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El Consorci per a la Normalització Lingüística 
celebra el 25è aniversari a Sant Feliu de Llobregat, 
seu del CNL Roses 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
               Riera de la Salut, 7 
                                            08980 Sant Feliu de Llobregat 
 
 
 
El Centre de Normalització Lingüística (CNL) Roses ha        
organitzat 1.879 cursos de català per a persones adultes,             
amb un total de 38.386 inscripcions, ha revisat 129.115            
pàgines  i  ha format més de 1.812  parelles lingüístiques.  
 
 



 

  

 
 
Origen i abast territorial 
 
El Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL), creat l’any 1989 com a  òrgan 
territorial d’aplicació a Catalunya de la política lingüística del Govern, està format per la 
Generalitat  de Catalunya, nombrosos ajuntaments, consells comarcals i diputacions. 
L’objectiu del CPNL és facilitar el coneixement, l’ús i la divulgació del català en tots els 
àmbits.  
 
El Consorci està organitzat territorialment en 22 centres de normalització lingüística (CNL),  
un dels quals és el CNL Roses. 
 
El CNL Roses, amb seu a Sant Feliu de Llobregat, va començar a funcionar el dia 1 de 
setembre de 1989 en el marc del CPNL, encara que els seus antecedents es remunten a  
l'any 1987, quan aleshores era només un centre d'abast municipal. L’Ajuntament de Sant 
Feliu de Llobregat n’és membre fundador.  
 
Posteriorment, a l'any 1990, s'hi van incorporar els ajuntaments d'Esplugues de Llobregat, 
Sant Joan Despí i Sant Just Desvern. Amb aquesta integració es creava l'actual Centre amb 
quatre serveis locals de català (SLC) adscrits i l’àmbit territorial supramunicipal.  
 
Les funcions del Centre s'han centrat bàsicament en tres àrees de treball: l'ensenyament de  
la llengua catalana a la població adulta, l'assessorament lingüístic i la dinamització de l'ús del 
català.  
 
 
Activitats 
 
De formació 
 
Des del curs 1990-91 fins al 2013-14, el CNL Roses ha 
organitzat  1.879 cursos de llengua catalana per a persones 
adultes, de tots els nivells i modalitats (presencials i a 
distància), amb un total de  38.386  inscripcions. L’activitat 
formativa és una de les més conegudes del Centre, a causa 
del  gran volum de població que ha atès. 
 
A partir de l’any 2006 s’implementa l’oferta formativa per a persones nouvingudes, d’acord 
amb el Pla d’acolliment lingüístic del CNL Roses, que ha permès poder ampliar la nostra 
oferta de cursos de català i atendre un major nombre d’alumnes amb aquests recursos  
extraordinaris.  
 
Cal esmentar també com a activitats extraescolars: assistència a conferències,  visites i 
sortides per ampliar el coneixement de la cultura, la llengua, la història i la literatura 
catalanes adreçades a l'alumnat dels cursos de català i algunes obertes al públic en 
general...     
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D'assessorament  
 
L'assessorament lingüístic en un sentit ampli ha estat una de les activitats bàsiques del 
CNL Roses durant tots aquests anys. 
 
En aquesta àrea, cal destacar les 12.888 consultes ateses  (lingüístiques i 
terminològiques, sobre drets lingüístics, procediments i materials) i les 129.115 pàgines 
revisades. També s'ha informat sobre recursos lingüístics (diccionaris, lèxics, manuals...) i 
eines informàtiques en català (programari, correctors  ortogràfics ...). Així mateix, cal fer 
esment a la difusió d’aquests recursos mitjançant el web del CNL Roses. 
 
En total, s’ha donat servei a més de 6.500 usuaris, entre institucions, empreses, entitats o 
persones particulars. L'atenció d'aquests serveis s'ha fet personalment, per telèfon, per   
fax o  per correu electrònic. 
 
A partir de 2004, des de l’Àrea d’Assessorament del CPNL 
es potencia l’autonomia lingüística dels usuaris dels centres 
de normalització. Els avenços telemàtics han propiciat la 
posada en  funcionament  de programes com l’Optimot, els 
traductors automàtics o els diccionaris en línia, que faciliten 
les eines necessàries a organitzacions, empreses i persones 
particulars per aconseguir l’autonomia. 
 
