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El CPNL
El Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) és una institució
pública amb presència arreu de Catalunya, creada el 1989 i des del
2015 adscrita a l’administració de la Generalitat de Catalunya.

Actualment està integrada per 136 administracions: Generalitat de
Catalunya, Diputació de Girona i 134 ajuntaments i consells comarcals.

La seva finalitat és actuar com a òrgan de desplegament de la política
lingüística i impulsar i fomentar el coneixement i l’ús del català a tot el
país.

- 22 centres de normalització lingüística
- 146 punts d’atenció

Distribució territorial del
CNL de Sabadell
El CNL de Sabadell és d’abast supramunicipal i està format per sis serveis ubicats als municipis de: Sabadell, Sant
Quirze del Vallès, Castellar del Vallès, Santa Perpètua de
Mogoda, Palau-solità i Plegamans i Polinyà. També atén
puntualment les necessitats dels municipis de Sentmenat,
Sant Llorenç Savall i Gallifa.
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Presentació
Contingut de la memòria
En aquest document hi trobareu recollida de forma succinta la informació de les principals accions de formació i foment de l’ús del català, és a dir de normalització lingüística, que es desenvolupen des del CNL de
Sabadell a través dels seus sis serveis locals de Català (SLC).
Aquestes accions es vertebren a partir de tres grans eixos:
Eix 1: Llengua i igualtat d’oportunitats (Ensenyament i acolliment lingüístic)
Eix 2: Llengua i cohesió (Voluntariat per la llengua i Llengua i cultura)
Eix 3: Foment de l’ús (Assessorament, Administració pública, empreses, comerç, joc en català i cinema)
Finalment es dedica especial atenció als acords i convenis de col·laboració subscrits per desenvolupar les
actuacions previstes i les accions de projecció de les activitats desenvolupades.

Sabadell · Sant Quirze del Vallès · Castellar del Vallès · Santa
Perpètua de Mogoda · Palau-solità i Plegamans · Polinyà
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Eix 1 Llengua i

1.785

igualtat
d’oportunitats

inscripcions

57,6%
d’inscrits
estrangers

91
cursos
presencials
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Eix 1 Llengua i igualtat
d’oportunitats

Ensenyament
Ensenyament és el servei que pretén recollir els aspectes organitzatius dels cursos, com el coneixement dels
inscrits i el tipus d’oferta que cal fer, i els aspectes metodològics, per tal de fer una formació de qualitat.

Cursos de català
Objectius
Organitzar cursos de català per a la població adulta
Conèixer la procedència dels inscrits, per agrupació de
nivell
Obtenir dades d'inscripcions i de persones inscrites
Reduir el nombre d'alumnes que abandonen el curs o no
s'hi incorporen
Analitzar el nombre d'inscripcions per modalitat

Nombre d'inscripcions durant l'any natural

1.721

1.753

1.785

2015

2016

2017
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Comentaris i valoració
Si comparem les dades del 2016 amb les del 2017 observem un petit augment del nombre d’inscrits (32), significatiu tenint en compte que veníem
d’un retrocés significatiu entre el 2014 i el 2015, que s’havia capgirat, sortosament, al 2016 (+32 alumnes). Aquest petit augment d’inscripcions referma
la tendència al nou creixement, i ho fa en general a tot el Consorci. On ha
augmentat més el nombre d’inscrits ha estat als nivells inicial, bàsic i suficiència, i baixa als nivells elemental i molt notablement al nivell intermedi.
Pel que fa al nombre d’inscrits al 2017, el nivell amb un nombre d’inscrits
més elevat segueix sent el nivell inicial i bàsic 1. El segueixen, en aquest
ordre, “Altres nivells”, els graus bàsic 2 i bàsic 3, el nivell de suficiència, l’elemental i finalment el nivell intermedi.
L’índex de fidelització ha baixat un 1% respecte del 2016 (índex que disminueix, per tant respecte del 2015, que va ser del 2,2%), i l’índex d’assoliment
baixa només d’un 0,8%, molt per sota del 3,9% que havia disminuït el 2016.
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Planificació, metodologia i altres activitats
Objectius
Planificar una oferta de formació que s'ajusti a les necessitats
del territori
Desenvolupar eines d’avaluació que permetin millorar els cursos
Planificar activitats complementàries

