cursos presencials i semipresencials

L’objectiu d’aquests cursos és que augmenti el grau de competència comu-
nicativa dels aprenents i per tant, que augmenti la seva capacitat de com-
prendre i de parlar o escriure tenint en compte el nivell d’aprenentatge.  

Els cursos semipresencials combinen l’assistència de l’alumne a classe (el 
50% del temps de durada aproximadament) i l’autoformació de l’aprenent 
mitjançant materials específics de suport. 

En el curs acadèmic 2009-2010, el CPNL ha ofert un total de 4.806 cursos 
presencials amb un total de 117.608 inscripcions. 
 

Inscrits per modalitat Curs 2009-2010

Cursos presencials i semipresencials 117.608
Autoaprenentatge 1.025
Distància 9.174

Total 127.807

0
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El nombre total d’inscripcions als cursos de català del CPNL durant el 
període 1990-1991 fins el 2009-2010 és de 1.229.132. D’aquesta xifra hem 
de tenir en compte que una persona es pot haver inscrit diverses vegades, 
calculem que aproximadament un 70 % de les inscripcions són alumnes 
inscrits.
A partir del curs 2000-2001 es produeix un espectacular creixement, en 
aquest cas associat a una veritable transformació en els cursos de català 
per a adults, a causa de la irrupció dels alumnes nats a l’estranger, especial-
ment als cursos inicials i bàsics del CPNL.
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Durant tots els períodes, la majoria dels cursos sempre són els dels nivells 
inicials i bàsics, el 62,5% durant el 2007-2008, el 63,6% el 2008-2009 i 
el 62,8% el darrer període. Molt més enllà, segueixen els cursos interme-
dis, els de suficiència, els elementals i, finalment, els altres cursos. Entre 
el 2007-2008 i el període següent es va produir un increment dels cursos 
inicials i bàsics, mentre que en els dos darrers períodes la situació és més 
estable.

L’evolució de les inscripcions és similar a la que ja hem comentat en el cas 
dels cursos.
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Com ja és habitual en els darrers períodes, els inscrits als cursos dels 
nivells inicials i bàsics són, molt majoritàriament, persones que han nascut a 
l’estranger, fins al punt que al curs 2009-2010 ho són el 87,5% dels inscrits 
en aquests nivells.

Tot i això, progressivament els nats a l’estranger també es fan més presents 
en els altres nivells i, molt especialment, al nivell elemental. Així, mentre que 
al curs 2005-2006 hi havia un 40,2% de nats a l’estranger als nivells ele-
mentals, durant aquest curs 2009-2010 ja ho són  un 56,9%.

Distància

Els cursos de català a distància són la modalitat d’ensenyament del català 
que combina l’autoformació de l’aprenent, l’assessorament personalitzat (mi-
tjançant un sistema tutorial), el treball en grups en els nivells que ho reque-
reixen (a través de sessions presencials) i els materials d’aprenentatge.  

En el curs acadèmic 2009-2010, 9.174 inscrits han seguit un curs de català 
a distància. 

Els centres d’autoaprenentatge

Els centres d’autoaprenentatge són espais dotats de recursos que perme-
ten practicar i aprendre llengua de manera autònoma, per tant és un servei 
que s’adreça a persones que tenen un alt grau d’autonomia o d’alumnes de 
cursos presencials que tenen el suport del seu professor.

Durant el curs 2009-2010, 1.025 alumnes han seguit un procés autònom en 
els centres d’autoaprenentatge. 

El CPNL ofereix serveis i recursos per a l’autoaprenentatge mitjançant la 
seva xarxa de centres. En concret, durant el curs 2009-2010 15 centres i 
serveis han ofert aquesta modalitat d’autoaprenentatge: Barcelona (2), El 
Vendrell, Sabadell, Sant Cugat del Vallès, Tarragona, Terrassa, Figueres, 
Igualada, Montcada i Reixac, Olot, Roses, Santa Perpètua de Mogoda, Man-
lleu i Solsona. 

Certificats

Els certificats homologats tenen una correspondència amb els nivells del 
Marc europeu comú de referència i s’expedeixen al final dels cursos que 
tanquen cada nivell d’aprenentatge: B3, E3, I3 i S3.  

Certificats homologats expedits pel CPNL en el curs acadèmic 2009-2010: 

Nivell Bàsic (A1):   7.265
Nivell Elemental (A2):   2.639
Nivell Intermedi (B):   5.752
Nivell Suficiència (C):   5.938
Nivell Superior (D):   1.225
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El CPNL també pot expedir certificats al final dels cursos que no són homo-
logats, que a més d’acreditar l’aprenentatge, permeten el pas d’un curs al 
següent.  
          
Parla.cat

El Parla.cat és un entorn virtual per a l’ensenyament i l’aprenentatge de la 
llengua catalana. Els cursos de Parla.cat s’ofereixen en dues modalitats 
d’aprenentatge: la modalitat lliure (aprenentatge totalment autònom) i la mo-
dalitat amb tutoria (amb el suport d’un tutor que guia l’alumne).

El Consorci per a Normalització Lingüística (CPNL) gestiona la modalitat 
amb tutoria i s’adreça a la població adulta de Catalunya i l’Institut Ramon 
Llull (IRL) ofereix el curs Parla.cat a les persones adultes de fora del domini 
lingüístic per tal facilitar-los el coneixement i l’ús del català. 

Si l’any 2009 hi havia 40.626 usuaris inscrits, l’any 2010 (dades del dia 
20/12/2010) acabava l’any amb 76.181 usuaris registrats a la plataforma i 
d’aquests 22.592 havien fet activitats en els darrers 120 dies. 

Si l’octubre de 2008, Parla.cat es va obrir amb els nivells bàsic i elemental, 
durant l’any 2009 s’hi va incorporar el nivell intermedi i el primer curs de 
suficiència i durant el primer trimestre de l’any 2010 es van obrir els nivells 
de suficiència 2 i 3. L’any 2010 ha estat l’any en què el Parla.cat ha tingut 
l’oferta formativa completa a l’abast de tothom. Això és des del nivell bàsic 
fins al nivell de suficiència. 

El 93% de les persones inscrites estan entre les franges d’edat dels 15 als 
55 anys. Per sexes 47.735 dones, un 62,6%, 28.436 homes, un 37,3%,  i 10 
que no han contestat.
El nombre aproximat d’aprenents que es connecten cada dia és de 659 per-
sones. Els deus primers països de procedència de més a menys, des d’on 
es connecten majoritàriament són: Espanya, França, Estats Units, Itàlia, 
Alemanya. Mèxic, Regne Unit, Brasil, Argentina i Colòmbia.

Paral·lelament a la gestió de la modalitat amb tutoria, el Consorci per a la 
Normalització Lingüística participa i col·labora amb la Secretaria de Política 
Lingüística en el seguiment del projecte i la definició dels recursos per al 
professorat, últim mòdul del desenvolupament de tot el projecte Parla.cat.

Presentacions del Parla .cat 

Durant l’any 2010 s’han dut a terme 19 sessions de presentació del Parla.cat 
destinades al públic en general i professionals de l’ensenyament per donar-
lo a conèixer i fer-ne difusió. Aquestes presentacions s’han dut a terme a tot 
el territori i han anat a càrrec del Consorci per a la Normalització Lingüística, 
la Secretaria de Política Lingüística i l’Institut Ramon Llull.

Cursos de formació per a tutors impartits pel CPNL

Durant l’any 2010, s’han dut a terme 6 sessions de formació de tutors desti-
nades a professionals de la llengua que, a través de les seves entitats volen 
utilitzar el Parla.cat per a l’ensenyament del català.
S’ha dut a terme formació de tutors del Parla.cat destinada a professors dels 
serveis lingüístics de les universitats de Catalunya, que des dels seu ser-
veis, volen oferir cursos de català a distància, coordinats per la Secretaria de 
Política Lingüística i pel Comissionat d’Universitats i Recerca i impartits pel 
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CPNL. Hi varen assistir professionals de 7  universitats catalanes i personal 
del Comissionat amb un total de 18 persones.

Inscrits a cursos generals de la modalitat amb tutoria

Durant el curs 2009-2010 hi han hagut un total de 81 inscrits als nivells inter-
medis (I1, I2 i I3) i suficiència (S1 i S2) amb un 59,25% d’aprovats.

Els nivells B1, B2 i B3 els va oferir l’Institut Ramon Llull i el CPNL els nivells 
Elementals, Intermedis i Suficiència.

D’aquests 81 alumnes, 21 aprenents ja havien fet un altre curs amb el Parla.
cat (25,92%).

Parla.cat per a col·lectius específics

Des de la Secretaria de Política Lingüística, es va promoure un acord per 
impulsar el català en l’àmbit de les notaries, i una de les eines que se’ls va 
oferir per aprendre català va ser l’entorn de formació Parla.cat. Al Col·legi 
de Notaris de Catalunya se’ls va oferir el curs en línia amb la modalitat amb 
tutoria Parla.cat. El nombre de notaris que es van inscriure als nivells B3 i I3 
van ser 102.

També es van signar un conveni amb la Federación de Trabajadores Inde-
pendientes de Comercio (FETICO) per a la coordinació de cursos de català 
en el marc de la formació contínua. El nombre d’inscrits que van seguir la 
formació varen ser 75 que varen fer tot el nivell bàsic (B1, B2 i B3).

Formació a les administracions

A partir del nou acord de col·laboració establert entre l’Escola 
d’Administració Pública (EAPC) i el CPNL l’any 2009, el CPNL és el referent  
per a la formació i certificació oficial dels coneixements de llengua catalana 
del personal de les administracions públiques de Catalunya.

Actualment  el CPNL gestiona i organitza, la formació de llengua catalana 
per al personal de les administracions locals i coordina els cursos de català 
que s’organitzen als departaments i organismes de l’Administració de la 
Generalitat i a diferents administracions de l’Estat espanyol en l’organització 
dels quals intervé l’EAPC.

Durant l’any 2010, s’han organitzat 22 cursos adreçats al personal de 
l’administració local, amb un total de 344 inscrits i 50 cursos dirigits a altres 
administracions (Generalitat de Catalunya i Estat espanyol), amb 949 perso-
nes inscrites.

S’han adaptat els materials didàctics per tasques de nivells intermedi i sufi-
ciència del CPNL als cursos que ofereix l’EAPC, i  s’ha format el professorat 
de la mateixa EAPC per què pogués aplicar aquests materials als cursos. 
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2.1.2. Acolliment lingüístic

En els últims anys, Catalunya ha estat una de les comunitats que ha acollit 
més població estrangera en el conjunt d’Europa. Aquest fet ha estat ben 
present en la política lingüística, que s’ha vinculat clarament a les polítiques 
d’acollida de la immigració impulsades pel Govern.  

El principal organisme prestador de serveis d’acolliment lingüístic és el 
Consorci per a la Normalització Lingüística. En aquest àmbit, el Consorci 
ha esdevingut un referent per als ajuntaments i consells comarcals, i tam-
bé per a la Generalitat de Catalunya, que hi ha confiat diverses activitats 
formatives (Secretaria per a la Immigració, Departament de Treball, Escola 
d’Administració Pública de Catalunya, etc.). 

L’acolliment lingüístic no només consisteix a oferir formació de català a les 
persones nouvingudes i a facilitar materials i altres recursos didàctics, sinó 
en actuacions complementàries que fomenten l’ús de la llengua i ajuden a 
construir una societat cohesionada: coneixement de l’entorn i arrelament. 

Amb l’acolliment lingüístic, el CPNL pretén facilitar la integració social de les 
persones immigrades, afavorir la igualtat d’oportunitats i col·laborar en la 
cohesió d’una societat cada cop més multilingüe. 

Cursos inicials i bàsics 

En els darrers anys la Generalitat de Catalunya  i els ens locals han 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 Normalització 
Lingüística. Aquest increment s’ha fet especialment manifest en els cursos 
dels nivells inicial i bàsic. La inscripció a aquests cursos és gratuïta.

Nombre de cursos inicials i bàsics: 3.017
Inscripcions als cursos inicials i bàsics: 78.776

Durant els darrers cursos, com ja s’ha indicat anteriorment, el volum dels 
inscrits als cursos inicials i bàsics ha esdevingut majoritari entre el con-
junt de les persones inscrites. Si partim dels 53.618 inscrits del 2006-2007 
l’increment que s’ha produït ha estat, pràcticament, d’un 47%.
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El col·lectiu més ben representat, tant durant aquest període com en 
l’anterior, és el de les persones que han nascut a Amèrica central i del sud. 
Es tracta del 53,5% del total d’inscrits nats a l’estranger al 2008-2009 i el 
55,1% del curs següent. Els tres grups que segueixen són els nats al nord 
d’Àfrica (la gran majoria són nats al Marroc), amb un 13,8% el 2009-2010; 
els nascuts a la resta d’Àfrica, amb un 10,6% i els nascuts a algun dels 
països de la Unió Europea, amb un 9,2%. Segueixen els nats a l’Àsia, on 
destaquen els nascuts a Pakistan i la Xina, amb un 7,8%. Ja més lluny, se 
situen els nats a l’Europa extracomunitària, EUA i Canadà i pràcticament 
sense representació, els nascuts a Oceania.

Col·lectius específics

Des del curs 2005-2006 es va plantejar la necessitat  d’incrementar la 
presència de determinats col·lectius de procedència específica, que estaven 
infrarepresentats als cursos, si ho comparàvem amb la seva presència a la 
nostra societat. Es tractava de les persones nascudes al Pakistan, la Xina, 
Romania o el Marroc.

Alumnat de col·lectius específics del curs acadèmic 2009-2010:

Pakistan: 1.475
Xina:  1.096
Romania: 1.820
Marroc: 9.299

Així, al curs 2006-2007 hi havia 469 inscripcions de persones nascudes 
al Pakistan, 505 a la Xina, 1.527 a Romania i 5.684 al Marroc. Si compa-
rem aquestes xifres amb els del curs 2009-2010, l’increment ha estat d’un 
214,5%, pel que fa als nats a Pakistan; d’un 163%, quant als nats a la Xina; 
d’un 64%, en el cas del Marroc, mentre que no s’ha produït un canvi gaire 
significatiu, entre els nats a Romania.

Secretaria per a la Immigració (SIM)

El CPNL treballa conjuntament amb altres institucions per desenvolupar 
estratègies d’acolliment lingüístic. 

Des de l’any 2005, el CPNL col·labora amb la Secretaria per a la Immigra-
ció (SIM) per a l’organització d’activitats d’acolliment, especialment per a 
l’organització de cursos per a associacions d’immigrants. Del 2005 al 2008, 
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. 

A partir del 2008 l’aportació ha estat més estable i ha permès desenvolupar 
el programa també amb la suficient estabilitat i continuïtat.

Any     Subvenció  Cursos
2005     257.957 EUR 109
2006     500.000 EUR 173
2007     750.000 EUR 310
2008  1.147.669 EUR 456
2009  1.100.459 EUR 445
2010  1.000.000 EUR 423 



CPNL
Memòria 2010

24

El programa ha permès poder adreçar-se amb més mitjans a moltes entitats 
d’immigrants estrangers, al qual cosa ens facilita poder treballar-hi, també, 
en altres aspectes.

Cal tenir present també el treball conjunt amb la SIM pel que fa al pro-
jecte de reagrupament familiar en algunes poblacions. En aquest cas, 
l’organització de formació de català forma part d’un projecte més ampli de 
formació ocupacional, que pretén facilitar la inserció laboral de l’alumnat.

Altres actuacions. Materials i web

i-dos centres de normalització lingüística, podem destacar algunes de les 
més representatives.

20 contes comptats. El món en un munt de contes  

Aquest llibre s’ha editat conjuntament entre l’Ajuntament de Sabadell i el 
Centre de Normalització Lingüística (CNL) de Sabadell.

El llibre consta de 20 contes tradicionals escrits en 20 llengües diferents 
i amb la versió en català de cadascun. Cada conte, a més a més de la 
il·lustració i d’un mapa lingüístic, també es complementa amb una petita 
explicació sobre la llengua en què ha estat pensat i escrit originalment, que 
inclou el nombre aproximat de parlants, el domini lingüístic i alguna caracte-
rística singular.

En aquesta publicació hi han col·laborat persones i entitats vinculades al 
CNL de Sabadell, que hi han aportat contes d’orígens ben diferents. Per 
exemple,  la història d’un heroi xinès anomenat Pan Gu, la llegenda russa 
del llac de Kitej o la faula guaraní del mico i la guineu. Així, s’hi poden llegir 
textos en àrab, amazic, basc, castellà, francès, ful, gallec, guaraní, ioruba, 
mandinga, occità, polonès, portuguès, quítxua, romanès, rus, ucraïnès, 
wòlof i xinès.

Es tracta, doncs, d’un recull de contes i llegendes populars multilingüe que 
 de 

Sabadell. Amb aquest llibre es pretén, d’una banda, consolidar el patrimoni 
cultural de la població nouvinguda mitjançant l’ús del català perquè el procés 
d’adaptació els resulti més fàcil; de l’altra, ampliar el coneixement que la 
població autòctona pugui tenir de les diferents cultures, tradicions i llengües 
estrangeres presents a la ciutat, per millorar el procés d’acolliment.

-
-

dania. Hi han col·laborat l’Escola Illa en el camp de les il·lustracions i Lingua-
món en la correcció dels contes en llengua original.

Veus  

VEUS és un llibre, amb un CD, que recull tretze cançons representatives 
de diferents llocs del món aportades per l’alumnat dels cursos de català 
del Prat. A principi de curs, l’alumnat de cada grup van proposar i triar una 
cançó i després se la van aprendre a l’aula amb l’ajuda del director artístic 
del projecte, Joan Miró. Després d’unes sessions d’assaig van enregistrar, 
amb les seves veus, les cançons a l’aula de tecnologies musicals de La 

Amb el suport de:

  EL  MÓN 
EN UN MUNT
DE CONTES

20 contes comptats
CNL de Sabadell

Veus
CNL el Prat de Llobregat
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Capsa, a partir de les bases musicals enregistrades prèviament amb músics 
de la ciutat, que hi han col·laborat de manera altruista.  
 
Els objectius d’aquest treball conjunt són propiciar l’aprenentatge d’una de 
les llengües d’acollida, el català, promoure’n l’ús social entre les persones 
que acaben d’arribar i aconseguir que la ciutadania tingui una percepció po-
sitiva de la diversitat cultural i de la convivència entre persones de diferents 
orígens. 
  
En aquest projecte hi han participat, conjuntament, els departaments 
d’Igualtat i Ciutadania i el de Cultura (La Capsa) de l’Ajuntament del Prat de 
Llobregat, els músics de la ciutat i l’alumnat que estudia català al Centre de 
Normalització Lingüística del Prat, a l’EFPA Terra Baixa i el CFS Francesc 
Palau. Aquest treball també ha comptat amb  l’ajut econòmic de la Dirección 
General de Integración de los Inmigrantes i l’ajut tècnic del Centre de Termi-
nologia de Catalunya (TERMCAT).