           
                          
De dinamització   
 
Quant a dinamització lingüística, el CNL Roses ha treballat en diversos programes per  
promoure l’ús de la llengua catalana en diferents àmbits o sectors: 
 
      
Acolliment lingüístic: elaboració del Pla 
d’acolliment lingüístic del CNL Roses (2006); 
participació  en taules d’acolliment d’immigrants; 
organització de cursos de nivell inicial i bàsic de 
català per a persones nouvingudes; participació 
en plans educatius d’entorn; sessions d’acollida 
cultural a persones nouvingudes... 
 
Administració local: impuls dels  reglaments  per a l’ús  de la llengua catalana; anàlisi 
lingüística dels departaments dels ens  locals; administració de  proves de llengua en els 
processos de selecció de personal; presentació i distribució de material bibliogràfic 
(Diccionari i Lèxic policial i Guia lingüística per a les administracions locals); organització 
de cursos i sessions puntuals de llengua; organització de sessions de presentació de 
l’Optimot i recursos en línia; foment de l’autonomia lingüística... 
     
Àmbit jurídic: establiment d'un marc de col·laboració amb el Col·legi d'Advocats  de Sant 
Feliu; difusió de material bibliogràfic adreçat als gestors i advocats (Manual de documents 
i lèxic de la gestoria, Recull de documentació laboral, Formulari jurídic, etc.); difusió dels 
tríptics de la col·lecció “A dreta llei” i altre material de sensibilització... 
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Àmbit socioeconòmic: presència en estands de les fires 
comercials de Sant Feliu, Sant Joan i Sant Just; campanya d'ajuts a 
la catalanització de comerços i indústries de Sant Feliu; enquesta 
estudi sobre l'ús del català al comerç (Metra-Seis); edició i 
distribució del cartell "Tancat per vacances" a Sant Just; difusió i 
tramitació de sol·licituds de subvencions per al canvi de rètol 
(programa SIMEC); presentació dels serveis del CNL als 
establiments de nova obertura o que canvien de nom;  difusió de la 
campanya "Així es ven"; estudi sobre la llengua de la publicitat 
comercial en els mitjans de comunicació de Sant Feliu; participació 
en la 40a edició de l'Exposició Nacional de Roses de Sant Feliu; visites a les 
immobiliàries; col·laboració en els programes “En català, tu hi guanyes”, “Posa’t a punt” i 
“El català a les autoescoles”; presentació i distribució del Manual per a les Arts Gràfiques; 
organització de sessions de llengua per als comerços, bars i restaurants, campanya 
“Català i empresa, ja estàs al dia?”... 
 
 
 
 
 
 
 

Associacions: creació de l'associació d'alumnes i exalumnes La Brianxa a Sant Feliu; 
campanya d'ajuts a la catalanització d'entitats i associacions a Sant Feliu; col·laboració 
amb les associacions que treballen amb diversos col·lectius... 
 
 
 
 
 
 
 

Empreses: gestió lingüística a empreses; difusió de l’oferta de cursos de català; 
organització d’un pla de formació en llengua catalana per al personal de l’empresa Orange 
Catalunya Xarxes de Telecomunicacions, SA, d’Esplugues (2007-2009)... 
 
 
 
 
 
 
 

Esports: campanya Esportest; edició i distribució del cartell "La Piscina" a Sant Joan i 
Sant Just; edició i distribució dels cartells i tríptics de "Voleibol i l'Handbol"; enquesta 
sobre l'ús del català a les entitats esportives i als monitors esportius; difusió i tramesa de 
materials de la campanya "En català hi guanyem tots. Juguem-hi!"; presentació de 
l'exposició itinerant "Llengua, esport i  societat" a Sant Joan; coorganització d’una jornada 
de jocs de taula en català per als infants de les  escoles esportives a Sant Feliu...   
 
 
 
 
 
 
 
 

Infància i joventut: col·laboració en el concurs 
literari Sant Jordi de conte i poesia a Sant Feliu; 
coorganització  en el concurs literari Sant Jordi de 
prosa i poesia a Sant Just; coorganització en el 
concurs literari Lletres Joves a Sant Joan; edició i 
distribució de la carta als Reis Mags d’Orient en 
català a Sant Feliu i Sant Just; edició, presentació i 
distribució del dossier Joc de jocs a Esplugues i Sant 
Feliu; distribució del catàleg de jocs en català, 
participació en la campanya “I tu, jugues en 
català?”... 
 