Cursos presencials per agrupació de nivell

Altres nivells

Suficiència

Intermedis

2017
2016

Elementals

2015

B2 i B3

Inicials i B1
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15

20

25

30

Valoració global del programa
El CNL de Sabadell segueix treballant amb l’enfocament per tasques a tots els graus
amb el material adaptat per part de tècnics del centre. El professorat segueix valorant
positivament aquest enfocament. En general es destaca que es fa molt més èmfasi en
el procés d’elaboració del producte lingüístic final i en les habilitats productives i que
això té efectes molt positius en la gestió de la informació, en tota la progressió al llarg de
l’elaboració de les tasques intermèdies i en l’elaboració de la tasca final. A part d’això,
l’enfocament per tasques afavoreix el treball cooperatiu, la qual cosa repercuteix en la
cohesió del grup.
Seguim aplicant els criteris i recomanacions del procés d’administració de les proves
homologades elaborats per la Comissió d’Avaluació del CPNL i s’han consolidat l’aplicació dels nous criteris per a l’avaluació de curs, tant dels graus homologats com dels no
homologats. S’ha preparat un material d’avaluació de curs sobre la base de l’avaluació
de tasques que combinen dues habilitats lingüístiques i que es valoren a través de rúbriques a tots els graus dels nivells elemental, intermedi i de suficiència. S’ha començat a
plantejar el canvi per als graus del nivell bàsic.
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Eix 1 Llengua i igualtat d’oportunitats

Acolliment lingüístic
Acolliment lingüístic és un programa que pretén, a través de la llengua, facilitar la integració social de les persones immigrades, facilitar la igualtat d'oportunitats, evitar
situacions d'exclusió i, per tant, facilitar la cohesió social.

Comentaris i valoració
El percentatge d’inscrits estrangers ha augmentat
significativament el 2017. Ho ha fet un 2% en inicials i bàsics, pràcticament un 20% en els elementals i només ha disminuït moderadament a la
resta de nivells, on ho ha fet amb un 2,7%. Dels
1.020 nascuts a l’estranger que s’havien inscrits
als cursos, 793 ho van fer a cursos bàsics i nivells
inicials.

Formació de català
Objectius
Organitzar cursos de nivells inicials i bàsics, per atendre
especialment l'alumnat nouvingut

Diferents activitats de dinamització de l’ensenyament, com la celebració del Dia Mundial de la Poesia, les Tertúlies de Lectura Fàcil o les sortides
de l’aula per conèixer l’entorn o la participació en
diferents activitats de ciutat, com la Diada de Sant
Jordi, potencien la socialització inherent a l’acolliment.

Conèixer la procedència dels inscrits
Conèixer l'evolució dels inscrits nats a l'estranger, per
agrupació de països
Afavorir la inscripció als cursos inicials i bàsics de persones d'origen xinès, pakistanès o marroquí
Col·laborar amb els ens locals en el Servei de Primera
Acollida

Percentatge d'inscrits estrangers per agrupació de nivell

14,8%
2017

74,6%
86,2%

17,0%

Resta de nivells

2016

Elemen tals

66,2%
83,6%

19,2%
2015

67,4%
86,1%
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Inicials i bàsi cs

Evolució dels inscrits estrangers per agrupació de països

Valoració global del programa

Pel que fa a les comunitats específiques, augmenta considerablement el gruix d’alumnes
estrangers que prové d’Amèrica central i del sud, de manera que més del 70 % de l’alumnat
nascut a l’estranger prové d’aquesta zona. La comunitat que la segueix, tot i que a una gran
distància, és la d’alumnes provinents del nord d’Àfrica seguits dels de la Unió Europea, el
nombre dels quals ha disminuït lleugerament respecte de l’any passat. El nombre d’alumnes
nascuts a la resta d’Àfrica i a l’Europa extracomunitària és manté molt igualat, 35 i 38 alumnes respectivament.
El treball en xarxa també és una de les característiques de l’Àrea d’Ensenyament, sobretot
per incorporar als cursos generals de forma preferent les persones que ens deriven les entitats d’acollida i assegurar que el nombre de persones que volen aprendre català puguin accedir a una de les places ofertes. Per això, a banda de la col·laboració amb el Departament
de Drets Civils i Ciutadania de l’Ajuntament, continuem afegint a la xarxa altres agents d’acollida de la ciutat com les fundacions Idea, Mercè Fontanilles i Apip-Acam.
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Activitats
destacades

Els llibres fan arrels

Sortides complementàries als cursos

El dimarts 17 d'octubre el Centre de Normalització Lin-

La cohesió social és un dels eixos vertebradors i un dels

güística de Sabadell va celebrar el tradicional inici dels
cursos de català i de l'edició de tardor del Voluntariat per
la llengua amb la conferència de Najat El Hachmi "Els llibres fan arrels", sobre la importància de la lectura en la
cohesió social.

objectius fonamentals de tota l’activitat del CPNL, que es
manifesta de manera transversal a través de les diverses
accions que duu a terme en els diferents àmbits en què
treballa.