Onescat és un curs de català inicial per ràdio adreçat a persones que 
acaben d’arribar a Catalunya, que no entenen ni parlen català i que tenen 
el castellà com a primera llengua, especialment persones de procedència 
llatinoamericana. 
El curs consta de 17 programes i cada programa consta dels apartats se-
güents:
- Primer, un repàs dels continguts del programa anterior.
- Després, una presentació dels continguts del programa del dia.
- Seguidament Cosa de dos, cosa de tots, una història d’una parella lingüís-
tica que servirà per introduir els  continguts de cada programa.
- Després, un diàleg entre un professor i una alumna, per fer pràctica 
d’aprenentatge dels continguts del programa.
- Es tanca amb un repàs dels continguts del programa.
- I finalment, acaba amb un comentari sobre llengua i cultura.

Els oients aprenen el lèxic i les estructures necessaris per enfrontar-se a 
accions de la vida quotidiana com donar informació personal, anar a com-
prar, parlar de la família o de la feina, anar al metge o anar a buscar pis, 
entre d’altres. Tots els programes tenen un fil conductor que il·lustra els 
continguts que s’aprendran. Cosa de dos, cosa de tots és una història entre 
dues persones que participen del programa de Voluntariat per la llengua. A 
més d’aquesta història, a cada programa hi ha un diàleg entre un professor 
i una alumna, en David i la Patrícia, que introdueixen i practiquen totes les 
estructures que es pretén que aprenguin. Tots els programes acaben amb 
un comentari sobre llengua i cultura, en el qual es pot trobar informació de 
les convencions socials en les salutacions i els gestos, de la procedència 
d’algunes paraules, de cuina catalana, de frases fetes en català... 

Onescat és un curs dissenyat i organitzat pel Consorci per a la Normalit-
zació Lingüística i basat en el programa d’aquest nivell de la Secretaria de 
Política Lingüística i també del Marc europeu comú de referència.

La primera versió d’aquest curs fou elaborada per l’equip tècnic del Centre 
de Normalització Lingüística de Girona l’any 2008, a petició de tres emisso-
res llatinoamericanes de l’àrea de Girona. 
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 2.1.3. Assessorament lingüístic

Actualment, el servei d’assessorament lingüístic s’orienta a assolir 
l’autonomia lingüística de l’usuari, amb un objectiu final més adequat a les 
noves oportunitats que ofereix la tecnologia: que tothom sigui capaç de tro-
bar els recursos que l’ajudin a resoldre els seus dubtes. En aquest objectiu 
són fonamentals les eines desenvolupades per la Secretaria de Política 
Lingüística: Optimot, consultes lingüístiques, 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 Cen-
tre de Terminologia TERMCAT. Consta d’un cercador d’informació lingüística 
que ajuda a resoldre dubtes sobre la llengua catalana. Per mitjà de l’Optimot 
es poden consultar de manera integrada diferents fonts. Quan les opcions 
de cerca que ofereix l’Optimot no resolen el dubte lingüístic, es pot accedir, 
via telefònica, a un servei d’atenció personalitzada. 

Plats a la carta. Amb l’objectiu de facilitar al sector de la restauració la 
confecció de cartes i menús en català, la Secretaria de Política Lingüística, 
en col·laboració amb el TERMCAT, el 2005 va desenvolupar i implementar 
l’aplicació informàtica Plats a la carta, que inclou, a més, la possibilitat de 
traducció al castellà, l’alemany, l’anglès, el francès i l’italià. 

Plats a la carta ofereix una base de dades de denominacions de menjars i 
begudes que inicialment constava de 1.691 registres i que, d’acord amb la 
sol·licitud dels 8.220 establiments usuaris, s’ha anat ampliant fins a 7.970 
registres validats. Des del maig del 2010 l’aplicació Plats a la carta es pot 
trobar al web Llengua catalana conjuntament amb altres recursos útils per al 
sector de la restauració (el programa PROFIT, els cursos del Consorci per a 
la Normalització Lingüística, etc.): http://www.gencat.cat/platsalacarta.

Assessorament. Gràfic de pàgines revisades per sector de l’any 2010. CPNL.

Malgrat l’esforç que s’ha produït en els darrers anys, les pàgines revisades 
a l’Administració local encara continuen sent majoritàries, amb un 58,4% del 
total; segueixen les pàgines revisades a l’àmbit econòmic, amb un 16,6%; 
les revisades en altres àmbits (on s’inclouen els particulars), amb un 13,3%, 
i clou la classificació l’àmbit de les organitzacions o associacions sense 
afany de lucre, amb un 11,7%.
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2.2. El foment de l’ús del català

Les línies d’actuació del CPNL es desprenen dels objectius del Govern de 
la Generalitat, concretats en el Pla d’acció 2009-2011, dels objectius de la 
Secretaria de Política Lingüística, i de les línies d’actuació que estableix el 
Consell d’Administració del Consorci.  

Així, el projecte 2010 del CPNL establia uns programes comuns i prioritaris 
a tots els Centres de Normalització Lingüística, a banda dels programes que 
ja hem comentat a l’apartat d’Extensió del coneixement.  Aquests programes 
són:  
 - Administració Local  
 - Empreses i establiments comercials
 - Restauració i hoteleria
 - Voluntariat per la llengua

L’establiment d’aquests programes neix de la necessitat de formació en 
llengua catalana de les persones adultes de Catalunya, del treball continuat 
amb l’Administració local per fomentar la presència del català a cada muni-
cipi i col·laborar en l’acolliment lingüístic de les persones nouvingudes, de la 
necessitat de formació en el sector comercial i empresarial perquè garanteixi 
una atenció en català als clients, usuaris i ciutadans i, finalment, del foment 
del Voluntariat per la llengua. 

A més de les activitats que s’han definit com a comunes per a tots els cen-
tres de normalització lingüística per al 2010, cada CNL defineix les activitats 
locals que considera prioritàries per donar resposta a les necessitats del seu 
territori. 

2.2.1. Administració local i altres 
          administracions públiques

El Consorci per a la Normalització Lingüística, des de la seva creació, ha 
estat vinculat estretament a l’Administració local que és part integrant de la 
institució i alhora usuària potencial dels serveis.  

El treball prioritari amb els ens locals ha estat el de coordinació per a 
l’organització de cursos d’acolliment (veure apartat d’Acolliment lingüístic). 
D’altra banda, el CPNL ha assessorat els ens locals per tal que augmen-
tessin la seva autonomia lingüística i depenguessin cada cop menys dels 
assessors del Consorci. Un dels indicadors del grau d’autonomia és el des-
cens del nombre de pàgines que el CPNL revisa anualment als ens locals. 
Podem comprovar aquest descens en el gràfic següent:

Gràfic. Evolució del nombre de pàgines revisades a l’Administració local 
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Des de l’any 2006 s’ha produït una reducció sostinguda del nombre de 
pàgines revisades a l’Administració local, d’un 46% del total de pàgines del 
2006. Fins i tot, al 2010, quan l’objectiu que s’havia plantejat era mantenir el 
nombre de pàgines revisades, s’ha produït una lleugera reducció.

L’any 2010 s’han signat un total de 2.019 nous documents de col·laboració 
amb empreses, associacions i Administració pública, dels quals 678 han 
estat amb el sector públic. 

D’aquests 678 documents signats amb l’Administració pública, destacaríem 
el conveni signat amb l’Escola d’Administració Pública de Catalunya per a 
l’organització de cursos, tant a l’Administració local com a l’Administració 
de la Generalitat de Catalunya i l’estatal, i la pròrroga del conveni amb 
el Departament d’Acció Social i Ciutadania per a l’organització de cursos 
d’acolliment lingüístic adreçats a entitats i col·lectius d’immigrants.

Cal mencionar, també, els 82 convenis i 246 annexos signats amb ajunta-
ments i consells comarcals per impartir altres cursos d’acolliment lingüístic. 
I, també, els 14 acords signats amb ajuntaments per impulsar el programa 
Voluntariat per la llengua.

2.2.2. Empreses 

El CPNL treballa perquè el màxim nombre d’organitzacions adoptin el català 
en els seus sistemes de comunicació i de treball. Amb aquesta finalitat, el 
Consorci ofereix suport a les empreses i als establiments comercials i els 
facilita assessorament i recursos perquè puguin treballar en català en condi-
cions d’igualtat amb les altres llengües que utilitzin.  

El compromís del Consorci amb aquestes organitzacions es formalitza en 
convenis i acords de col·laboració en el marc dels quals el CPNL du a terme 
activitats de foment de la llengua catalana, principalment l’organització de 
cursos i l’assessorament lingüístic i concreta en plans de treball adequats a 
les necessitats de l’organització.  

L’any 2010 s’han signat un total de 2.019 nous documents de col·laboració 
amb empreses, associacions i Administració pública, dels quals 826 han 
estat amb el sector empresarial. 

Una part important d’aquests acords s’han signat per desenvolupar el 
programa d’empreses d’atenció al públic, d’una banda, i dels establiments 
comercials que col·laboren amb el programa Voluntariat per la llengua.

En l’àmbit socioeconòmic s’ha desenvolupat el Pla de suport a les empreses 
per a la formació del personal d’atenció al públic, finançat per la Secretaria 
de Política Lingüística i executat pel CPNL. Aquest pla té per objectiu acon-
seguir el compromís i la corresponsabilitat de les empreses perquè usin nor-
malment la llengua catalana en l’atenció al públic. Aquest projecte s’adreça 
a les empreses amb àrees i /o serveis d’atenció al públic, especialment dels 
sectors de l’alimentació i d’atenció a les persones grans.

En el marc d’aquest Pla s’han organitzat 28 cursos amb un total de 325 
inscripcions, s’han visitat 183 empreses i s’han signat 23 convenis de 
col·laboració.
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La valoració global del projecte és positiva. Per a les empreses, perquè po-
dran oferir una atenció al públic de més qualitat. Per a la clientela i persones 
usuàries, perquè podran triar la llengua en què volen ser ateses. I per als 
treballadors i treballadores d’aquestes empreses ja que amb aquesta forma-
ció incrementen la seva competència professional.

Des de l’any 2008 el CPNL treballa conjuntament amb el Consorci per a la 
Formació Contínua (CFCC) per ordenar la formació contínua de català de 
les persones que estan en
actiu a les empreses. El CPNL ofereix el servei d’assessorament pedagò-
gic i certificació homologada als cursos que s’inscriuen en aquesta línia de 
formació. En aquest marc d’actuació, l’any 2010 s’han fet 32 cursos i s’hi ha 
inscrit 189 persones.  

2.2.3. Establiments comercials 

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 
pugui atendre en català, cal incentivar-ne prioritàriament l’ús oral. 

Restauració i hoteleria

Amb aquest objectiu, el CPNL ha continuat desenvolupant actuacions en el 
sector de la restauració i hoteleria, especialment a la població nouvinguda 
que hi treballa, com ara la organització de cursos específics i l’elaboració de 
materials didàctics. 

Durant el curs 2009-2010 s’han fet  54 cursos específics per a la restaura-
ció en el marc dels programes Català a taula, Sessions de llengua catalana 
per a l’hoteleria, Tastets de llengua, Català d’urgència al restaurant, que 
s’adapten a la realitat de cada establiment per cobrir les seves necessitats 
formatives.  
El nombre d’inscripcions a cursos específics i generals del CPNL de perso-
nes que treballen al sector de la restauració ha estat de 3.778. 

Nombre d’inscripcions de persones que treballen al sector de la restauració

Curs 2006-2007  2.867
Curs 2007-2008  4.159
Curs 2008-2009  4.110
Curs 2009-2010  3.778

Durant tots els cursos, des del 2006-2007, sempre hi ha un nombre impor-
tant d’inscrits relacionats amb el sector de la restauració, ja sigui pel fet que 
s’hi ha portat a terme cursos específics o bé perquè s’han inscrit als cursos 
generals del CPNL.
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PROFIT

D’altra banda, el CPNL també ha col·laborat en el desenvolupament del 
programa PROFIT, com a programa transversal del Govern de la Gene-
ralitat dirigit a aquest sector. Creat amb l’objectiu de cobrir una necessitat 
essencial dels establiments del nostre país, aquest programa vol potenciar 
la formació i el reciclatge de professionals en l’atenció al client i la qualitat 
del servei perquè es disposi d’un personal ben preparat que prestigiï l’ofici 
i pugui satisfer en tot moment les necessitats de la clientela. El programa 
PROFIT s’ha creat, en definitiva, per garantir la qualitat i la bona imatge dels 
establiments del país. 

Els organismes públics que participen en el programa són: 

- Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya
- Direcció General de Turisme
- Secretaria per a la Immigració
- Secretaria de Política Lingüística
- Consorci per a la Normalització Lingüística

Els sectors als quals va dirigit el PROFIT són els següents: restauració, fle-
ques, hoteleria, comerç (moda i complements) i comerç (supermercats).

La col·laboració del CPNL en aquest programa durant el 2010 s’ha concretat 
en sis línies d’actuació: 

     1.- Confecció de materials per als cursos del programa.

S’han adaptat els dossiers dels cursos PROFIT al nou perfil de l’alumnat i 
s’ha finalitzat el de Supermercats.

S’ha editat un díptic genèric del PROFIT, un full de difusió del PROFIT Co-
merç Supermercat i un catàleg de serveis.

   2.- Formació i seguiment dels formadors dels cursos PROFIT.
  
27 formadors formats (sessions de formació i reciclatge)  i 155 cursos en els 
quals s’ha fet seguiment al formadors. 

   3.- Estructura PROFIT dins del CPNL: coordinació al territori de les 
xerrades informatives als alumnes dels cursos PROFIT i altres tasques de 
coordinació.

PROFIT Restauració: 45 cursos i 40 xerrades.
PROFIT Hoteleria: 50 cursos i 40 xerrades.
PROFIT Fleca (cursos de formació contínua): 5 cursos i 5 xerrades.
PROFIT Comerç: 9 cursos i 8 xerrades.
PROFIT Supermercats: 10 cursos i 8 xerrades.

PROFIT Fleca (cursos de formació ocupacional): 36 cursos.

Total de cursos en què s’ha participat: 155 (119 cursos de formació contínua 
i  36 cursos de formació ocupacional).
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 4.- Establiments

Organització d’una activitat de dinamització als establiments on es fan els 
cursos PROFIT: tramesa del Catàleg de serveis elaborat pel Departament 
de Comerç de la Generalitat amb tots els serveis que els diversos organis-
mes públics participants en el programa ofereixen als establiments comer-
cials.

Nombre d’establiments: 87

 5.- Coordinació del CPNL amb l’equip PROFIT de la Secretaria de 
Comerç i Turisme

 6.- Curs de formació dins del marc del pla de formació del CPNL

2.2.4. Voluntariat per la llengua

El Voluntariat per la llengua és una iniciativa promoguda des de la Generali-
tat de Catalunya i el CPNL. 

Voluntariat per la llengua és un programa nascut l’any 2003 que pretén 
fomentar l’ús de la llengua catalana en les relacions interpersonals. Facilita 
que totes les persones, majors d’edat, que tenen coneixements bàsics de 
català oral i es volen llançar a parlar-lo el puguin practicar, en un context real 
i distès, amb una persona que habitualment parla en català. També promou 
que les persones que el parlen habitualment no canviïn de llengua inneces-
sàriament. 

Voluntariat per la llengua posa en contacte una persona que parla habitual-
ment català amb una altra que en té coneixements bàsics i que vol parlar-lo, 
perquè es trobin i parlin on vulguin, quan vulguin i del que vulguin, durant un 
mínim de 10 hores. Les dues persones que es troben en el marc del progra-
ma formen el que s’ha anomenat popularment “parella lingüística”. 

Aquest programa és un recurs més per facilitar l’aprenentatge i la pràctica 
oral de la llengua catalana als alumnes dels cursos de català per a persones 
adultes del CPNL CPNL i a partir de l’any 2007 es va obrir la participació a 
tota la ciutadania.

Els establiments comercials i les entitats també poden formar part del Volun-
tariat per la llengua.  Les entitats col·laboradores  hi participen de diverses 
maneres: promovent el voluntariat entre els seus associats, oferint les seves 
activitats a les parelles lingüístiques o fent parelles lingüístiques. Els establi-
ments col·laboradors vetllen per l’ús del català en l’atenció al públic i faciliten 
que les persones que participen en el programa puguin practicar el català. 
Les entitats i els establiments formalitzen la seva participació en el programa 
a través de la signatura d’un acord de col·laboració amb el CPNL. 
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Durant l’any 2010 s’han fet 10.555 parelles lingüístiques, han participat 
activament en el programa 2.561 establiments col·laboradors, 782 entitats i 
s’han organitzat 796 activitats.

nombre de parelles lingüístiques des del 2006 fins el 2010

L’any 2010 l’increment ha estat del 0,43% respecte del 2009

entitats i establiments des del 2006 fins el 2010

L’any 2010 ha disminuït el nombre d’establiments col·laboradors a cau-
sa que l’any 2009, en algun territori ,hi va haver una acció directa de 
l’administració pública sobre el teixit socioeconòmic i això va comportar que 
associacions de comerciants s’adherissin al programa, cosa que no ha pas-
sat en aquest 2010.

Les activitats que s’organitzen són diverses: anades al teatre, clubs de 
lectura fàcil, visites guiades a museus i recintes d’interès cultural, concerts, 
mostres gastronòmiques, conferències, cinema, excursions, visites a ex-
posicions... Totes elles encaminades a fomentar l’ús del català i la cohesió 
social.

Els participants en el programa tenen un carnet identificatiu que els dóna 
accés a recintes i establiments  del seu territori i/o de tot Catalunya, amb els 
quals s’han acordat avantatges.
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A mesura que s’ha anat estenent, el Voluntariat per la llengua ha evolucio-
nat, i en aquests moments se n’estan desenvolupant diverses modalitats 
amb la participació de diferents entitats i organismes. 

Aquest 2010 el Voluntariat per la llengua s’ha fet extensiu a empreses, al 
sector judicial: centres penitenciaris i departaments de justícia i, a l’àmbit 
sanitari.

2.2.5. Jocs en català  

El programa Jocs en català té per objectiu l’extensió de l’ús del català per 
mitjà del joc i les joguines. Aquest ús és pensat per sensibilitzar d’una banda 
els fabricants i els venedors de jocs i joguines, i de l’altra els pares i mares i 
les entitats que els representen, tot a partir del joc i dels infants com a trans-
missors de la voluntat i la necessitat de jugar en català.

Es tracta, doncs, de facilitar informació dels jocs disponibles en català i fer-
ne difusió per fomentar-ne l’ús, de potenciar la fabricació i la comercialitza-
ció de jocs en català.

Per a això cal implicar els fabricants i venedors de jocs en el programa, sen-
sibilitzar els pares i mares, els programadors d’activitats i les AMPA sobre la 
necessitat d’incorporar el joc en català en els espais d’oci i de promoure l’ús 
dels jocs en català entre els nens i nenes de 5 a 14 anys.

Les principals línies d’actuació durant el 2010 ha estat dues: l’edició del 
catàleg Jocs en català 2010-2011, l’adhesiu i la carta als Reis i l’actualització 
de la pàgina web de jocs del CPNL (http://www.cpnl.cat/jocs).