 
Llengua, cultura i cohesió: conèixer i compartir 
experiències culturals i compartir les emocions que 
produeixen estableix vincles entre la població i la 
cohesiona. Per això, s’han compartit lectures, obres de 
teatre, obres cinematogràfiques i altres accions culturals 
per tal que a través d'aquestes experiències s'incrementi 
el coneixement i l'ús de la llengua.    
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Mitjans de comunicació i indústries culturals: 
col·laboració en programes i concursos lingüístics; 
emissió de cursos radiofònics a les ràdios municipals; 
organització de cursos i sessions de llengua per a 
locutors; organització d’un grup de conversa en directe a 
Ràdio Desvern; promoció de cinema en català i 
organització del Cicle de Cinema  Infantil en català a  Sant 
Feliu (1998-2014); posada en marxa de la pàgina web del 
CNL...  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sanitat: difusió de l’oferta de cursos de català; organització d’un pla de formació en 
llengua catalana per al personal sanitari de l’Hospital Sant Joan de Déu d’Esplugues, 
signatura de convenis de col·laboració i annexos els anys 1999, 2009 i  2014... 
 
 
 
 
 
 
 

Toponímia i senyalització viària: col·laboració en la catalanització de plaques de 
carrers; revisió de la toponímia urbana i  de  la senyalització viària; col·laboració amb l’IEC 
per a la revisió del Nomenclàtor Oficial de toponímia major de Catalunya... 
 
 
 
 
 
 
 

Voluntariat per la llengua: impuls del programa VxL 
des del 2003; formació de 1.812 parelles lingüístiques a 
l’àmbit territorial del CNL Roses; acords de col·laboració 
amb establiments comercials i entitats; festa sopar de 
reconeixement...  
 
 
 
 
 
 
 

Convenis i acords: signatura de més de 800 convenis,  entre convenis marc, acords de 
col·laboració, pròrrogues i annexos, amb tots els sectors de treball del CPNL 
(administració local, àmbit socioeconòmic, mitjans de comunicació i indústries culturals, 
món associatiu, institucions sanitàries i socials...) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Altres: col·laboració en l’organització de la Setmana per la 
Llengua; col·laboració en les Jornades de Tardor de la 
Infància i les seves Famílies; organització de la I Gimcana 
de Llengua i Comerç; participació en el Consell Municipal de 
la Llengua de Sant Feliu; participació en el Consell de la 
Dona d’Esplugues; col·laboració en la campanya 
institucional “Dóna corda al català”... 
 
            
         
Consell de Centre i presidència 
 
El Consell de Centre és l'òrgan de govern de l'àmbit territorial del CNL Roses, format per 
representants dels ens consorciats (Generalitat de Catalunya i els ajuntaments 
d’Esplugues de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí i Sant Just Desvern). 
Es reuneix ordinàriament tres cops a l'any a fi d'aprovar el pressupost, el projecte anual 
d'activitats i la memòria de l'any anterior, i per fer el seguiment de les actuacions del CNL.  
 
El Consell ha estat presidit per les persones següents: Francesc Baltasar Albesa (1990-
1993); Joan Lluís Amigó Carbonell (1994-1999); Esther  Hachuel Fernández (2000-2003); 
Joan Massagué Riu (2003-2005); Carles Soriano Badell (2005-2008), Jaume Manyoses 
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Programa d’actes: 
 
Per commemorar els 25 anys del CPNL s’han organitzat les activitats següents: 
 

• Dijous, dia 11 de desembre de 2014, a les 19.30 h,  a la Sala d’actes del 
Centre Cívic Les Tovalloles de Sant Feliu de Llobregat (riera de la Salut, 7), 
tindrà lloc un acte institucional amb l'assistència i la participació de la 
senyora Ester Franquesa, directora general de Política Lingüística de la 
Generalitat i presidenta del CPNL, i dels representants dels ajuntaments 
dels  quatre municipis consorciats: Esplugues de Llobregat, Sant Feliu de 
Llobregat, Sant Joan Despí i Sant Just Desvern. 
 

• Tot seguit es podrà visitar l’exposició del CPNL “10 anys de Voluntariat 
per la llengua: un tast!” 

 
 
_____________________________________________________________________ 
 
Sant Feliu de Llobregat, novembre de 2014 
 
Jaume Martí i Guasch 
Director del CNL Roses 
Consorci per a la Normalització Lingüística 
93 685 24 32 
jmarti@cpnl.cat 
 
Més informació: www.cpnl.cat 
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