Najat El Hachmi es va donar a conèixer l'any 2004 amb
l'obra Jo també soc catalana. L'any 2008, L'últim patriarca li va valdre el premi Ramon Llull de novel·la i el 2015 va
rebre el premi Sant Joan per La filla estrangera.

Les activitats que complementen els cursos de català s’organitzen amb l’ajut d’entitats col·laboradores i propicien
la interacció dels alumnes en un entorn diferent al de l’aula i la descoberta d’un entorn de ciutat amb les seves
possibilitats lúdiques, culturals i socials.

L'autora, que va néixer al Marroc i es va traslladar a Vic
amb la seva família quan tenia 8 anys, va destacar el paper de la lectura en la consolidació del sentiment de pertinença.

A banda d’aquestes activitats, que formen part del curs i,
per tant, es desenvolupen en horari lectiu i són d’assistència obligatòria, hi ha altres activitats impulsades des del
VxL que també són obertes als alumnes.

Algunes de les reflexions que va fer tenen plena vigència
en un moment que es torna a posar en qüestió quina ha
de ser la llengua vehicular a l'escola: "La llengua catalana
és un patrimoni de tothom que viu a Catalunya, i aprendre-la és un dret perquè tots tinguem les mateixes oportunitats, sigui quin sigui el nostre origen".

Les sortides complementàries del SLC de Sabadell s’ajusten al nivell de cada curs, des del B1 fins a l’S3; així, l’alumnat del B1 visita el mercat, el del B2 la biblioteca, el
del B3 el Club Natació Sabadell, l’E1 els Bombers, l’E2 un
comerç patrimonial, l’E3 el Museu del Gas, l’I1 fa una ruta
de ciutat, l’I2 el Museu Paleontològic, l’I3 Ràdio Sabadell,
l’S1 una ruta artisticoliterària, l’S2 una ruta pel patrimoni
modernista i l’S3 i el C2 van al teatre.

Sobre la seva faceta lectora va confessar que per a ella
llegir és com mirar pel forat del pany la intimitat dels altres. En aquest sentit va destacar l'obra de tres autores: Víctor Català, Mercè Rodoreda i Montserrat Roig. "La
llibertat és una biblioteca", va sentenciar.

L’interès d’aquestes sortides, a més d’oferir un marc per
practicar la llengua, és que aporten un coneixement de la
ciutat.
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435

Eix 2 Llengua i

parelles

cohesió

lingüístiques

160 activitats
de llengua i
cultura

8.802 participants a les activitats de llengua i
cultura
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Eix 2 Llengua
i cohesió

Voluntariat per la llengua
El Voluntariat per la llengua (VxL)

Comentaris i valoració

facilita que totes les

El nombre de parelles que han participat en el programa
durant el 2017 ha experimentat un descens i s’ha passat
de les 520 de l’any passat a les 435 d’enguany. El programa torna a mostrar símptomes del desgast generalitzat de
fa uns anys, fruit de la davallada de voluntaris i, sobretot,
d’alumnes inscrits als cursos. El cas més significatiu és Castellar del Vallès i, en segon lloc, Palau-solità i Plegamans,
poblacions on s’hi sumen dos motius importants: l’aturada
del VxL al C. E. L’Alzina de Palau i del VxL aplicat a la diversitat funcional amb Suport Castellar.

persones, majors d'edat, que tenen coneixements bàsics
de català i es volen llançar a parlar-lo el puguin practicar
en un context real i distès i que les que el parlen habitualment no canviïn de llengua innecessàriament.
El programa consisteix en trobar-se una hora setmanal
durant un mínim de 10 setmanes. D'altra banda, també
es porten a terme diverses activitats complementàries,
especialment les relacionades amb els establiments i les
entitats col·laboradores amb el programa.