El CPNL ha editat 67.000 catàlegs Jocs en català, 39.500 adhesius i 
222.000 cartes als Reis que s’han distribuït en escoles, AMPA, centres cí-
vics, biblioteques, esplais, parcs de Nadal i ludoteques de tot Catalunya.

Des de diversos CNL s’ha fet una difusió específica, a nivell local, dels jocs 
i joguines en català al territori (CNL de l’Àrea de Reus Miquel Ventura, CNL 
de Badalona i Sant Adrià, CNL Eramprunyà, CNL de Lleida, CNL de  les 
Terres de l’Ebre i CNL del Vallès Oriental –Mollet del Vallès-).

En el marc dels parcs de Nadal i ludoteques que s’organitzen per tot Cata-
lunya, s’ha de destacar la presència del CPNL al Parc de Nadal de Cambrils 
i d’Arbúcies, al Barbamenc de Barberà del Vallès i la coorganització d’una 
ludoteca de Nadal a Sant Andreu de la Barca.

Els ajuntaments de Reus, del Masnou, de Pineda de Mar, de Premià de 
Mar, de Vilassar de Mar, de Calella, de Begues, de Torrelles de Llobregat i 
l’Institut Municipal d’Educació de l’Ajuntament de Mataró, col·laboren, a tra-
vés dels centres de normalització lingüística del seu territori, en la difusió del 
programa Jocs en català: concretament en l’edició i distribució de la carta 
als Reis del CPNL.

Plataforma per la Llengua ha col·laborat en l’actualització del catàleg 
Jocs en català 2010-2011. Aquesta publicació inclou el logotip de l’entitat 
i l’adreça de la pàgina web de Plataforma on es pot trobar més informació 
sobre els jocs en català que hi ha al mercat. 

El CPNL també ha col·laborat amb la Secretaria d’Infància i Adolescència 
del Departament d’Acció Social i Ciutadania en el marc del Festival de la 
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Infància que es va fer a Barcelona del 27 de desembre del 2010 al 4 de ge-
ner del 2011. Des de l’estand de la Generalitat de Catalunya es van repartir 
3.000 catàlegs Jocs en català, 4.000 adhesius i 12.500 cartes als Reis.

2.2.6. Cinema en català  

La participació del CPNL en la difusió del cinema en català en tot l’àmbit 
territorial, consisteix en l’organització de cicles de cinema en català i en la 
difusió de les estrenes de la cartellera a través de les pàgines web de cada 
CNL.

Dels cicles de cinema organitzats pels CNL, destaquem els que s’han pro-
gramat en el marc del CINC que promou la Secretaria de Política Lingüística 
i diversos cicles que els CNL han organitzat arreu del territori en el marc de 
les actuacions locals programades.
 
Cicle de Cinema Infantil en català (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 Secretaria de Política Lingüística en la coorganització i/o 
difusió territorial del CINC.

Coorganització

CINC Reus
Organitza: Orfeó Reusenc, CNL de l’Àrea de Reus Miquel Ventura, Regido-
ria de Política Lingüística de l’Ajuntament de Reus i Secretaria de Política 
Lingüística. 
Amb la col·laboració de Ràdio Reus, Reus Digital i Canal Reus TV. 

CINC Montornès del Vallès
Organitza: Ajuntament de Montornès del Vallès i CNL del Vallès Oriental 

CINC Badalona
Organitza: Ajuntament de Badalona, CNL de Badalona i Sant Adrià i Megaci-
ne de Badalona.

Difusió

Diversos CNL han fet difusió del cinema en català a les seves pàgines web.

8è cicle de cinema infantil a Granollers (CINC)
CNL del Vallès Oriental
(febrer-març de 2010)

CINC a Tarragona, el Vendrell, Montblanc, Santa Coloma de Queralt  i Vila-
seca
CNL de Tarragona
(febrer-març de 2010)
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CINC a Roquetes
CNL de les Terres de l’Ebre
(octubre-novembre de 2010)

CINC a Tarragona, el Vendrell, Montblanc, Santa Coloma de Queralt  i Vila-
seca
CNL de Tarragona
(octubre-novembre de 2010)

9è CINC a Granollers
CNL del Vallès Oriental
(octubre-novembre de 2010)

Altres cicles de cinema en català 

Durant el 2010 s’han projectat les darreres pel·lícules de cicles de cinema 
iniciats l’any anterior: 

XII Cicle de Cinema Infantil a Sant Feliu de Llobregat
Organització: Consorci per a la Normalització Lingüística (Servei Local de 
Català de Sant Feliu de Llobregat) en conveni amb l’Associació CineBaix de 
Sant Feliu de Llobregat.

XIII edició del Cicle de cinema infantil en català (Castelldefels) 
Organitzat pel Servei Local de Català de Castelldefels i la Federació Coordi-
nadora de les AMPA en el marc del Pla Educatiu d’Entorn de Castelldefels.

Aquest 2010 s’han organitzat els cicles de cinema territorials següents:

II Cicle de cinema infantil en català
Programat gràcies a l’acord de col·laboració del CNL de Badalona i Sant 
Adrià amb l’empresa que gestiona el Megacine Badalona.

X Cicle de Cinema Infantil i Juvenil en Català (Sabadell)
Organitza: CNL de Sabadell, Ajuntament de Sabadell i Ciutat i Escola Saba-
dell. 
Col·labora: Cinemes Imperial.

Cicle de cinema en català al Megacine de Badalona
L’Ajuntament de Badalona, el CNL de Badalona i Sant Adrià i l’empresa que 
gestiona el Megacine Badalona han arribat a un acord per promocionar el 
cinema en català l’any en què Badalona és capital de la cultura catalana.

VI Cicle de Cinema en Català del Baix Camp
El Consell Comarcal del Baix Camp i el Centre de Normalització Lingüística 
de l’Àrea de Reus Miquel Ventura, amb la col·laboració dels ajuntaments de 
les poblacions participants, organitzen el VI Cicle de cinema en català.

Cicle de Cinema Infantil en català de l’Hospitalet
Filmax i el Centre de normalització Lingüística (CNL) de l’Hospitalet van 
signar un conveni de col·laboració, el mes de febrer de 2009, per difondre 
el català a les sales de cinema de la ciutat. Gràcies a aquest acord, Cines 
Filmax Granvia projectarà un cicle de cinema infantil en català un cap de 
setmana al mes, de febrer a juny, en dues sessions, una dissabte a la tarda i 
l’atra diumenge al matí.
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XIII Cicle de Cinema Infantil a Sant Feliu de Llobregat
Organització: Consorci per a la Normalització Lingüística (Servei Local de 
Català de Sant Feliu de Llobregat) en conveni amb l’Associació CineBaix de 
Sant Feliu de Llobregat.

Altres actuacions

El CNL de Lleida ha col·laborat a la Mòstra de Cinèma Occitan “Llanterna 
Digital” que difon la realitat de la llengua occitana a través de creacions ci-
nematogràfiques. La seva programació arriba a diferents localitats catalanes 
(Lleida, Tàrrega, La Seu d’Urgell...) i occitanes.

Aquest cicle és una iniciativa de la Coordinadora de Serveis Lingüístics de 
Lleida, que està integrada per representants de la Secretaria de Política 
Lingüística; del Consorci per a la Normalització Lingüística, CNL de Lleida; 
dels serveis territorials d’Educació, de Salut i de Justícia de la Generalitat 
de Catalunya; del Servei Lingüístic de la Universitat de Lleida; de l’Escola 
Oficial d’Idiomes de Lleida, i del Servei Lingüístic de Comissions Obreres.

2.3.  Convenis

Documents signats pel CPNL, per sectors d’intervenció. 2010

Pel que fa a la modalitat dels documents, hi ha, en primer lloc, els acords 
de col·laboració, molt vinculats als establiments comercials o a les asso-
ciacions que participen en el programa Voluntariat per la llengua; en segon 
lloc, destacar els annexos (vinculats, bàsicament, a un conveni o un acord 
de col·laboració), que detallen el desenvolupament del contingut d’aquests 
documents, que implica despesa econòmica, originada habitualment per 
l’organització de cursos; en tercer lloc els convenis i, finalment, les pròrro-
gues de convenis o acords de col·laboració signats en anys anteriors.

Economia Associacions Adm. Pública Total
Convenis 32 56 171 259
Acords de 
col·laboració 723 287 115 1.125

Pròrrogues de 
convenis 37 136 28 201

Annexos 34 36 364 434
Total  826 515 678 2.019
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Evolució dels documents signats pel Consorci 
per a la Normalització Lingüística, per sectors.

El nombre de documents signats a l’Administració pública ha disminuït 
sensiblement pel fet que molts ens locals (ajuntaments i consells comar-
cals) tenen convenis marc subscrits en anys anteriors per organitzar cursos 
d’acolliment lingüístic encara vigents el 2010. Tot i així, l’any 2010, s’han 
signat 82 nous convenis per a aquesta actuació amb ens locals. El nombre 
d’annexos per documentar l’organització d’aquests cursos ha estat de 246.

D’aquests 678 documents signats amb l’Administració pública, desta-
quem el conveni amb l’Escola d’Administració Pública de Catalunya per a 
l’organització de cursos, tant a l’Administració local com a l’Administració 
de la Generalitat de Catalunya i l’estatal, i la pròrroga del conveni amb 
el Departament d’Acció Social i Ciutadania per a l’organització de cursos 
d’acolliment lingüístic adreçats a entitats i col·lectius d’immigrants.

Quant als documents signats amb el sector de l’economia, mencionem 
l’increment dels acords de col·laboració amb establiments que participen en 
el programa Voluntariat per la llengua.

2.4. Estudis i avaluació

Ofercat: indicadors de l’oferta de català

L’Ofercat és una eina d’avaluació de la presència de català en un territori 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 oferei-
xen els censos i padrons, i poden ajudar a dissenyar la planificació lingüísti-
ca que duen a terme el Consorci per a la Normalització Lingüística i
les altres institucions implicades en aquest procés.

L’any 2010 s’han realitzat observacions, però exclusivament al sector de 
comerços i empreses de serveis, de cinc ciutats catalanes on ja es va fer 
l’observació d’Ofercat l’any 2003. Les poblacions són les següents: Olot, 
Lleida, Reus, Sabadell i Santa Coloma de Gramenet.

2007 2008 2009 2010
Economia 574 836 565 826
Associacions 508 671 580 515
Adm. Pública 800 973 1.115 678
Total  1.882 2.480 2.260 2.019
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L’evolució que s’ha produït és la que indica el gràfic següent:

Evolució de l’oferta en català als comerços 
de cinc ciutats catalanes

Com es pot apreciar, es produeix un lleuger increment de l’oferta de català a 
les ciutats d’Olot, Lleida i Sabadell, mentre que l’increment és més notable a 
les ciutat de Reus i Santa Coloma de Gramenet.

Indexplà

L’Indexplà és un programa informàtic que permet conèixer la situació lingüís-
tica
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 2010 s’han portat a terme 25 observacions de l’Indexplà, 17 de 
les quals s’han fet al CNL de Barcelona, 4 al CNL de Tarragona, 2 al CNL 
de Cornellà de Llobregat, 1 al CNL de Terrassa/Rubí i 1 al CNL de Terres de 
l’Ebre. 
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1 Les ciutats on es van fer les observacions són les següents: Girona, Salt, Figueres, L’Hospitalet de Llobregat, Badalona, les 
ciutats vallesanes de Cerdanyola, Badia, Barberà, Ripollet i Sant Cugat, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú.

Altres observacions

El CPNL va desenvolupar a finals del 2010 un conjunt de 685 observacions 
a comerços regentats per immigrants estrangers, que es van portar a terme 
a dotze1 ciutats catalanes i el barri del Raval de  Barcelona. El resultat ha 
estat el següent:
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El CPNL en xifres 2010 2010 Anual
2009-2010 Curs acadèmic

Dada
Pressupost 39.250.000 Anual

Nombre de CNL 22
Nombre de punts d'atenció 142

Nombre de cursos de català per a adults 4.806 Curs acadèmic
Inicials i bàsics 3.017
Elementals 446
Intermedis 612
Suficiència 556
Perfeccionament 93
Altres 82

Inscripcions als cursos de català per a adults 127.807 Curs acadèmic
Inicials i bàsics 78.776
Elementals 9.700
Intermedis 17.869
Suficiència 17.825
Perfeccionament 2.424
Altres 1.213

Inscripcions presencials i semipresencials 117.608
Inscripcions a distància 9.174
Autoaprenentatge 1.025

Nats a Catalunya 25.579
Nats a la resta de l'Estat Espanyol 18.564
Nats a l'estranger 76.561
NS/NC 7.103

Alumnat plans d'acolliment 47.793 Anual

Finançats per la Secretaria de Política Lingüística i un ajuntament o consell comarcal 38.163
Finançats per la Secretaria per a la Immigració 9.630
Finançats per la Secretaria de Política Lingüística i la Diputació de Barcelona 0

Alumnat col lectius específics 13.690 Curs acadèmic
Pakistan 1.475
Xina 1.096
Romania 1.820
Marroc 9.299

Cursos de català per a la restauració 36 Curs acadèmic

Certificats homologats expedits 22.819 Curs acadèmic
Nivell Bàsic (A1) 7.265
Nivell Elemental (A2) 2.639
Nivell Intermedi (B) 5.752
Nivell Suficiència (C) 5.938
Nivell Superior (D) 1.225

Convenis i acords de col laboració  (formació, assessorament, 
dinamització i plans lingüístics) 2.019 Anuals
Empreses 826
Organitzacions 515
Administració local 678

Voluntariat per la llengua Anuals
Nombre de parelles 10.555
Entitats col·laboradores 782
Establiments col·laboradors2 .561
Activitats 796

cpnl.cat Anuals
Pàgines descarregades 3.324.711
Mitjana de pàgines diàries 9.109
Visites úniques al web 976.975

Notícies publicades al web (CPNL i CNL)1 .042
Entrades a l'agenda d'actes del web (CPNL i CNL) 797
Notícies publicades a la pàgina VxL 218

1

782
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Sector Nom	  CNL	   Empresa	  /	  Entitat	  /	  Organisme

Administració	  pública 001	  Serveis	  Centrals Agència	  Catalana	  de	  la	  Joventut
Deganat	  Autonòmic	  dels	  Registradors	  de	  la	  Propietat,	  Mercantils	  i	  de	  Béns	  Mobles
Departament	  d'Acció	  Social	  i	  Ciutadania
Escola	  d'Administració	  Pública	  de	  Catalunya
Facultat	  de	  Filologia	  de	  la	  Universitat	  de	  Barcelona
Museu	  d'Història	  de	  Catalunya
Universitat	  Autònoma	  de	  Barcelona
Universitat	  de	  Barcelona
Universitat	  Rovira	  i	  Virgili

002	  CNL	  de	  Barcelona ADIF
ADIGSA
Agència	  de	  Residus	  de	  Catalunya
Ajuntament	  de	  Barcelona
Barcelona	  Activa,	  SAU,	  SPM,
Cambra	  de	  Comerç	  del	  Perú	  a	  Espanya
Casa	  Museu	  i	  Arxiu	  Joan	  Maragall
CEIP	  General	  Prim
CEIP	  Pere	  Vila
Centre	  d'Acollida	  Vilana
Centre	  de	  Telecomunicacions	  i	  Tecnologies	  de	  la	  Informació
Centre	  Residencial	  d'Acció	  Educativa	  Mas	  Pins
Col·∙legi	  d'Agents	  de	  la	  Propietat	  Immobiliària
Col·∙legi	  d'Aparelladors	  i	  Arquitectes	  Tècnics	  de	  Barcelona
Col·∙legi	  d'Arquitectes	  de	  Catalunya
Col·∙legi	  de	  Logopedes
Col·∙legi	  d'Enginyers	  Tècnics	  Industrials	  de	  Catalunya
Col·∙legi	  Oficial	  de	  Disseny	  Gràfic	  de	  Catalunya
Col·∙legi	  Oficial	  d'Infermeria	  de	  Barcelona
Comisión	  del	  Mercado	  de	  las	  Telecomunicaciones
Consolat	  General	  de	  l'Equador
Consolat	  General	  del	  Pakistan
Equip	  d'Atenció	  Primària	  Sardenya	  
Escola	  Poeta	  Foix
Hospital	  Clínic	  de	  Barcelona
Informació	  i	  Comunicació	  de	  Barcelona	  SA	  SPM	  
Institut	  de	  Prestacions	  d'Assistència	  Mèdica	  al	  Personal	  Municipal
Institut	  Municipal	  de	  Persones	  amb	  Discapacitat	  
L'Auditori
Oficina	  Antifrau	  de	  Catalunya
Parc	  Científic	  de	  Barcelona
Parlament	  de	  Catalunya
Poble	  Espanyol	  de	  Montjuïc,	  SAU
ProEixample
Programa	  de	  qualificació	  professional	  inicial	  	  /	  Pla	  de	  transició	  al	  treball	  -‐	  Nou	  Barris
Punt	  d'Informació	  Jove	  de	  Sant	  Martí	  
RENFE	  Operadora	  -‐	  Alta	  Velocidad	  -‐	  Larga	  Distancia

003	  CNL	  de	  l'Hospitalet Ajuntament	  de	  l'Hospitalet	  de	  Llobregat
CEIP	  Menéndez	  Pidal
Centre	  Concertat	  Sant	  Jaume	  de	  la	  FEP
Consorci	  Sanitari	  Integral
Escola	  Pau	  Casals
Escola	  Pep	  Ventura
L'Hospitalet	  2010.	  Societat	  Privada	  Municipal,	  SA

004	  CNL	  de	  Cornellà	  de	  Llobregat Ajuntament	  de	  Cornellà	  de	  Llobregat

005	  CNL	  de	  Ca	  n'Ametller Ajuntament	  d'Abrera
Ajuntament	  de	  Castellbisbal
Ajuntament	  de	  Corbera	  de	  Llobregat
Ajuntament	  de	  la	  Palma	  de	  Cervelló
Ajuntament	  de	  Martorell
Ajuntament	  de	  Molins	  de	  Rei
Ajuntament	  de	  Pallejà
Ajuntament	  de	  Sant	  Andreu	  de	  la	  Barca
Ajuntament	  de	  Sant	  Vicenç	  dels	  Horts
Ajuntament	  de	  Vallirana
Ajuntament	  del	  Papiol
Ajuntament	  d'Esparreguera
Ajuntament	  d'Olesa	  de	  Montserrat
Patronat	  Municipal	  de	  Serveis	  d'Atenció	  a	  les	  Persones	  	  /	  Ajuntament	  de	  Martorell

006	  CNL	  Roses Ajuntament	  de	  Sant	  Feliu	  de	  Llobregat
Ajuntament	  de	  Sant	  Joan	  Despí
Ajuntament	  de	  Sant	  Just	  Desvern
Ajuntament	  d'Esplugues	  de	  Llobregat

007	  CNL	  Eramprunyà Ajuntament	  de	  Begues
Ajuntament	  de	  Castelldefels
Ajuntament	  de	  Gavà
Ajuntament	  de	  Sant	  Boi	  de	  Llobregat
Ajuntament	  de	  Santa	  Coloma	  de	  Cervelló
Ajuntament	  de	  Viladecans
Biblioteca	  Jordi	  Rubió	  i	  Balaguer
Biblioteca	  Maria	  Aurèlia	  Capmany
Cal	  Ninyo
Centre	  de	  Recursos	  per	  a	  Estudiants	  de	  la	  Unitat	  de	  Joventut	  de	  l'Ajuntament	  de	  Sant	  Boi	  de	  Llobregat



Programa	  Municipal	  Transversal	  de	  Nova	  Ciutadania	  de	  l'Ajuntament	  de	  Sant	  Boi	  de	  Llobregat
Ràdio	  Sant	  Boi

008	  CNL	  El	  Prat	  de	  Llobregat Ajuntament	  del	  Prat	  de	  Llobregat
Biblioteca	  Antoni	  Martin

009	  CNL	  de	  Badalona	  i	  Sant	  Adrià Ajuntament	  de	  Badalona
Ajuntament	  de	  Sant	  Adrià	  de	  Besòs
Badalona	  Comunicació,	  SA
Consorci	  Badalona	  Sud
Ràdio	  Ciutat	  de	  Badalona
Viure	  Sant	  Adrià.	  Butlletí	  d'informació	  municipal

010	  CNL	  del	  Maresme Ajuntament	  d'Alella
Ajuntament	  d'Arenys	  de	  Mar
Ajuntament	  de	  Cabrils
Ajuntament	  de	  Caldes	  d'Estrac
Ajuntament	  de	  Calella
Ajuntament	  de	  Canet	  de	  Mar
Ajuntament	  de	  Malgrat	  de	  Mar
Ajuntament	  de	  Mataró	  -‐	  Nova	  Ciutadania
Ajuntament	  de	  Montgat
Ajuntament	  de	  Pineda	  de	  Mar
Ajuntament	  de	  Premià	  de	  Mar
Ajuntament	  de	  Sant	  Andreu	  de	  Llavaneres
Ajuntament	  de	  Sant	  Vicenç	  de	  Montalt
Ajuntament	  del	  Masnou
Consell	  Comarcal	  del	  Maresme
Institut	  Municipal	  d'Acció	  Cultural	  de	  l'Ajuntament	  de	  Mataró
Institut	  Municipal	  de	  Promoció	  Econòmica	  de	  Mataró	  
Institut	  Municipal	  d'Educació	  de	  l'Ajuntament	  de	  Mataró

011	  CNL	  L'Heura Ajuntament	  de	  Santa	  Coloma	  de	  Gramenet
Biblioteca	  Can	  Peixauet
Biblioteca	  Central
Biblioteca	  Singuerlín	  -‐	  Salvador	  Cabré
CEIP	  Les	  Palmeres	  
Regidoria	  de	  Joventut	  de	  l'Ajuntament	  de	  Santa	  Coloma	  de	  Gramenet

012	  CNL	  de	  Sabadell Ajuntament	  de	  Castellar	  del	  Vallès
Ajuntament	  de	  Palau-‐solità	  i	  Plegamans
Ajuntament	  de	  Sabadell
Ajuntament	  de	  Sant	  Quirze	  del	  Vallès
Centre	  de	  Comunicació	  Corporativa	  Art	  Taulí
Centre	  de	  Formació	  de	  Persones	  Adultes	  de	  la	  Concòrdia
Institut	  Escola	  Industrial	  d'Arts	  i	  Oficis	  de	  Sabadell

013	  CNL	  Vallès	  Occidental	  3 Ajuntament	  de	  Badia	  del	  Vallès
Ajuntament	  de	  Barberà	  del	  Vallès
Ajuntament	  de	  Cerdanyola	  del	  Vallès
Ajuntament	  de	  Ripollet
Ajuntament	  de	  Sant	  Cugat	  del	  Vallès
Entitat	  Municipal	  Descentralitzada	  de	  Valldoreix

014	  CNL	  de	  Terrassa	  i	  Rubí Ajuntament	  de	  Rubí
Ajuntament	  de	  Terrassa
Ajuntament	  de	  Vacarisses
Canal	  Terrassa
Escola	  Ramon	  Pont
Foment	  de	  Terrassa,	  S.A.
IES	  Can	  Jofresa
IES	  Investigador	  Blanxart
IES	  La	  Serreta
IES	  L'Estatut
IES	  Montserrat	  Roig
IES	  Santa	  Eulàlia
IES	  Terrassa

015	  CNL	  del	  Vallès	  Oriental Ajuntament	  de	  Caldes	  de	  Montbui
Ajuntament	  de	  Canovelles
Ajuntament	  de	  Granollers
Ajuntament	  de	  la	  Garriga
Ajuntament	  de	  les	  Franqueses	  del	  Vallès
Ajuntament	  de	  Lliçà	  d'Amunt
Ajuntament	  de	  Llinars	  del	  Vallès
Ajuntament	  de	  Montornès	  del	  Vallès
Ajuntament	  de	  Sant	  Feliu	  de	  Codines
Ajuntament	  de	  Vallgorguina
Biblioteca	  de	  Caldes	  de	  Montbui
Biblioteca	  la	  Llagosta
Centre	  de	  Desenvolupament	  Infantil	  i	  Atenció	  Precoç
Centre	  de	  Formació	  d'Adults	  de	  la	  Llagosta
Centre	  Especial	  de	  Treball	  Taller	  Alborada
Centre	  Ocupacional	  del	  Bosc
Consorci	  Teledigital	  Mollet
Escola	  d'Adults	  de	  Caldes	  de	  Montbui
Escola	  d'Educació	  Especial	  Can	  Vila
Escola	  el	  Calderí

016	  CNL	  d'Osona Ajuntament	  de	  Manlleu
Ajuntament	  de	  Vic



Consell	  Comarcal	  d'Osona
Consorci	  del	  Lluçanès
Consorci	  Hospitalari	  de	  Vic
Mancomunitat	  La	  Plana

017	  CNL	  Montserrat Ajuntament	  de	  Manresa
Ajuntament	  de	  Sallent

018	  CNL	  de	  Tarragona Ajuntament	  de	  Cunit
Ajuntament	  de	  l'Arboç
Ajuntament	  de	  Montblanc
Ajuntament	  de	  Salou
Ajuntament	  de	  Torredembarra
Ajuntament	  de	  Vila-‐seca
Ajuntament	  del	  Vendrell
Biblioteca	  Pública	  de	  Tarragona
Centre	  d'Estudis	  Marítims	  i	  d'Activitats	  del	  Port	  de	  Tarragona	  
Consell	  Comarcal	  de	  la	  Conca	  de	  Barberà
Consell	  Comarcal	  del	  Baix	  Penedès
Empresa	  Municipal	  de	  Mitjans	  de	  Comunicació	  de	  Tarragona
Empresa	  Municipal	  de	  Transports	  Públics	  de	  Tarragona,	  SA
Institut	  Municipal	  de	  Serveis	  Socials	  de	  Tarragona
Regidoria	  d'Ensenyament	  de	  l'Ajuntament	  de	  Tarragona

019	  CNL	  de	  Lleida Ajuntament	  d'Agramunt
Ajuntament	  d'Alcarràs
Ajuntament	  de	  Balaguer
Ajuntament	  de	  Cervera
Ajuntament	  de	  la	  Pobla	  de	  Segur
Ajuntament	  de	  la	  Seu	  d'Urgell
Ajuntament	  de	  Lleida
Ajuntament	  de	  Mollerussa
Ajuntament	  de	  Penelles
Ajuntament	  de	  Tàrrega
Ajuntament	  de	  Tremp
Biblioteca	  Central	  Comarcal	  de	  Tàrrega
Biblioteca	  Comarcal	  Jaume	  Vila	  de	  Mollerussa
Biblioteca	  Municipal	  -‐	  Telecentre	  de	  Corbins
Centre	  de	  Formació	  d'Adults	  Mollerussa
Centre	  Tecnològic	  Forestal	  de	  Catalunya
Consell	  Comarcal	  de	  la	  Noguera
Consell	  Comarcal	  de	  l'Alt	  Urgell
Consell	  Comarcal	  de	  l'Alta	  Ribagorça
Consell	  Comarcal	  del	  Pallars	  Sobirà
Consell	  Comarcal	  del	  Pla	  d'Urgell
Consorci	  del	  Turó	  de	  la	  Seu	  Vella	  de	  Lleida
Diputació	  de	  Lleida
IES	  Torre	  Vicens
Residència	  i	  centre	  de	  dia	  per	  a	  la	  gent	  gran	  de	  l'Alta	  Ribagorça

020	  CNL	  de	  Girona Ajuntament	  d'Amer
Ajuntament	  d'Anglès
Ajuntament	  d'Arbúcies
Ajuntament	  de	  Banyoles
Ajuntament	  de	  Blanes
Ajuntament	  de	  Breda
Ajuntament	  de	  Caldes	  de	  Malavella
Ajuntament	  de	  Cassà	  de	  la	  Selva
Ajuntament	  de	  Castelló	  d'Empúries
Ajuntament	  de	  Castell-‐Platja	  d'Aro
Ajuntament	  de	  Celrà
Ajuntament	  de	  Figueres
Ajuntament	  de	  Girona
Ajuntament	  de	  la	  Bisbal	  d'Empordà
Ajuntament	  de	  la	  Jonquera
Ajuntament	  de	  l'Escala
Ajuntament	  de	  Llagostera
Ajuntament	  de	  Llançà
Ajuntament	  de	  Lloret	  de	  Mar
Ajuntament	  de	  Maçanet	  de	  la	  Selva
Ajuntament	  de	  Palafrugell
Ajuntament	  de	  Riells	  i	  Viabrea
Ajuntament	  de	  Riudellots	  de	  la	  Selva
Ajuntament	  de	  Roses
Ajuntament	  de	  Salt
Ajuntament	  de	  Sant	  Hilari	  Sacalm
Ajuntament	  de	  Santa	  Coloma	  de	  Farners
Ajuntament	  de	  Santa	  Cristina	  d'Aro
Ajuntament	  de	  Sils
Ajuntament	  de	  Torroella	  de	  Montgrí
Ajuntament	  d'Hostalric
Ajuntament	  d'Olot
Associació	  la	  Garrotxa,	  terra	  d'acolliment	  turístic
Biblioteca	  -‐	  Sala	  Galà
Biblioteca	  Comarcal	  de	  Blanes
Biblioteca	  Lluís	  Barceló	  i	  Bou
Biblioteca	  Municipal	  de	  Sant	  Antoni
Biblioteca	  Pere	  Carner
Casal	  Cívic	  Blanes	  -‐	  Can	  Borell



Centre	  Cívic	  Tueda
Centre	  Cívic	  Vilartagues
Centre	  de	  Formació	  d'Adults	  Es	  Piteus
Centre	  d'Interpretació	  del	  Territori.	  Estada	  Juvinyà
Consell	  Comarcal	  de	  l'Alt	  Empordà
Consell	  Comarcal	  del	  Gironès
Diputació	  de	  Girona
Escola	  Oficial	  d'Idiomes	  de	  Blanes
IES	  Sa	  Palomera
IES	  S'Agulla
IES	  Serrallarga
Institut	  de	  Cultura	  de	  la	  Ciutat	  d'Olot	  
Museu	  de	  la	  Pesca
Nova	  Ràdio	  Lloret
Serveis	  Territorials	  de	  Girona	  del	  Departament	  de	  Justícia
Teatre	  de	  Blanes
Teatre	  La	  Gorga

021	  CNL	  de	  les	  Terres	  de	  l'Ebre Ajuntament	  de	  Deltebre
Ajuntament	  de	  Flix
Ajuntament	  de	  Tortosa
CEIP	  Antoni	  Nat
CEIP	  Les	  Eres
CEIP	  Lluís	  Viñas
CEIP	  Marcel·∙lí	  Domingo
CEIP	  Pàmies
CEIP	  Roc	  Llop
CEIP	  Sant	  Agustí
CEIP	  Tres	  d'Abril
CEIP	  U	  d'Abril	  -‐	  ZER	  Ebre
Col·∙legi	  de	  Santa	  Teresa
Col·∙legi	  Teresià
Consell	  Comarcal	  de	  la	  Ribera	  d'Ebre
Consell	  Comarcal	  de	  la	  Terra	  Alta
Consell	  Comarcal	  del	  Montsià
IES	  Julio	  Antonio
IES	  Sagrada	  Família

022	  CNL	  de	  l'Àrea	  de	  Reus	  Miquel	  
Ventura Ajuntament	  de	  Cambrils

Ajuntament	  de	  Maspujols
Ajuntament	  de	  Reus
Ajuntament	  de	  Vandellòs	  i	  l'Hospitalet	  de	  l'Infant
Col·∙legi	  Oficial	  d'Agents	  Comercials	  de	  Reus
Confraria	  de	  Pescadors	  de	  Cambrils
Consell	  Comarcal	  del	  Baix	  Camp
Consell	  Comarcal	  del	  Priorat
Entitat	  Pública	  Empresarial	  Local	  Cambrils	  Audiovisual
Hospital	  Universitari	  de	  Sant	  Joan	  SAGESSA	  

023	  CNL	  de	  l'Alt	  Penedès	  i	  el	  
Garraf Ajuntament	  de	  Cubelles

Ajuntament	  de	  Gelida
Ajuntament	  de	  Sant	  Pere	  de	  Ribes
Ajuntament	  de	  Sant	  Sadurní	  d'Anoia
Ajuntament	  de	  Sitges
Ajuntament	  de	  Torrelles	  de	  Foix
Ajuntament	  de	  Vilafranca	  del	  Penedès
Ajuntament	  de	  Vilanova	  i	  la	  Geltrú
Ajuntament	  del	  Pla	  del	  Penedès
Biblioteca	  Torras	  i	  Bages
Consorci	  de	  Serveis	  a	  les	  Persones
Consorci	  Sanitari	  de	  l'Alt	  Penedès
Patronat	  del	  Teatre	  Municipal	  Cal	  Bolet	  i	  l'Auditori
Regidoria	  de	  Cultura	  de	  l'Ajuntament	  de	  Cubelles
Teatre	  Principal	  

Sector	  associatiu 001	  Serveis	  Centrals Comissió	  Obrera	  Nacional	  de	  Catalunya
Federación	  de	  Trabajadores	  Independientes	  de	  Comercio	  (FETICO)
Fundació	  Privada	  Vella	  Terra
Fundació	  Vallparadis,	  FPC
Organitzacions	  Empresarials	  de	  Lleida	  Fundació	  Privada	  OELL
RCD	  Espanyol
Revista	  Mà

002	  CNL	  de	  Barcelona Acció	  Psoriasi
Aculco	  Barcelona
Agrupació	  Congrés
Agrupament	  Ferroviari	  de	  Barcelona
Amnistia	  Internacional	  Catalunya
AMPA	  CEIP	  Aiguamarina
AMPA	  CEIP	  Auró
AMPA	  CEIP	  Bac	  de	  Roda
AMPA	  CEIP	  Bernat	  de	  Boïl
AMPA	  CEIP	  Cervantes	  
AMPA	  CEIP	  Collaso	  i	  Gil
AMPA	  CEIP	  Elisenda	  de	  Montcada
AMPA	  CEIP	  Eulàlia	  Bota
AMPA	  CEIP	  Ferran	  Sunyer



AMPA	  CEIP	  La	  Farigola
AMPA	  CEIP	  La	  Maquinista
AMPA	  CEIP	  Mare	  Nostrum
AMPA	  CEIP	  Mas	  Casanovas
AMPA	  CEIP	  Mestre	  E.	  Gibert	  i	  Camins
AMPA	  CEIP	  Morera
AMPA	  CEIP	  Pegaso
AMPA	  CEIP	  Ramon	  Llull
AMPA	  CEIP	  Sant	  Jordi
AMPA	  CEIP	  Timbaler	  del	  Bruc
AMPA	  CEIP	  Torrent	  d'en	  Melis
AMPA	  Col·∙legi	  Sagrada	  Família	  de	  Sant	  Andreu	  de	  Palomar
AMPA	  Escola	  Bon	  Pastor
AMPA	  Escola	  Ferrer	  i	  Guàrdia
AMPA	  Escola	  Gayarre
AMPA	  Escola	  Prosperitat
AMPA	  Escola	  Sagrada	  Família	  Urgell
AMPA	  Escola	  Seat
AMPA	  Fort	  Pienc
AMPA	  IES	  Barcelona	  Congrés
AMPA	  IES	  Flos	  i	  Calcat
AMPA	  IES	  Pablo	  Ruiz	  Picasso
AMPA	  IES	  Príncep	  de	  Viana
AMPA	  IES	  Sant	  Andreu
AMPA	  Ramón	  y	  Cajal
APA	  CEIP	  Octavio	  Paz
Asociación	  Amigos	  MIRA
Asociación	  Comisión	  Católica	  para	  Migraciones
Asociación	  Cultural	  Los	  Rios	  en	  Cataluña
Asociación	  de	  Ecuatorianos	  Bon	  Pastor
Asociación	  de	  Personas	  Participantes	  Ágora
Asociación	  Iberoamericana	  para	  la	  Integración	  Social	  
Asociación	  Puente	  Centro	  Cultural	  Árabe
Asociación	  Sociocultural	  Sendas	  de	  Gracia
Assemblea	  de	  Cooperació	  per	  la	  Pau
Associació	  "in	  via"
Associació	  amics	  IES	  Escola	  d'hoteleria	  i	  turisme	  de	  Barcelona
Associació	  Benestar	  i	  Desenvolupament	  
Associació	  Catalana	  d'Afectats	  de	  Fibromiàlgia	  
Associació	  Catalana	  de	  Residents	  Senegalesos
Associació	  Catalana	  d'Empreses	  del	  Lleure,	  l'Educació	  i	  la	  Cultura
Associació	  Catalana	  per	  a	  la	  Integració	  d'Homosexuals,	  Bisexuals	  i	  Transsexuals	  Immigrants
Associació	  Cultural	  Educativa	  i	  Social	  Operativa	  de	  Dones	  Pakistaneses
Associació	  de	  Casals	  i	  Grups	  de	  Joves	  de	  Catalunya
Associació	  de	  Comerciants	  del	  Mercat	  de	  la	  Boqueria
Associació	  de	  Comerciants	  del	  Mercat	  de	  l'Abaceria	  Central
Associació	  de	  Comerciants	  i	  Serveis	  del	  Poble-‐Sec
Associació	  de	  Comerciants	  i	  Veïns	  de	  la	  Creu	  Coberta
Associació	  de	  Comerciants	  la	  Marina	  -‐	  Zona	  Franca
Associació	  de	  Concessionaris	  del	  Mercat	  de	  Sarrià
Associació	  de	  Famílies	  Monoparentals
Associació	  de	  Mentors	  i	  Emprenedors
Associació	  de	  Professionals	  de	  la	  Dansa	  de	  Catalunya
Associació	  de	  Professionals	  de	  la	  Gestió	  Cultural	  de	  Catalunya
Associació	  de	  Treballadors	  Pakistanesos
Associació	  de	  Veïns	  Baix	  Guinardó
Associació	  de	  Veïns	  Can	  Baró
Associació	  de	  Veïns	  Clot	  -‐	  Camp	  de	  l'Arpa
Associació	  de	  Veïns	  de	  Diagonal	  Mar
Associació	  de	  Veïns	  de	  Montbau
Associació	  de	  Veïns	  i	  Veïnes	  de	  les	  Roquetes
Associació	  de	  Veïns	  i	  Veïnes	  de	  l'Esquerra	  de	  l'Eixample
Associació	  de	  Veïns	  i	  Veïnes	  del	  Poblenou
Associació	  de	  Veïns	  i	  Veïnes	  Sagrada	  Família
Associació	  de	  Veïns	  pel	  Benestar	  Ciutadà	  del	  districte	  I-‐IX
Associació	  de	  Veïns	  Torre	  Llobeta	  -‐	  Vilapicina
Associació	  de	  Veïns	  Trinitat	  Nova
Associació	  de	  Venedors	  del	  Mercat	  de	  les	  Tres	  Torres
Associació	  d'Empresaris	  i	  Professionals	  de	  Rambla	  Catalunya
Associació	  d'Entitats	  per	  al	  Pla	  Integral	  del	  Casc	  Antic	  (Pla	  Comunitari	  Casc	  Antic)
Associació	  d'Equatorians	  Independents	  a	  Catalunya
Associació	  d'Higienistes	  Dentals	  i	  Auxiliars	  de	  Catalunya	  
Associació	  d'Iniciatives	  d'Economia	  Solidària
Associació	  Educativa	  Integral	  del	  Raval	  
Associació	  Espanyola	  contra	  el	  Càncer
Associació	  Esportiva	  les	  Corts
Associació	  Hàbitats
Associació	  per	  a	  la	  Promoció	  i	  Inserció	  Professional
Associació	  per	  a	  les	  Nacions	  Unides	  Espanya
Associació	  per	  a	  l'Estudi	  del	  Moble
Associació	  per	  a	  l'Estudi	  i	  Promoció	  del	  Benestar	  Social
Associació	  Raduga
Associació	  Social	  Gabella
Associació	  Sociocultural	  Ibn	  Batuta	  
Associació	  Vida	  Abundant



Barcelona	  Bangla	  School
Bona	  Voluntat	  en	  Acció
Càritas	  Diocesana	  de	  Barcelona
Carmel	  Amunt
Casa	  Amèrica	  Catalunya
Casa	  Eslava
Casal	  Catòlic	  de	  Sant	  Andreu
Casal	  dels	  Infants
Castellers	  de	  la	  Sagrada	  Família
Castellers	  de	  la	  Vila	  de	  Gràcia
Castellers	  de	  Sants
Centre	  Cívic	  Sagrada	  Família
Centre	  d'Acolliment	  Talaia
Centre	  Juvenil	  d'Adolescents	  del	  Carmel
Centre	  Juvenil	  Martí	  Codolar
Centre	  Residencial	  d’Acció	  Educativa	  Kairós
Centre	  Social	  de	  Sants
Centre	  Unesco	  de	  Catalunya
Centro	  de	  investigación	  experimental	  para	  las	  artes	  escénicas
Centro	  Filipino	  Tuluyan	  San	  Benito
Club	  de	  Bolos	  Leoneses	  d'Horta
Club	  Esportiu	  Mediterrani
Coined	  España
Col.legi	  de	  Fisioterapeutes	  de	  Catalunya
Comissió	  Catalana	  d'Ajuda	  al	  Refugiat
Comunitat	  Evangèlica	  Trèvol
Convivim	  /	  Centre	  d'Orientació	  a	  l'Immigrant
Cooperacció
Coordinadora	  d'Entitats	  Eix	  Prim
Coordinadora	  Gai-‐Lesbiana
CSM	  ORG.
Eines	  per	  a	  l'Orientació	  i	  el	  Desenvolupament	  dels	  Recursos	  Humans
Eix	  Comercial	  Sants-‐les	  Corts
Eix	  Maragall
El	  Lokal
Els	  Tres	  Turons
Eqmon	  Associació	  pel	  Quart	  Món
Espai	  Inclusió	  i	  Formació	  Casc	  Antic
Esplai	  Va	  Que	  Roda
Experimentem	  amb	  l'Art
Fedelatina.	  Federación	  de	  Entidades	  Lationamericanas	  de	  Cataluña
Federació	  ACAPPS
Federació	  d'Associacions	  Barna	  Centre
Federació	  d'Associacions	  de	  Veïns	  i	  Veïnes	  de	  Barcelona	  
Federació	  de	  Comerç	  Cor	  d'Horta	  i	  Mercat
Federació	  de	  Comerç	  i	  Serveis	  de	  Nou	  Barris
Federació	  d'Entitats	  d'Atenció	  i	  Educació	  a	  la	  Infància	  i	  l'Adolescència
Femarec,	  SCCL
Festival	  BarnaSants
Fundació	  Adsis
Fundació	  Codespa	  Catalunya
Fundació	  de	  Gestió	  Sanitària	  de	  l'Hospital	  de	  la	  Santa	  Creu	  i	  Sant	  Pau
Fundació	  Escola	  de	  Restauració	  i	  Hostalatge	  de	  Barcelona
Fundació	  Gran	  Teatre	  del	  Liceu
Fundació	  Intermón	  Oxfam
Fundació	  Internacional	  Josep	  Carreras
Fundació	  MigraStudium
Fundació	  Nous	  Horitzons
Fundació	  Orfeó	  Gracienc
Fundació	  Privada	  Claror
Fundació	  Privada	  Educativa	  Vedruna	  Barcelona,	  Escola	  Vedruna-‐Àngels
Fundació	  Privada	  Hadama
Fundació	  Privada	  Sagrera
Fundació	  Privada	  Servei	  Solidari	  per	  la	  Inclusió	  Social
Fundació	  Privada	  Trinijove
Fundació	  Privada	  Vella	  Terra
Fundació	  Salut	  i	  Comunitat
Fundació	  Tot	  Raval
Fundació	  Ulls	  del	  Món
Fundació	  Vallparadis,	  FPC
Fundación	  Adra
Fundación	  Indera
Fundación	  Juan	  Pablo	  II
Fundación	  Theodora
Gabinet	  Tècnic	  Jurídic	  de	  Catalunya,	  SLU
Grup	  de	  Botiguers	  de	  la	  Dreta	  de	  l'Eixample
Imagina	  Associació	  Sociocultural
Impulsem,	  SCCL
Iniciativa	  per	  Catalunya	  Verds	  
Junta	  de	  l'AMPA	  CEIP	  Baloo
Junta	  de	  l'AMPA	  CEIP	  Coves	  d'en	  Cimany
Junta	  de	  l'AMPA	  CEIP	  El	  Carmel
Junta	  de	  l'AMPA	  CEIP	  Els	  Pins
Junta	  de	  l'AMPA	  CEIP	  Mare	  de	  Déu	  de	  Montserrat
Junta	  de	  l'AMPA	  CEIP	  Taxonera



La	  Casa	  Amarilla
La	  Prosperitat	  Cultura	  en	  Acció	  -‐	  Projecte	  9	  Barris	  Acull
La	  Tutela
Les	  Corts	  Som	  Poble
Lluïsos	  de	  Gràcia
Lúdic	  3,	  SCCL
Montblanc,	  Fundació	  Privada
Mujeres	  Bolivianas
Pallapupas	  -‐	  Pallassos	  d'hospital
Parròquia	  Sant	  Bernat	  /	  Centre	  Cruïlla
Poble-‐sec	  per	  a	  Tothom	  (Coordinadora	  d'Entitats	  del	  Poble-‐sec)
Religiosas	  de	  María	  Inmaculada
Sant	  Antoni	  Centre	  Comercial	  
Sant	  Martí	  Eix	  Comercial
SATSE.	  Sindicat	  d'infermeria
Secretaría	  Nacional	  del	  Migrante	  
Secretariat	  d'Entitats	  de	  Sants,	  Hostafrancs	  i	  la	  Bordeta
Servei	  Solidari	  i	  Missioner	  dels	  Caputxins	  de	  Catalunya	  i	  Balears
SICAR	  cat
SURT.	  Fundació	  de	  Dones.	  Fundació	  Privada
Taller	  Escola	  Barcelona	  SCCL
Unió	  de	  Botiguers	  Congrés-‐Indians
Unió	  Sindical	  Obrera	  de	  Catalunya	  

003	  CNL	  de	  l'Hospitalet AMPA	  Col·∙legi	  Tecla	  Sala
AMPA	  Escola	  la	  Carpa
AMPA	  IES	  Can	  Vilumara
Associació	  de	  Veïns	  	  la	  Florida
Associació	  Educativa	  Itaca
Associació	  Sociocultural	  Gitana	  Lachó	  Bají	  Calí
Associació	  Solidària	  la	  Llumeneta
Càritas
Centre	  Educatiu	  Fax
Col·∙lectiu	  Maloka	  Colombia
Fundació	  Akwaba
Grup	  Voluntariat	  Parroquies	  Santa	  Gemma	  i	  Sant	  Antoni
L'Esplai	  a	  la	  Florida

004	  CNL	  de	  Cornellà	  de	  Llobregat La	  Carena
005	  CNL	  de	  Ca	  n'Ametller Associació	  de	  Veïns	  Bonavista-‐El	  Mas

Associació	  de	  Veïns	  Can	  Graner
Associació	  de	  Veïns	  El	  Canal
Associació	  de	  Veïns	  Les	  Conserves
Associació	  de	  Veïns	  Riera	  Bonet
Centre	  Excursionista	  Pi	  Tallat
Col·∙lectiu	  per	  a	  la	  Defensa	  del	  Medi	  Ambient	  de	  Sant	  Andreu	  de	  la	  Barca
Dones	  i	  Futur

006	  CNL	  Roses Amics	  de	  les	  Roses
Associació	  CineBaix
Associació	  de	  Concessionaris	  del	  Mercat	  Municipal
Associació	  de	  Dones	  Progressistes
Associació	  de	  Productors	  de	  Fruita	  Dolça
CF	  Can	  Vidalet
Coordinadora	  d'Associacions	  per	  la	  Llengua	  catalana	  d'Esplugues	  de	  Llobregat
Foment	  Cultural	  i	  Artístic
Fundació	  Vallparadis,	  FPC
L'Avenç
Sant	  Feliu	  Decideix!

007	  CNL	  Eramprunyà APADO.	  Fundació	  privada
Associació	  de	  Comerç	  i	  Serveis	  de	  Sant	  Boi	  una	  gran	  botiga
Associació	  de	  comerciants	  El	  Carrer
Associació	  Gats	  Vells
Banc	  del	  Temps	  de	  Gavà	  
Centre	  Obert	  Don	  Bosco	  Salesians	  Sant	  Jordi
Federació	  Coordinadora	  de	  les	  Associacions	  de	  Mares	  i	  Pares	  d'Alumnes	  de	  Castelldefels
Fundació	  Marianao
Mithra
Òmnium	  Cultural	  Baix	  Llobregat.	  Secció	  Sant	  Boi	  de	  Llobregat
Punt	  Òmnia	  de	  la	  Fundació	  Marianao
Unió	  Muntanyenca	  Eramprunyà

008	  CNL	  El	  Prat	  de	  Llobregat Centre	  de	  Promoció	  Social	  Francesc	  Palau
Lliga	  Reumatològica	  del	  Prat

009	  CNL	  de	  Badalona	  i	  Sant	  Adrià Aemifesa.	  Gremi	  d'Instal·∙ladors	  Barcelonès	  Nord	  i	  Baix	  Maresme
Agrupació	  Fotogràfica	  Sant	  Joan	  Baptista
Castellers	  de	  Badalona
Colla	  de	  geganters	  El	  Més	  Petit	  de	  Tots
Inmigración	  al	  Día
RO	  -‐	  Adrià

010	  CNL	  del	  Maresme Fundació	  Privada	  Vella	  Terra
Plataforma	  per	  la	  Llengua	  /	  Maresme
Vocalia	  de	  Dones	  de	  l'Associació	  de	  Veíns	  de	  Rocafonda	  -‐	  L'Esperança	  -‐	  Ciutat	  Jardí

011	  CNL	  L'Heura Agrupació	  del	  Comerç	  i	  la	  Indústria	  
Aramateix
Centre	  Comerç
Centre	  Esportiu	  Raval	  
Centre	  Excursionista	  Puigcastellar

012	  CNL	  de	  Sabadell Actuavallès	  -‐	  Actuem	  contra	  el	  VIH/sida



Associació	  de	  Comerciants	  de	  Castellar	  del	  Vallès
Associació	  de	  Comerciants	  de	  Sant	  Quirze	  del	  Vallès
Associació	  de	  Comerciants	  de	  Santa	  Perpètua	  de	  Mogoda
Associació	  Excursionista	  Polinyà
Aula	  d'Extensió	  Universitària	  per	  a	  Gent	  Gran	  de	  Castellar	  del	  Vallès
Bastoners	  de	  Sabadell
Càritas	  Interparroquial	  de	  Sabadell
Castellar	  amb	  el	  Poble	  Sahrauí
Club	  Atlètic	  Castellar
Comissió	  Catalana	  d'Ajuda	  al	  Refugiat
Coordinadora	  d'Associacions	  per	  la	  Llengua	  /	  Castellar	  del	  Vallès
Drapaires	  d'Emaús
El	  Grup	  de	  Polinyà
Esbart	  Teatral	  de	  Castellar	  del	  Vallès
Germandat	  de	  Polinyà
Gremi	  Comarcal	  d'Hostaleria	  i	  Turismes	  de	  Sabadell	  i	  el	  Vallès	  Centre
Grup	  de	  Teatre	  del	  Centre	  Parroquial	  Sant	  Vicenç
La	  Vallesana.	  Associació	  d'Acordionistes	  Diatònics	  del	  Vallès
Padrins	  Solidaris	  Castellar	  del	  Vallès
Servei	  Ciutadà	  d'Acolliment	  a	  l'Immigrant	  
Unió	  Excursionista	  de	  Sabadell	  

013	  CNL	  Vallès	  Occidental	  3 Agrupació	  Cultural	  Sardanista
Associació	  d'Espectadors	  del	  Teatre	  del	  Mercat	  Vell
Associació	  Musical	  Giravolt
Ateneu	  Santcugatenc
Badia	  Sardanista
Colla	  de	  Geganters	  i	  Grallers	  de	  Barberà	  del	  Vallès
Espai	  gastronòmic	  i	  cultural	  Terra	  Dolça
Federació	  d'Entitats	  Culturals	  de	  Badia	  del	  Vallès	  
Fundació	  Cultural	  Montcada
Òmnium	  Cultural	  Sant	  Cugat
Pla	  de	  Desenvolupament	  Comunitari	  de	  Badia	  del	  Vallès
Societat	  Cultural	  i	  Recreativa	  La	  Unió	  de	  Mas	  Rampinyo

014	  CNL	  de	  Terrassa	  i	  Rubí Amics	  de	  les	  Arts	  i	  Joventuts	  Musicals
AMPA	  CEIP	  Abat	  Marcet
AMPA	  CEIP	  Pau	  Vila
AMPA	  CEIP	  Pere	  Viver
Associació	  Catalana	  de	  Residents	  Senegalesos	  al	  Vallès	  Occidental
Associació	  de	  Comerciants	  Eix	  Terrassa	  Nord
Associació	  de	  Comerciants	  i	  Professionals	  Comerç	  Ca	  n'Anglada
Associació	  de	  comerciants	  Rubí	  Centre	  Comercial
Associació	  de	  Veïns	  de	  Sant	  Pere
Associació	  Sociocultural	  Darna
Castellers	  de	  Rubí
Centre	  Cultural	  El	  Social
Colla	  Castellera	  Minyons	  de	  Terrassa
Federació	  d'Associacions	  de	  Comerciants	  i	  Gremis	  de	  Rubí
Fundació	  Privada	  Mina	  d'Aigües	  de	  Terrasa
Fundació	  Vallparadis,	  FPC
Gospel	  Vallès
Veu	  Pròpia

015	  CNL	  del	  Vallès	  Oriental Agrupació	  Artística	  Sant	  Fost
Agrupació	  de	  Serveis	  i	  Comerciants	  de	  la	  Garriga
Agrupació	  Sardanista	  Calderina
Agrupació	  Sardanista	  L'Alba	  del	  Vallès
Amics	  del	  Teatre	  Aficionats	  de	  Cardedeu
Amnistia	  Internacional	  de	  Granollers
AMPA	  CEIP	  Jaume	  Balmes
AMPA	  Col·∙legi	  Immaculat	  Cor	  de	  Maria
AMPA	  Escola	  Giroi
AMPA	  SES	  Manuel	  Carrasco	  i	  Formiguera
Associació	  Chic@smil
Associació	  Cívica	  i	  Cultural	  de	  Corró	  d'Avall
Associació	  Cultural	  de	  Granollers
Associació	  d'Ajuda	  Cívica	  Betesda
Associació	  de	  Col·∙leccionistes	  de	  Mollet	  i	  Comarca
Associació	  de	  Comerciants	  i	  Serveis	  de	  la	  Llagosta
Associació	  de	  Comerciants	  Professionals	  i	  empreses	  de	  Serveis	  de	  Granollers	  Gran	  Centre
Associació	  de	  Dones	  de	  Llinars
Associació	  Pessebre	  Vivent	  de	  Sant	  Fost
Associació	  Sociocultural	  Cosmopolita	  Simón	  Bolívar
Bastoneres	  de	  Canovelles
Casal	  Popular	  els	  Escorrelots
Centre	  Democràtic	  i	  Progressista
Club	  Moto	  Mollet
Club	  Muntanyenc	  Mollet
Colla	  Bastonera	  de	  Cardedeu
Comerç	  Actiu	  Canovelles
Deixebles	  de	  la	  Kabra
Dones	  per	  la	  Convivència
El	  Casal
Federació	  d'Associacions	  Veïnals	  de	  Mollet	  del	  Vallès
Grup	  de	  Dones	  Zenobia
Grup	  local	  d'Òmnium	  Cultural	  de	  la	  Garriga
L'Esquellot



Penya	  Barcelonista	  de	  Cardedeu
Penya	  Barcelonista	  L'Alba	  del	  Vallès
Penya	  Blaugrana	  Calderina
Unió	  de	  Botiguers	  i	  Comerciants	  de	  Montmeló
Unió	  de	  Botiguers,	  Comerciants	  i	  Professionals	  de	  Llinars	  del	  Vallès
Unió	  de	  Comerciants	  i	  Industrials	  de	  Caldes
Xics	  de	  Granollers

016	  CNL	  d'Osona Associació	  Mares	  Enllaç	  Escorial
CentreVic
Club	  Patí	  Vic
Fundació	  privada	  Osona	  formació	  i	  desenvolupament
Mares	  Món
Òmnium	  Cultural	  /	  Delegació	  d'Osona

017	  CNL	  Montserrat Fundació	  Althaia,	  Xarxa	  Assistencial	  de	  Manresa
019	  CNL	  de	  Lleida ADESMA	  Fundació

Associació	  pro	  Minusvàlids	  de	  Solsona	  i	  Comarca
Ateneu	  Popular	  Plana	  d'Urgell
Càritas	  Parroquial	  de	  Mollerussa
Casal	  Popular	  l'Arreu
Coordinadora	  d'ONG	  i	  altres	  Moviments	  Solidaris	  de	  Lleida
Fundació	  Privada	  Hospital	  Pere	  Màrtir	  Colomés

020	  CNL	  de	  Girona Agrupació	  de	  colles	  sardanistes
Agrupació	  Sardanista	  Escalenca	  Avi	  Xaxu
Agrupación	  Artística	  Aragonesa	  de	  Blanes	  y	  Comarca
Al	  Wifak	  Associació	  d'Immigrants	  de	  l'Alt	  Empordà
Amics	  dels	  Gegants	  de	  Figueres
Amistats	  Europees	  a	  Catalunta	  -‐	  Amities	  Europeennes	  en	  Catalogne
Associació	  Cultural	  Bruel	  de	  Castelló
Associació	  Cultural	  Fusellers	  de	  Castelló	  d'Empúries
Associació	  de	  Bars	  i	  Restaurants
Associació	  de	  Botiguers	  de	  Blanes	  Centre
Associació	  de	  Comerciants	  de	  Lloret	  de	  Mar
Associació	  de	  Comerciants	  Tot	  Blanes
Associació	  de	  Veïns	  de	  la	  Plantera
Associació	  Dones	  Emprenedores	  de	  Blanes
Associació	  Excursionista	  de	  Roses	  Cabirols
Associació	  Grup	  de	  Teatre	  de	  Roses
Associació	  Nous	  Catalans
Associació	  S'Agulla	  Educació	  Ambiental
Associació	  Teatral	  D'acord	  de	  Cor
Associació	  Teatral	  Tequatre
Associació	  Terra	  Nostra
Atenea.	  Agrupació	  cultural	  del	  Casino	  Menestral
Cantaires	  del	  Montgrí
Càritas	  Diocesana	  de	  Girona
Caritas	  Interparroquial	  de	  Blanes
Càritas	  Parroquial
Casa	  Cultural	  de	  Andalucía
Casal	  del	  Jubilat	  Jardí	  del	  Pedró
Casino	  Menestral	  Figuerenc
Centre	  Excursionista	  de	  Blanes	  /	  Amics	  dels	  Camins
Centre	  Islàmic	  d'Empuriabrava
Centre	  social	  La	  Sala
Cercle	  Esport	  Figuerenc
Club	  de	  Rem	  Confraria	  de	  Pescadors	  de	  Roses
Club	  Natació	  Olot
Colla	  Castellera	  de	  Figueres
Colla	  Gegantera	  Castelló	  d'Empúries
Colla	  gegantera	  de	  l'Escala
Colla	  Gegantera	  de	  Roses
Colla	  Sardanista	  La	  Rotllana
Colla	  Sardanista	  Sa	  Palomera
Comunidad	  Islámica	  de	  Annour	  de	  Castelló	  d'Empúries
Coral	  Castellonina
Coral	  de	  la	  Vall	  d'Aro
Els	  Catòlics
Esbart	  Dansaire	  de	  Castelló	  d'Empúries
Espai	  Dones	  Rhodes
Fundació	  Josep	  Pla
Fundació	  Privada	  Hospital	  Sant	  Jaume	  d'Olot
Fundació	  Privada	  Pascual	  i	  Prats
Grup	  Teatral	  Esplais	  de	  Castelló	  d'Empúries
Institució	  Altempordanesa	  d'Estudis	  Naturals
Òmnium	  Cultural	  Selva	  Marítima
Optimist	  Teatre	  Infantil
Orfeó	  Popular	  Olotí
Orquestra	  de	  Cambra	  de	  l'Empordà
Patronat	  la	  Catequística
Plataforma	  de	  Dones	  de	  Blanes
Projecte	  Rossinyol	  /	  Universitat	  de	  Girona
Societat	  Britànica	  de	  Catalunya
Viumúsica

021	  CNL	  de	  les	  Terres	  de	  l'Ebre Associació	  Atzavara	  -‐	  Arrels
Fundació	  Vallparadis,	  FPC



Unió	  Sindical	  Obrera	  de	  Catalunya	  -‐	  Terres	  de	  l'Ebre

022	  CNL	  de	  l'Àrea	  de	  Reus	  Miquel	  
Ventura Agrupació	  Local	  de	  Publicacions	  Informatives	  i	  Cíviques	  

AMPA	  CEIP	  Teresa	  Salvat	  Llauradó
AMPA	  Col·∙legi	  Públic	  Misericòrdia
AMPA	  Col·∙legi	  Públic	  Teresa	  Miquel
AMPA	  Escola	  Ciutat	  de	  Reus
Associació	  Cívica	  i	  Cultural	  d'Alforja
Associació	  Cultural	  per	  a	  la	  Creació	  d'Emissores	  de	  Ràdio	  Falset
Associació	  Cultural	  Revista	  Cambrils
Associació	  de	  Dones	  Llatinoamericanes	  Madre	  Tierra
Associació	  de	  Veïns	  de	  la	  Vilella	  Alta
Associació	  de	  Veïns	  de	  Mas	  Vilanova
Associació	  de	  Veïns	  Muntanya	  Roja
Associació	  de	  Venedors	  del	  Mercat	  Central
Associació	  de	  Venedors	  del	  Mercat	  del	  Carrilet
Associació	  Dones	  2000
Ateneu	  de	  Duesaigües.	  Associació	  Cultural
Ball	  de	  Bastons	  de	  Cambrils
Càritas	  Parroquial	  Santa	  Maria
Centre	  Cultural	  de	  Joves	  de	  Riudecanyes
Club	  de	  Tir	  Olímpic	  Cambrils
Club	  Natació	  Reus	  Ploms
Colla	  de	  la	  Víbria	  de	  Reus
Grup	  Arrels
Mans	  Unides
Orfeó	  Reusenc
Penya	  Cicloturista	  Cambrils
Vilacentre.	  Associació	  d'Empresaris	  i	  Comerciants

023	  CNL	  de	  l'Alt	  Penedès	  i	  el	  
Garraf Agrupació	  Excursionista	  Talaia

AMPA	  CEIP	  Ginesta
AMPA	  CEIP	  Llebetx
APA	  Col·∙legi	  Sant	  Ramon	  de	  Penyafort
Associació	  d'Empresaris	  del	  Garraf,	  l'Alt	  Penedès	  i	  el	  Baix	  Penedès	  
Casal	  de	  la	  Gent	  Gran	  de	  Sant	  Quintí
Castellers	  de	  Vilafranca
Colla	  de	  Castellers	  Bordegassos	  de	  Vilanova
Cor	  Xamusia
Delegació	  a	  l'Alt	  Penedès	  d'Òmnium	  Cultural
Els	  Xulius.	  Centre	  Social	  Ribetà
Entitat	  Cultural	  i	  Esportiva	  GER
Fundació	  Amàlia	  Soler
Gremi	  Comarcal	  d'Hostaleria	  i	  Turisme	  de	  l'Alt	  Penedès
Societat	  d'Esbarjo,	  Cultura	  i	  Esports	  La	  Principal
Unió	  de	  Botiguers	  de	  Sant	  Sadurní	  d'Anoia
Vinseum.	  Museu	  de	  les	  Cultures	  del	  Vi	  de	  Catalunya

Sector	  econòmic 001	  Serveis	  Centrals Clece	  Serveis	  Socials

002	  CNL	  de	  Barcelona Abacus	  Cooperativa
Abacus,	  SCCL	  (Barcelona-‐Sant	  Andreu)
Accés	  Disseny,	  s.c.p.
AFOCA	  botiga
Andilana
Anglí	  Geriatria,	  SL
Art	  Comunicació
Balbàs	  Luís	  Joiers,	  S.L.
Banco	  de	  España
Bar	  Soho
Barter	  Partner	  Ship,	  S.L.
Bassat,	  Ogilvy	  and	  Mather	  Barcelona,	  SA
Cansaladeria	  Margot	  i	  Lucien
Carnisseria	  Alicia	  Hernández	  Padrò
Carnisseria	  Angelina
Carnisseria	  Ferran	  
Catalonia	  Sports
Clece	  Serveis	  Socials
Club	  Lleuresport-‐les	  Corts
Colegio	  San	  Fernando	  S.L
Compañía	  Española	  de	  Viviendas	  de	  Alquiler	  
Confecciones	  Castaño
Construccions	  Cresata,	  S.L.
Continguts,	  Coneixement	  i	  Comunicació,	  S.L.
Cotilleria	  Lola
DECO,	  SA
D'Itaca
Dones
EFISTEMI,	  SL	  "La	  Vall	  d'Horta	  i	  el	  Guinardó"
El	  Torrador	  del	  Congrés
Escola	  Labouré
Escuela	  Superior	  de	  Diseño	  y	  Moda,	  SL
Estay	  Grupo	  Consultor



Evil	  Love,	  SL
Farmacia	  Mir
Farmàcies	  Ecocèutics
Forcadell	  Corporació	  Immobiliària,	  SL
Forn	  Costa	  101
Forn	  de	  pa	  J.	  Ginebra
Forn	  Paul
Fotoespai	  Barcelona	  Centre	  d'Imatge
Gira-‐Sol
Gràfiques	  Ortells,	  SL
Grup	  Visió	  98,	  SL
Grupo	  de	  Negocios	  Copel
Grupo	  Moliner	  Consultores,	  SA
Hospital	  Sant	  Rafael
Hospital	  Universitari	  Sagrat	  Cor
Hotelera	  Diagonal,	  SL
Institut	  Superior	  d'Estudis	  Psicològics
Intermedia
José	  Castro	  Temiz
Juga	  Virtual
La	  Pelu	  del	  Barri
Llegums	  Marcial
MAccoM
Multiòptiques	  Visió
Mútua	  General	  de	  Catalunya
Papereria	  Neus
Paradigma	  Fcm
Perdins
Personalment
Polleria	  Eulàlia
Progess,	  S.L.
Publibarris	  Publicitat,	  S.L.U.
PUSH	  &	  PULL	  AD,	  SL
Q	  &	  A	  Imagen	  y	  Contenidos
Quotidiana	  Barcelona,	  SL
Reial	  Automòbil	  Club	  de	  Catalunya
Rellotgeria-‐joieria	  Tic-‐tac
Residència	  i	  Centre	  de	  Dia	  Mossèn	  Vidal	  i	  Aunós	  de	  Sanitas	  Residencial,	  SL
Restaurant	  la	  Font	  de	  Prades
Sirio	  Creaciones	  Internet	  y	  Multimedia,	  SL
Sociedad	  de	  Prevención	  FREMAP
Studio	  Virginia	  Rondeel
Suara	  Serveis	  SCCL
Test	  Tecnologia	  de	  Sistemas	  SLU	  Grupo	  JG
Turon	  Retolació,	  SL
Unió	  Catalana	  d'Hospitals
Vibel	  Grup
Xiroi

003	  CNL	  de	  l'Hospitalet Avet
Bordas	  Plantes	  	  i	  Flors
Bosses	  Pareto
Cal	  Neguit	  III
Ebenisteria	  i	  Fusteria	  Tradició
El	  Racó	  de	  la	  Natura
El	  Rebost
Farmàcia	  Marta
Forns	  Mata
Garbí	  Natal
Glam	  Complements
Golden	  Line
L'Avinguda
Les	  Mil	  i	  Una	  Fruites
Línia	  Musical
Llibreria	  i	  papereria	  Caspin
Masclans	  Artesans	  del	  Bacallà
Merceria	  Amable
Multicines	  Pedrosa,	  SA
Naturhouse
Prink
Tot	  Cuit

004	  CNL	  de	  Cornellà	  de	  Llobregat Grup	  de	  Promoció	  i	  Disseny	  Efebé	  sl
Papel	  Automatic	  S.A.

005	  CNL	  de	  Ca	  n'Ametller Alimentació	  Estruch
Cal	  Cai
Centre	  d'estètica	  i	  teràpies	  manuals	  Montse	  Julià
Centre	  Òptic	  El	  Papiol
Donna	  moda	  íntima
Estanc	  Multifoto
Farmàcia	  Vilà
Ferreteria	  Deco
Ferreteria	  Vicenç
Forn	  Arenas
Forn	  Carles	  Ros
Frutas	  y	  verduras	  Felguera	  e	  Hijos
Granja	  Eloi,	  SLL



Hermanas	  Garrote	  Vera
La	  Bona	  Fruita
La	  copisteria	  del	  Papiol
La	  Cova	  del	  Mirall
La	  Tendeta
Les	  coses	  bones
Llegums	  i	  cuinats	  Claudio	  &	  Anna
Llibreria	  La	  Salut
Nova	  Estètica
Òptica	  Ortopèdia	  Sant	  Jordi
Panaderia	  Degustació	  La	  Creu
Pastisseria	  Joan
Pastisseria	  Núria
Peixateria	  Aurora
Peixateria	  Suñé-‐Rius,	  SL
Perruqueria	  Montse	  Benito
Perruqueria	  PiVali
Perruqueria	  Ripoll
Pesca	  salada	  Lolita
Polleria	  Ana
Polleria	  Charo
Quality	  Xarcuters	  Carnissers
Restaurant	  El	  Palau	  Vell
Restaurant	  La	  Múrgula
Restaurant	  Lar	  Galego
Supermercat	  Avilés,	  SL	  (Grup	  Condis)
Supermercat	  Charter
Xarcuteria	  Alicia

006	  CNL	  Roses Adés	  Interiorisme
Alimentació	  Vidal
Alimentació	  Zapater
Amics
Antiga	  Granja	  Carbonell
Aquaverde
Artes	  Heráldicas
Asgalux
Assessoria	  Olivella
Bar	  Can	  Ginestar	  Pizvall,	  SCP
Bar	  Cuco
Bar	  L'Escapada
Base	  Sprint	  Sports	  -‐	  Santa	  Creu
Betriu
Boiron	  Barcelona.	  Sociedad	  Ibérica	  de	  Homeopatia
Bon	  Rebost
Business	  PC
Ca	  la	  Magdalena
Cafeteria	  L'Eixida
Cal	  Josep	  de	  l'Aurora
Cal	  Marc
Calçats	  Pilar
Calçats	  Pons
Can	  Peixos
Cansaladeria	  Fosalva
Carnisseria	  Florenci
Casitodo
Celler	  Torras
Centre	  del	  Descans
Centre	  Veterinari	  Tres	  Vet
Ciabbatta	  
Ciabbatta	  Artesans	  del	  Pa,	  SL
Cicles	  Enric	  
Cofrelec.	  Elèctrica	  Molins,	  SL	  
Comercial	  Eléctrica	  del	  Llobregat
Comercial	  Gonzar
Cotilleria,	  Llenceria	  Olga
De	  la	  Terra
Dispunt	  Montserrat
Disseny	  i	  Reformes	  Sant	  Antoni
Do	  Re	  Mi
Dober	  Decoració
Drogueria	  Ortega
Duran
El	  Cafè
El	  Xamfrà
Eliseo	  Balada	  Perruquer
Escala	  Sabates	  i	  Complements,	  SL
Estil	  Blay
Estris	  Guasch	  
Farmàcia	  Arderiu
Fermo
Ferreteria	  Guasch
Ferreteria	  Musté
Floristeria	  Armengol
Floristeria	  Paqui



Flors	  Loreto	  SCP
Forma	  Cuines
Forn	  de	  Pa	  Aurelia
Frankfurt	  Tiburcio's
Fruites	  Bonavista
Gatorba,	  SL
Gelat,	  Gelat,	  Congelat
Granja	  Pau	  Xic	  Tio	  Miseria
Hospital	  Sant	  Joan	  de	  Déu
Joieria	  Puig	  Alsina
Joieria	  rellotgeria	  Hugo
Joyman
Karuna
La	  Cuina	  d'en	  Paul
La	  Flor	  del	  Blat
La	  Nau
La	  Parada
Llegums	  Cuits	  i	  Fruits	  Secs	  Fosalva
Llibreria	  Papereria	  Ossó
Llibreria	  Ressenya
L'Om
Mar	  Orozco
Marta	  Majó
Mercè	  Folgado
Metro	  Bit
Mnts	  Montse	  Estilista
Moda	  Paqui-‐Kennedy
Òptica	  Esplugues
Òptica	  Feliu	  
Òptica	  Josa	  i	  Fotografia	  SA
Ortopèdia	  Gamar	  Fisio-‐Reha
Papereria	  Carlín
Papereria	  Escrivà
Papereria	  Joguines	  Sanz
Passion	  Beauté.	  Perfumeria	  Subirana
Pastisseria	  Auleda
Pastisseria	  Stil
Perruqueria	  Diego	  Suárez
Petit	  Bonic
Press	  Start
Rètols	  Soto
Running	  Interesport
Shoptic
Sogarpin,	  SL
Sonsil
Teresa	  Canosa
Tintoreria	  Consell
Tintoreria	  Montserrat
Tintoreria	  Vapor-‐vapor
Tot	  per	  l'Agulla
Tres
Tutti	  Frutti
Úbeda
Vicooltural
Xavier	  Villar

007	  CNL	  Eramprunyà Ca	  l'Andreu	  1933
Casa	  Farrera
Castelló	  Esports
El	  Racó	  de	  l'illa
El	  Racó	  del	  cafè
Floristeries	  Raquel
Forn	  del	  Mig
Fruites	  i	  verdures	  Pere	  Ramon
Izquierdo	  i	  Tugas	  Associats,	  S.L.P.
La	  Xerradeta
L'Estoneta
Llibreria	  Els	  Nou	  Rals
Mari,	  les	  il·∙lusions	  dels	  nens
Mobles	  Aran
Peixateria	  Martí
Santiago	  Vicedo	  Estudi	  Fotogràfic
Viatges	  Iltriada
Vilavet

009	  CNL	  de	  Badalona	  i	  Sant	  Adrià Cine	  Picarol,	  SA
Subirats	  i	  Subirats,	  Editors	  SL	  -‐	  revista	  El	  Tot	  Badalona

010	  CNL	  del	  Maresme Autoservei	  Tarradellas
Carnisseria	  Alfonso
Celler	  Can	  Montserrat
CLAP
El	  Celler	  d'en	  Pla
Estudiant.es
Forn	  Suñé
Fotos	  Soler
Joieria	  Gratovil
La	  Pilona



L'armariet
Llibreria	  Gelabert
Llibreria	  Papereria	  Montalt
Llibreria	  Sanmartí
L'Oliveta
Mar	  Blau
Matalasseria	  J.	  Jofre
Pastisseria	  Campassol
Picón	  &	  Prats
Tall	  Nou

011	  CNL	  L'Heura Amida	  Tours
Assessoria	  Pellicer
Bar	  granja	  Guimerà
Beroga	  Joiers
Bodega	  Joana
Calçats	  Alba
Cansaladeria	  Cal	  Nen
Carobel's
Cent-‐9	  Calçats
Centre	  de	  fisioteràpia	  Axis
Centre	  Estètica	  Mirabelle
Centre	  Estètica	  Serra
Colldeforns
Comix	  Box
Corseteria	  Grau
Cotilleria	  Fillat
Cronosport
David	  Hidalgo	  Dona
Doble	  M
Drogueria	  Perfumeria	  Alegria	  Cerdá	  Gil
Dumay	  Moda	  Talles	  42	  a	  60
El	  Solet	  Puericultura
Eròtic	  shop	  tapersex
Farmàcia	  Ortopèdia	  Montserrat	  Martorell
Farmàcia	  Puigcarbó
Farmàcia	  Serra
Farmàcia	  Tarrats
Fernando	  Assessors
Ferreteria	  Ciuret
Ferreteria	  Santa	  Rosa
Ferrolan
Forn	  Padró
Forn	  Pastisseria	  Artesana
Fruits	  secs	  Antolín
Glamour	  complements
Grappa
Hiedra
Hiperservei	  La	  Roca
Imbersonic	  Modelisme
Impremta	  Itàlica
Impremta	  Varela	  Copisteria	  La	  Còpia
Joieria	  Magallon
La	  Lionesa
Limpiezas	  Mavi
Llenceria	  Guinart
Llenceria	  Íntima	  Corcareli
Lleteria	  Fina
Llibreria	  Carrer	  Major	  /	  Gramellibres
Lozano	  Materials	  per	  a	  la	  construcció
Mel	  i	  mató
Melic
Merceria	  Can	  Xiquet
Merceria	  Montse
Naturhouse
Nou	  Tub
Nova	  Imatge	  Tere	  Castelló
Novolent
Papereria	  Varela
Pastisseria	  180	  graus
Perruqueria	  Sicart
Pintures	  Arcavi
Rellotgeria	  Joieria	  Yuste
Restaurant	  Cinc
Restaurant	  Lluerna
Sabateria	  Savina
Sabates	  Confort	  Alba	  Palau
TAU	  Informàtica
Tot	  de	  Punt	  Gou
Tot	  dolç
Tresens
Un	  món	  dolç
Viñas	  Il·∙luminació
Vins	  i	  caves	  El	  Celleret
Xarcuteria	  cansaladeria	  Jové

012	  CNL	  de	  Sabadell Centre	  Metal·∙lúrgic



Club	  Tennis	  Sabadell
Corporació	  Parc	  Taulí
Establiment	  comercial	  J.	  L.	  Sáez	  Peletero

013	  CNL	  Vallès	  Occidental	  3 B'art	  Ateneu	  de	  Cerdanyola
Bolsos	  Cisa
Ca	  l'Andreuet
Cafè	  Bristol
Cafè	  setè	  cel
Can	  Pere
Cansaladeria	  N.	  Vidal	  Xarcuteria
Carnisseria	  Cristina
Carnisseria	  Marta
Carns	  selectes	  de	  cavall
Carns	  selectes	  José	  Bayó
Casa	  Ragull
Comercial	  Súmex,	  SL
Copisteria	  H/C
De	  Tots	  Colors
Dofí	  Parc
El	  Rodet
Espais	  d'Imatge
Estanc	  Can	  Pila
Estanc	  núm.	  2
Estanc	  Solà
Estudi	  fotogràfic	  Xavi	  Olivé
Faver
Filigranas
Forn	  de	  pa	  Ordeig
Forn	  Pastisseria	  Salud
Fruita	  i	  verdura	  Roqueta
Fruites	  Mas
GAB	  Moda	  de	  dona
Humbert	  Camions
Joieria	  Rellotgeria	  Riera
La	  tasqueta	  d'en	  Ferran
Làmpares	  Dou
Malagrapa
Manualitats	  l'Arc	  del	  Color
Marcs	  Fèlix
Marina	  Tèxtil,	  SL
Menuts	  Mingo
Moda	  d'home	  Alfonso	  Ortega
Moda	  íntima	  Rosina
Modes	  Conxita
Món	  de	  Fades
Moreno	  Antolinos	  Cansaladers
Òptica	  Llargués
Pastisseria	  Bonet
Peix	  de	  platja	  Elisabeth
Peix	  de	  platja	  i	  marisc	  Puig	  i	  Mariscal
Perfumeria	  Júlia-‐Rosa
Perruqueria	  Clàudia
Peuets
Polleria	  Maria.	  Germans	  Aliot,	  SCP
Què	  dinem?
Racó	  de	  la	  Plaça
Rambla	  Joiers
Restaurant	  Los	  Abetos
Rotllana
Silvestre
Tekom	  Consumibles	  Informàtics
The	  1916	  Irish	  Pub
Tocineria	  Xarcuteria	  Vanessa
Ventura,	  xarcuteria,	  cansaladeria	  i	  carnisseria
Vilarrasa.	  Roba	  d'home.
Vins	  Noe
Xarcuteria	  CCC
Xarcuteria	  Manel	  Cansaladeria

014	  CNL	  de	  Terrassa	  i	  Rubí Bar	  Restaurant	  Cal	  Pere
Cal	  Gori
Cal	  Nadal
Can	  Parrilla
CATLAB.	  Centre	  d'Analítiques	  Terrassa	  
Centre	  d'Imatge	  Digital	  Joan	  Baillès
Charlotte
Col·∙legi	  Maristes
Col·∙legi	  Vedruna
Dic	  Bo
El	  Cafetó
El	  Celler	  de	  la	  Tendeta	  (Martínez	  Navarro)
El	  Pàmpol
El	  pastisser	  de	  Rubí
Frankfurt	  Les	  Torres
La	  Lyonesa
Llibreria	  l'Ombra



Pastisseria	  Sant	  Jordi
Racó	  del	  Llibre,	  SL
Restaurant	  El	  Cingle
Stars	  Coffee
Tast	  d'Art
Xavier	  Arbós

015	  CNL	  del	  Vallès	  Oriental Big	  Bertolin,	  SL
Cafè	  Molí
Can	  Castellenet
Casa	  Fina
Cerveseria	  Lasa
Cuinats	  Cecoc,	  SL
Destileria	  la	  Vallesana	  SA
El	  Bar	  del	  Centre
Espai	  Educatiu
Estanc	  Gorina
Eusebi	  Moreno	  Joier
Fantasia
Floristeria	  Tin-‐Ram
Forn	  de	  pa	  Lozano
Garriga-‐Macià,	  SL
Impremta	  Farrés
J.	  Munt	  Automoció
Jarmar
La	  Clotxa
La	  Marieta
La	  Molleta
La	  tev@	  roba	  i	  més
La	  troupe	  cafè
Llibreria	  papereria	  La	  Guineu
M'agrada
Manualitats
Mercafoto
Mobles	  Montané
Motos	  Martí
Neus	  Miró	  Moda
Pagès	  Entrena	  SA
Papereria	  Asglor
Paquita	  Urtusol
Pastes	  Sanmartí	  SL
Pastisseria	  Cafeteria	  Elena
Perruqueria	  Mercè
Racó	  Ecològic
Residencia	  y	  Centro	  de	  Dia	  Maria	  Auxiliadora
Rostisseria	  Can	  Tomàs
SL	  de	  Vivendes	  i	  Parkings
Supermercats	  La	  Progessiva
T	  Bikes
Tarambana
Tashi	  alimentació

016	  CNL	  d'Osona LAVOLA	  1981,	  SA

017	  CNL	  Montserrat Autoservei	  Huguet	  Biosca
Bar	  Las	  Vegas
Bar	  Noemí
Bar	  Tonis
Cal	  Cisteller
Cansaladeria	  Guitart
Carnisseria	  Fainé
Carnisseria	  Josep	  Prat
Farmàcia	  Comas
Finques	  Born	  S.L.
Frankfurt	  Innsbruck
Ganiveteria	  Morros
Joguineria	  Valls
La	  botiga	  del	  Comerç	  Just
La	  Ginesta
La	  Lluna
L'Aroma
Llibreria	  Rubiralta
Perfumeria	  Retoc
Sibelius	  Instruments	  Musicals
Tela	  Marinera
Vins	  i	  Licors	  Simón

019	  CNL	  de	  Lleida Bar	  Tres	  Escales
Caixa	  d'Estalvis	  i	  Pensions	  de	  Barcelona
Cansaladeria	  Enriqueta	  Fusté
Farmàcia	  Aumedes
Forn	  Artesà	  de	  Penelles
Museu	  de	  Lleida	  Diocesà	  i	  	  Comarcal
Residència	  Mare	  Marcel·∙lina
Residencial	  Sant	  Sebastià
Restaurant	  7VIIns
Supsa	  Supermercats	  Pujol	  SL

020	  CNL	  de	  Girona Aeri	  Club	  Alt	  Empordà



Aliguer-‐Serrat	  SCP.	  Bar	  Restaurant	  Abril
Ardibal	  SA,	  Hotel	  Carlemany
Art	  Cafè
Artigas	  Joies	  i	  Regals
Bar	  Cal	  Català
Bar	  Caravel·∙la
Bar	  Casa	  del	  Mar
Bar	  Casal	  del	  Jubilat	  ardí	  del	  Pedró
Bar	  CER
Bar	  El	  Casal	  d'Avis
Bar	  El	  Centre
Bar	  Hotel	  Marina
Bar	  La	  Ruki
Bar	  La	  Sirena
Bar	  L'Estació
Bar	  Lido
Bar	  Mari
Bar	  Martí
Bar	  Nafent
Bar	  Pica	  Pica
Bar	  Rafel
Bar	  Restaurant	  Ca	  la	  Margarita
Bar	  Restaurant	  Ca	  la	  Maria
Bar	  Restaurant	  Ca	  la	  Teresa
Bitò	  Produccions,	  SL
Burn	  to	  run	  SL
Ca	  l'Ivan
Cafè	  Bar	  La	  Unió	  Jonquerenca
Cafè	  de	  la	  Vila
Cafè	  del	  Mar
Cafè	  del	  Mig
Cafè	  di	  Carlo
Cafè	  els	  Terrassans
Cafè	  Español
Cafè	  Europa
Cafè	  restaurant	  Romaní
Cafè	  Si	  us	  Plau
Cafeteria	  Arcada
Cafeteria	  Babilònia
Cafeteria	  Borrell
Cafeteria	  Dcine
Cafeteria	  Debra
Cafeteria	  El	  Paso
Cafeteria	  Granja	  Bacchio
Cafeteria	  Hotel	  Costas	  Brava
Cafeteria	  Le	  Baobab
Cafeteria	  Nova	  Era
Cafeteria	  Orange
Can	  Campa
Can	  Vicenç
Canet	  1924	  SL
Casa	  Oliveras
Centre	  Recreatiu
Daquidallaidemesenllà
Devissy
El	  Cafè
El	  Cafè	  d'Avall
El	  Centre
El	  federal	  -‐	  Cafè	  de	  Figueres	  S.L.
El	  racó	  de	  cal	  Ramonet
El	  Rebost
El	  Soda	  Cafè
El	  Trull	  d'en	  Baserba
Els	  Fogons	  de	  la	  Plaça
Esther	  Ceràmiques
EUSES,	  2008,	  SL
Fleca	  Carreras
Fonda	  Arnau
Forn	  Cusí
Frankfurt	  Cerdanya
Granja	  Bescuit
Granja	  Bescuit	  SL
Granja	  Collboni
Hotel	  de	  la	  Moneda
Isis	  Cafè
Josemi	  Llibreria
JR
Kè	  regalem?	  Carla
La	  Civadera
La	  Llarga
La	  Mandarina
La	  Musaranya
La	  Nevateria
La	  Pedra
La	  Saó.	  Productes	  Naturals



La	  Tasca	  de	  l'Estudiant
La	  taverna	  de	  n'Esteve
L'Altell
Les	  Voltes
L'Estació	  14	  Cafeteria
Lion's
Llibreria	  Ametller
Llibreria	  el	  Racó	  del	  contes
Llibreria	  Papereria	  Gemma
Magna
Multicinemes	  Olot
Museu	  d'Història	  de	  la	  Joguina
Naius
Nat-‐Buf
Noves	  Edicions	  Altempordaneses	  SLU	  (Hora	  Nova)
Novetats	  Tuti
Old	  Styl	  Frankfurt
Òpera	  Pastisseria	  Artesana
Pastisseria	  Cairó
Pastisseria	  Empori
Pilanet	  S.L.	  
Pont	  de	  Pedra
Primer	  Casino	  de	  Blanes
Print	  Papereria
Restaurant	  El	  Túnel
Restaurant	  l'Alzina
Restaurant	  Pizzaiolo
Rex
Sa	  Dragonera
Sa	  Pubilla
Taverna	  les	  Cols	  SL
Tiped	  Fleca-‐Cafè-‐Pastisseria
Tot	  dolç
Tradumots
Tucci
Vinil
Xocolateria	  Antiga
Xtravaganzza	  (Universal	  SC)

022	  CNL	  de	  l'Àrea	  de	  Reus	  Miquel	  
Ventura Actual

Agropinsos	  Andreu
Alimentació	  Masip
Ca	  l'Espolet
Calçat	  Infantil	  Centpeus
Cansaladeria	  i	  Carnisseria	  Salvador	  Pàmies
Carnisseria	  i	  Xarcuteria	  Elisa
Carnisseria	  Montse
Carnisseries	  Miró,	  SL
Casa	  Borrull
CATSUD
Cid,	  Máquinas	  de	  Coser
Cistelleria	  Carbonell
Confiteria	  Padreny
El	  Barato
El	  Celler	  del	  Padrí
Farmàcia	  Compte
Farmàcia	  Gispert
Inter	  Kits
J.A.	  Disseny	  i	  Decoració
Jaume	  Martí	  Simó,	  SL
Joguines	  Segú
Juncosa,	  Pell	  i	  Complements
König	  Reus
La	  Bossa	  Viatgera
La	  Sandvitxeria
La	  Vinateria	  del	  Boli
L'Absis
Les	  Millors	  Fruites	  J.M.	  Civit
Los	  Pollitos
Mercadona,	  SA
Mobles	  i	  Decoració	  Barceló,	  SL
Moda	  Infantil	  Banqué
Mudanzas	  Reus
Natura
Niepce
Òptica	  Novalent
Pastisseria	  López
Pastisseria	  Miquel	  Caelles
Peixateria	  del	  Pont
Pesca	  Salada	  i	  Embotits	  Conchi
Photo	  Speed	  Centre	  Fuji
Pollastres	  Montse
Restaurant	  El	  Tinglado
Restaurant	  El	  Tupí
Restaurant	  La	  Flor	  de	  Sal



Solanes	  Pastissers
Soler	  Pont
Stil	  Barberà
Tallers	  Galceran
Taulers	  Sotoca
Tomàs	  Barberà
Urioz	  Fotoss...

023	  CNL	  de	  l'Alt	  Penedès	  i	  el	  
Garraf Bar	  Cafeteria	  Casablanca

Bar	  Índalo
Bar	  La	  Granja
Bar	  Restaurant	  Gabiretxe
Bar	  Restaurant	  La	  Societat
Baus	  Economistes	  i	  Advocats	  SL
Cal	  Marcó
Cal	  Vicentó	  SL
CC	  de	  Serveis	  Generals
Comercial	  Cal	  Pelegrí,	  SA
El	  Forat	  del	  Pany,	  SCP
Enric	  Sendra	  i	  Gubianes	  SL
Gràfiques	  Llopart	  Penedès	  SA
Hotel	  Sol	  i	  Vi,	  SL
Infersa
Jusabet
La	  Bona	  Cuina
Llibreria	  Jepi
Llibreria	  L'Odissea
Masia	  Cal	  Maristany
Mirador	  de	  les	  Caves,	  SL
Parera	  Assessors
Report	  Imatge
Restaurant	  Cal	  Ton
Restaurant	  El	  Caliu
Restaurant	  El	  Jardí

Xic's
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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, ajuntaments i alumnat del Priorat i el 
Baix Camp a través de diverses revistes locals.

Número 25: abril de 2010. 4 pàgines. 12.860 exemplars.
Número 26: agost de 2010. 4 pàgines. 12.165 exemplars.
Número 27: desembre de 2010. 4 pàgines. 12.072 exemplars.

Jocs en català

Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL). Catàleg 2010-2011: 
recull els puzles, jocs de taula, CD-ROM, etc. en català que es poden trobar 
actualment al mercat. 67.000 exemplars.

Adhesiu: reprodueix la portada del catàleg. 39.500 exemplars.

Cartes als reis

Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL). 222.000 exemplars.
Carta editada com a material de suport del programa Jocs en català 2010.

Llibres i opuscles

Quadern 2010. Descobrim el Montseny i els seus voltants

Consorci per a la Normalització Lingüística (CNL del Vallès Oriental i Ajunta-
ment de Sant Celoni). 1.000 exemplars.

Recull de textos elaborats pels alumnes dels Cursos de Català per a 
Adults del CNL del Vallès Oriental. Ens presenten personatges il·lustres del 
Montseny, oficis antics i productes típics de la zona, entre altres reflexions.

20 contes comptats

Consorci per a la Normalització Lingüística (CNL de Sabadell). 2.000 exem-
plars. Aquest llibre és un recull de 20 contes, que ha estat possible gràcies 
a les aportacions de persones i entitats vinculades al CNL de Sabadell que 
procedeixen de diversos indrets del món.

Viu el comerç en català
Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL). 10.000 exemplars.
Guia que vol donar a conèixer els serveis que el Consorci per a la Normalit-
zació Lingüística posa a l’abast del comerç per facilitar el coneixement i l’ús 
de la llengua catalana a les persones que treballen en aquest sector.

El català a l’empresa

Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL). 10.000 exemplars.
Guia que vol donar a conèixer els serveis que el Consorci per a la Normalit-
zació Lingüística posa a l’abast de les empreses per facilitar el coneixement 
i l’ús de la llengua catalana a les persones que hi treballen.

Amb el suport de:

  El  món 
En un munt
dE contEs

Falca

Jocs en català

Quadern 2010. Descobrim el 
Montseny i els seus voltants

20 contes comptats
CNL de Sabadell



CPNL
Memòria 2010

63

Veus

Consorci per a la Normalització Lingüística (CNL El Prat de Llobregat) i 
Ajuntament del Prat de Llobregat. 3.000 exemplars. Llibre i CD. Persones 
d’arreu del món canten cançons dels seus llocs d’origen i ens n’expliquen el 
significat en la llengua que estan aprenent, el català.

Cartells, díptics, tríptics i desplegables

VII Jornades gastronòmiques de les cireres de Caldes de Montbui

Consorci per a la Normalització Lingüística (CNL del Vallès Oriental; OC de 
Caldes de Montbui. Ajuntament de Caldes de Montbui). 3.500 exemplars.
Desplegable sobre les jornades gastronòmiques de les cireres de Caldes de 
Montbui, que tenen lloc a diversos restaurants d’aquesta població, i que es 
van celebrar del 22 de maig a l’11 de juliol de 2010.

La Fira a través de les paraules

Consorci per a la Normalització Lingüística (CNL del Vallès Oriental. Ajun-
tament de Mollet). 200 exemplars. Díptic editat amb motiu de la Fira Mollet, 
amb informació de l’origen semàntic de diverses paraules en català.

Viu el comerç en català

Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL). 100.000 exemplars.
Díptics que donen a conèixer els serveis que el Consorci per a la Normalit-
zació Lingüística posa a l’abast del comerç per facilitar el coneixement i l’ús 
de la llengua catalana a les persones que treballen en aquest sector

El català a l’empresa
Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL). 100.000 exemplars.
Díptics que donen a conèixer els serveis que el Consorci per a la Normalit-
zació Lingüística posa a l’abast de les empreses per facilitar el coneixement 
i l’ús de la llengua catalana a les persones que hi treballen.

Vine i aprèn català

Consorci per la Normalització Lingüística (CPNL).
Full ALD1521. 700 exemplars.
Full AL1521. 800 exemplars.
Full ALD1021. 1.000 exemplars.
Cartell AL1 (A3). 600 exemplars.
Cartell AL2 (A3). 600 exemplars.

Material editat com a suport al programa d’Acolliment lingüístic del CPNL.

Cartell Viure en català

Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL). Cartell A3 reimprimible 
per difondre activitats diverses dels centres de normalització lingüística. 
20.000 exemplars.

Veus

VII Jornades gastronòmiques 
de les cireres de Caldes de 
Montbui

La Fira a través de les paraules
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Voluntariat per la llengua

Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL). Díptic general per donar 
a les entitats, establiments, llocs d’esbarjo i oficines d’informació del progra-
ma de Voluntariat per la llengua.

1a edició: 70.000 exemplars.
2a edició: 11.500 exemplars.

Voluntariat per la llengua

Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL).
Cartell 1 de difusió del programa de Voluntariat per la llengua. 
3.500 exemplars.
Cartell 2 de difusió del programa de Voluntariat per la llengua. 
2.000 exemplars.
Full del programa Voluntariat per la llengua 1521. 8.600 exemplars.
Full del programa Voluntariat per la llengua D1521.
1a edició: 8.300 exemplars.
2a edició: 500 exemplars.

Cinema en català al Màgic. Millennium 1

Consorci per a la Normalització Lingüística (CNL de Badalona i Sant Adrià).
Cartell de la pel·lícula Millennium 1. Els homes que no estimaven les dones,
projectada els dies 19 i 20 d’abril de 2010, a les 20.00 h, al Megacine Bada-
lona. 25 exemplars.

Fullet amb el preu de l’entrada, dates, horari i sinopsi de la pel·lícula. 1.000
exemplars.

Cinema infantil al Màgic. Planet 51

Consorci per a la Normalització Lingüística (CNL de Badalona i Sant Adrià).
Fullet amb el preu de l’entrada, dates, horari i sinopsi de la pel·lícula. 28.000
exemplars. 

Mòstra de Cinèma Occitan 2010

Consorci per a la Normalització Lingüística (CNL de Lleida), Generalitat de 
Catalunya, Universitat de Lleida i CCOO de les Terres de Lleida.
Material que recull informació sobre la Mostra de Cinèma Occitan “Llanterna 
Digital”, que neix dels premis de curtmetratges del mateix nom, i que vol 
contribuir a difondre la realitat de la llengua occitana a través de creacions 
cinematogràfiques.
Opuscle. 2.000 exemplars.
Cartell Din-A3. 400 exemplars.
Cartell Din-A1. 740 exemplars.

CINC: Cinema infantil en català

Consorci per a la Normalització Lingüística (CNL de Badalona i Sant Adrià), 
Secretaria de Política Lingüística. Full informatiu de les pel·lícules que es 
projecten als cinemes del centre comercial Màgic Badalona durant els 
mesos d’octubre i novembre. 28.000 exemplars.

Cartell que anuncia el cicle de cinema. 100 exemplars.

Cinema en català al Màgic. 
Millennium 1

Cinema infantil al Màgic.
 Planet 51

Mòstra de Cinèma Occitan 2010
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XIII Cicle de Cinema Infantil a Sant Feliu de Llobregat

Consorci per a la Normalització Lingüística (CNL Roses; SLC de Sant Feliu 
de Llobregat) i CineBaix de Sant Feliu de Llobregat.
Cartell de la pel·lícula Vicky, el víking, projectada els dies 13 i 14 de novem-
bre de 2010 a Sant Feliu de Llobregat, amb l’objectiu de difondre el cicle de 
cinema infantil en català i incentivar l’assistència dels infants al cinema en 
català. 100 exemplars

4a edició dels Premis 2010 Llanterna Digital

Consorci per a la Normalització Lingüística (CNL de Lleida), Generalitat de 
Catalunya, Universitat de Lleida i CCOO de les Terres de Lleida. 10.000 
exemplars. Tríptic de la 4a edició dels Premis Llanterna Digital, els quals 
volen contribuir a fomentar l’ús del català i de l’occità, així com la promoció 
de la creació audiovisual en aquestes llengües per mitjà de curtmetratges.

Camí de paraules... Diada Nacional de Catalunya 

Consorci per a la Normalització Lingüística (CNL del Vallès Oriental i Ajunta-
ment de Canovelles). 450 exemplars.

Recull de poemes per retre homenatge a Catalunya, amb motiu de la cele-
bració a Canovelles de la Diada Nacional.

Altres

La Fira a través de les paraules

Consorci per a la Normalització Lingüística (CNL del Vallès Oriental. Ajunta
ment de Mollet). 3.000 exemplars.
Tovalles de paper editades amb motiu de la Fira Mollet, amb informació de 
l’origen semàntic de diverses paraules en català.

Voluntariat per la llengua

Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL).
Carpeta per donar a les persones participants en el programa. També pot 
ser útil per a les entitats que visiten els CNL i que tenen interès a participar 
en el programa.
1a edició: 12.000 exemplars.
2a edició: 2.100 exemplars.
Bosses VxL
Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL). 13.000 exemplars.
Bosses de paper del programa Voluntariat per la Llengua per als centres del 
CPNL.

Voluntariat per la llengua

Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL).
Full d’orientacions per a les persones voluntàries. 11.200 exemplars.
Full d’orientacions per a les persones aprenentes. 11.200 exemplars.
Carnet Voluntariat per la llengua 2010
Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL). 29.500 exemplars.
Carnet per acreditar la condició de voluntari/ària o d’aprenent/a.
Carnet Voluntariat per la llengua 2011

CINC: Cinema infantil en català

Camí de paraules... Diada Nacio-
nal de Catalunya 

4a edició dels Premis 2010 Llan-
terna Digital
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Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL). 30.000 exemplars.
Carnet per acreditar la condició de voluntari/ària o d’aprenent/a.

Targeta Voluntariat per la llengua

Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL). 10.700 exemplars.
Targeta amb l’adreça electrònica i el telèfon de contacte del programa 
Voluntariat per la Llengua.

Encomana el català

Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL). 19.000 exemplars.
Punt de llibre editat a partir de la campanya Encomana el català de la 
Secretaria de Política Lingüística.

Punt de llibre El sac dels desitjos

Consorci per a la Normalització Lingüística (CNL Eramprunyà; SLC de 
Castelldefels). 1.000 exemplars.

Calendari 2010

Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL). 68.000 exemplars (23 
models). 

Escata de drac. Màrius Torres, en el color de les veus

Consorci per a la Normalització Lingüística (CNL de Lleida). 8.000 exem-
plars. Número 6 de la col·lecció Escata de Drac 2010. Publicació per com-
memorar el centenari del naixement de Màrius Torres, en què s’han versio-
nat tres poemes del poeta a setze llengües.

XXII Concurs de poesia i prosa en català per a no professionals. 
Sant Jordi 2010

Consorci per a la Normalització Lingüística (CNL Roses; SLC de Sant Just 
Desvern).
1.000 exemplars.
Díptic que conté les bases del 22è concurs de poesia i prosa per promoure 
l’ús delcatalà literari a les escoles i a la població en general.

Punt de llibre El sac dels desitjos

Escata de drac. 
Màrius Torres, en el color  

de les veus

XXII Concurs de poesia i prosa en 
català per a no professionals. 

Sant Jordi 2010
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Agenda d’activitats

Recull de totes les entrades a l’apartat Agenda del web del CPNL ordenades per data. En 
destaquem les següents:

19.01.2010 Acte de presentació de les dades de l’estudi Ofercat a la ciutat de Figueres 
01.02.2010 Roda de premsa de balanç de l’activitat del CPNL 2009 i presentació de la memòria 

d’activitats del CNL de Barcelona 
09.02.2010 Presentació del Parla.cat a Igualada i inauguració de l’exposició “20 anys junts pel 

català” 
17.02.2010 Roda de premsa de balanç de l’activitat 2009 del CNL de les Terres de l’Ebre a Tortosa
02.03.2010 Roda de premsa de balanç de l’activitat 2009 del CNL de Tarragona 
10.03.2010 Roda de premsa de balanç de l’activitat 2009 del CNL de Lleida 
11.03.2010 Roda de premsa de balanç de l’activitat 2009 del CNL de l’Àrea de Reus Miquel Ventura 
11.03.2010 Estrena de l’obra de teatre La casa del llac Erin (El Prat de Llobregat) 
12.04.2010 Inauguració de l’exposició de la història del SLC de Mollet del Vallès i dels 20 anys del 

CPNL a Mollet del Vallès
21.04.2010 Roda de premsa de balanç de l’activitat 2009 del CNL de Girona
22.04.2010 Representació de l’espectacle poètic Amb veu nova, les velles paraules al Parlament de 

Catalunya (CNL d’Osona)
29.04.2010 Roda de premsa de presentació del curs de català per ràdio Onescat a Salt 
14.05.2010 Signatura del conveni entre el CPNL i el RCD Espanyol a Cornellà de Llobregat 
22.05.2010 Jornada de reflexió sobre el futur del CPNL al Vapor Llonch (Sabadell) 
31.05.2010 Roda de premsa de presentació del llibre 20 contes comptats a Sabadell
04.06.2010 IV Trobada del Voluntariat per la llengua i d’alumnes dels cursos de català per a adults 

del CNL del Vallès Oriental a Sant Celoni
15.06.2010 Acte de cloenda dels cursos de català i del VxL 2009-2010 i inauguració de la nova seu 

del CNL de l’Àrea de Reus Miquel Ventura
16.06.2010 Jornada de treball sobre voluntariat lingüístic (conjuntament amb la SPL)
17.06.2010 Cloenda del curs 2009-2010 del CNL de Badalona i Sant Adrià 
28.06.2010 Cloenda de la primera edició del Voluntariat per la llengua al Centre Penitenciari Can 

Brians 1 
06.07.2010 Lliurament de certificats als alumnes dels cursos de català per a adults del nivell Bàsic a 

Barcelona
15.07.2010 Roda de premsa de presentació del Congrés Convit 2011 a Reus  
13.10.2010 Inauguració del nou local del CNL de Tarragona
14.10.2010 Presentació del llibre Veus (El Prat de Llobregat)  
02.11.2010 Roda de premsa de presentació del microespai de català Tastets de llengua per 

COMRàdio a Mollet del Vallès  
12.11.2010 Celebració del 20è aniversari del CNL de l’Alt Penedès i el Garraf i inauguració de 

l’exposició “20 anys junts pel català”  

Notícies

Recull de totes les entrades a l’apartat Notícies del web del CPNL ordenades per data. En 
destaquem les següents:

Dijous, 7 de gener de 2010, CPNL
'Xerrameca', un material per a les aules de nivell inicial

Dilluns, 25 de gener de 2010, CNL Vallès Occidental 3
Nova edició del Barbamec a Barberà del Vallès

Dimarts, 23 de febrer de 2010, CNL de Sabadell



Renovació del conveni de col·laboració amb la Corporació Sanitària Parc Taulí

Dimarts, 23 de febrer de 2010, CNL Vallès Occidental 3
Aprenem a ballar sardanes a Badia del Vallès

Dimecres, 3 de març de 2010, CNL de l’Àrea de Reus Miquel Ventura
Mercadona promou l’ús del català als supermercats de Reus i Cambrils

Dimecres, 10 de març de 2010, CNL de Barcelona
Cursos de català gratuïts per a cambreres i cambrers

Divendres, 19 de març de 2010, CNL de Barcelona
El curs "Català a taula" incorpora nous materials pedagògics

Dimecres, 24 de març de 2010, CNL de Sabadell
Quatre entitats sabadellenques d’acollida formalitzen el seu compromís amb l’acolliment 
lingüístic: el Servei Ciutadà d’Acolliment als Immigrants (SCAI), Actuavallès, la Comissió 
Catalana d’Ajuda al Refugiat i Drapaires d’Emaús.

Dilluns, 12 d'abril de 2010, CNL de l’Àrea de Reus Miquel Ventura
L’Hostelcat 2010 difondrà els recursos del sector per atendre els clients en català

Dilluns, 12 d'abril de 2010, CNL de Badalona i Sant Adrià
Cinema en català a preu reduït al Màgic Badalona

Divendres, 23 d'abril de 2010, CPNL
El CPNL celebra Sant Jordi amb més de 80 activitats i actes arreu del territori

Dijous, 29 d'abril de 2010, CPNL
ONESCAT, una freqüència per aprendre català

Dimecres, 12 de maig de 2010, CNL de Tarragona
Fruits, S.P., de Figuerola del Camp, guanya el 12è Premi a la Normalització Lingüística de l'Alt 
Camp

Divendres, 14 de maig de 2010, CNL Montserrat
Prop de 300 persones participen en la 8a Diada Gastronòmica Intercultural de Manresa

Dimarts, 18 de maig de 2010, CNL de Tarragona 
L'Ajuntament de Valls ja forma part del Consorci

Dijous, 20 de maig de 2010, CNL de Cornellà de Llobregat
Taller de sensibilització lingüística a l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat

Divendres, 21 de maig de 2010, CNL de l’Àrea de Reus Miquel Ventura
Els membres de l’Associació Catalana Àrab aprenen català

Dilluns, 31 de maig de 2010, CNL de Sabadell 
Presentació del llibre 20 contes comptats. El món en un munt de contes

Divendres, 4 de juny de 2010, CNL del Vallès Oriental
IV Trobada del Voluntariat per la llengua i dels cursos de català per a adults a Sant Celoni

Dimarts, 8 de juny de 2010, CNL de Girona
Festa del Voluntariat per la llengua 2010: el VxL de les comarques gironines visita la fira De 
tot CAT de productes en català

Dijous, 10 de juny de 2010, CNL del Maresme
Més de cent alumnes dels cursos de català participen a una ruta pel centre històric de Mataró

Divendres, 11 de juny de 2010, CNL de Tarragona
Fruits SP, de Figuerola del Camp, ja té el dotzè Premi a la Normalització Lingüística de l'Alt 
Camp



Dimecres, 16 de juny de 2010, CNL de Barcelona
Més cursos de català a l'entitat humanitària ACCEM

Dijous, 1 de juliol de 2010, CNL Ca n’Ametller
Esparreguera duu a terme la IV Trobada Gastronòmica Intercultural

Dimarts, 6 de juliol de 2010, CNL Eramprunyà
Molts espectadors al cicle de cinema de Castelldefels

Dijous, 8 de juliol de 2010, CNL El Prat de Llobregat
Els nens i nenes de les escoles del Prat tornen a gaudir amb La fàbrica de contes

Dijous, 8 de juliol de 2010, CNL de Girona
Càritas Diocesana de Girona i el CNL de Girona signen un acord de col·laboració per al 
foment de la llengua catalana entre la població nouvinguda

Dijous, 22 de juliol de 2010, CNL d’Osona
Espectacle “Amb veu nova, les velles paraules” del grup de teatre del CNL d’Osona

Dimecres, 28 de juliol de 2010, CNL de l’Àrea de Reus Miquel Ventura
Cinema en Català a 13 pobles del Baix Camp, en divendres

Dilluns, 2 d'agost de 2010, CPNL
21 karaokes i 40 tallers han encomanat el català arreu del territori

Dimecres, 15 de setembre de 2010, CNL de Sabadell
X Cicle de Cinema Infantil i Juvenil en Català

Dijous, 30 de setembre de 2010, CNL de l’Alt Penedès i el Garraf
El Patronat del Teatre Municipal Cal Bolet i l’Auditori i el Servei de Català de Vilafranca del 
Penedès signen un acord de col·laboració

Dimarts, 5 d'octubre de 2010, CPNL
S’inicien els cursos PROFIT del sector dels supermercats

Dimarts, 5 d'octubre de 2010, CNL Roses
L’Associació CineBaix i el Consorci per a la Normalització Lingüística signen un nou conveni 
per a la promoció de cinema en català a Sant Feliu de Llobregat

Dilluns, 18 d'octubre de 2010, CNL de Alt Penedès i el Garraf
El Gremi Comarcal d’Hostaleria i Turisme de l’Alt Penedès i el Servei de Català signen un 
acord de col·laboració

Dimarts, 19 d'octubre de 2010, CNL Terres de l’Ebre
'Llengua.cat', espai lingüístic a Ràdio Tortosa

Dimecres, 20 d'octubre de 2010, CNL L’Heura
El CNL L'Heura organitza la 2a Gimcana de les Llengües

Dilluns, 25 d'octubre de 2010, CNL de Terrassa i Rubí 
Acord de col·laboració entre el Consorci per a la Normalització Lingüística i Som Llatins

Dimarts, 2 de novembre de 2010, CPNL
COMRàdio posa a disposició de les emissores municipals els ‘Tastets de llengua’, un 
programa de català de Ràdio Mollet i el CPNL

Dilluns, 8 de novembre de 2010, CNL del Vallès Oriental
Els Castellers de Mollet van animar les parelles lingüístiques a fer castells

Dimarts, 9 de novembre de 2010, CNL de l’Hospitalet
Sessions d’introducció a la llengua i a la cultura catalanes a la Fundació Akwaba



Dilluns, 15 de novembre de 2010, CNL de Sabadell 
Curs de català per a auxiliars de geriatria a Castellar

Dilluns, 22 de novembre de 2010, CNL de les Terres de l’Ebre
'Comencem a parlar', sessions d'introducció a la llengua oral

Dilluns, 29 de novembre de 2010, CNL de Terrassa i Rubí
Acord de col·laboració entre el Servei Local de Català de Rubí i la Federació d’Associacions 
de Comerciants i Gremis de Rubí i l'associació de comerciants Rubí Centre Comercial

Divendres, 3 de desembre de 2010, CPNL
El CPNL inicia la campanya Jocs en català 2010-2011

Dilluns, 13 de desembre de 2010, CNL de Lleida
La Guia de serveis al comerç editada pel CPNL arriba al comerç de Lleida

Divendres, 17 de desembre de 2010, CPNL
El Nadal, en català

Divendres, 17 de desembre de 2010, CNL Barcelona
El col·lectiu xinès de Barcelona s'interessa per aprendre català

Dilluns, 20 de desembre de 2010, CNL d’Osona
Els Pastorets del CNL d’Osona es representen amb èxit