Durant aquest any s’han format 21 parelles a Santa Perpètua, 16 a Castellar, 17 a Sant Quirze, 41 a Palau, 15 a Polinyà i 319 a Sabadell. Si hi sumem les 6 repeticions a Sabadell i les 11 virtuals, s’han format un total de 435 parelles
al CNL de Sabadell. L’anàlisi de dades del 2017 palesa que
cal buscar estratègies per revitalitzar el programa i reorientar-lo segons la realitat del moment. Les línies d’actuació bàsiques seran, entre altres, la recuperació de L’Alzina i
Suport Castellar, el treball amb entitats i la difusió entre
l’alumnat a l’aula.

Parelles lingüístiques
Objectius
Mantenir el nombre de parelles lingüístiques
Desenvolupar la modalitat virtual de les parelles lingüístiques

Nombre de parelles de Voluntariat per la llengua
528

520
435

2015

2016

14

2017

Establiments i entitats
Comentaris i valoració

col·laboradores

El 2016 el CNL de Sabadell té 13 acords vigents amb establiments col·laboradors per tal de participar en el VxL i
difondre’l. Sis són a Sabadell, 6 a Castellar i 1 a Santa Perpètua de Moguda. Els establiments no han estat mai un
punt fort al CNL perquè hem considerat que les entitats
poden col·laborar amb el VxL de manera més activa. Pel
que fa a les entitats, 15 són vigents, 7 dels quals a Sabadell, 2 a Sant Quirze, i 6 a Castellar.

Objectius
Arribar a acords amb establiments comercials perquè
s’adhereixin al Voluntariat per la llengua
Signar convenis amb entitats perquè col·laborin en la
campanya I la difusió del Voluntariat per la llengua

Altres activitats de Voluntariat per la
llengua

Comentaris i valoració
En l’esport, el VxL s’emmarca en el lema “Mou-te en català”. A Sabadell, s’han organitzat visites guiades al Club
Natació, i a Palau i Santa Perpètua s’han realitzat caminades per l’entorn conduïdes per voluntaris. Quant a la
diversitat funcional, s’ha organitzat dues edicions trimestrals del grup de conversa adreçat a usuaris del Club
Xamba de Salut Mental de Sabadell, conduït per tres
voluntaris. Pel que fa a la modalitat virtual, el CNL de
Sabadell ha gestionat 11 parelles lingüístiques.

Objectius
Promoure el Voluntariat per la llengua als àmbits de
l’esport, la diversitat funcional i difondre I gestionar
la modalitat virtual
Dur a terme altres activitats per potenciar el programa Voluntariat per la llengua
Elaborar i distribuir material relacionat amb el Voluntariat per la llengua

Valoració global del programa
Tot i la davallada del nombre de parelles lingüístiques, la valoració global del programa és positiva. Un
dels punts forts són les activitats diverses organitzades per complementar les trobades entre la parella i
crear cohesió social i esperit de xarxa. S’han realitzat quatre grups de conversa Xerrem, adreçats a aprenents i alumnes. S‘ha col·laborat amb les biblioteques del Nord i del Sud de Sabadell i amb les de la resta
de poblacions del CNL per realitzar-hi tertúlies de lectura fàcil i clubs de lectura. S’ha reprès el grup de
conversa en l’àmbit de la diversitat funcional adreçat a usuaris de Xamba Salut Mental durant el primer
trimestre. S’ha participat en la lectura pública de Josafat, de P. Bertrana, per Sant Jordi. S’ha presentat
edició de primavera amb el llibre Camí d’anada i tornada, a càrrec d’Emma Vilarasau i Montse Barderi, i
de tardor amb la xerrada “Els llibres fan arrels”, a càrrec de Najat El Hachmi. S’han repartit vals de descompte en entrades per a espectacles teatrals i s’ha col·laborat en l’exposició “Vinyetes: història del
còmic en català”. S’ha celebrat un acte de cloenda amb el grup de conversa amb usuaris de Xamba Salut
Mental de Sabadell. S’han organitzat trobades amb escriptors (Gemma Ruiz, Enric Larreula, Antoni Dalmases, David Vila, Roc Casagran i Gisela Pou). S’ha col·laborat de forma activa en la Setmana del Voluntariat organitzada per Sabadell Suma de l’Ajuntament de Sabadell, amb un estand del Programa d’Associacionisme i Voluntariat al Mescla’t de Sabadell, amb la participació al taller “Trobar-se en la pèrdua” i
amb el testimoni d’una parella lingüística a la taula rodona del Pla de formació de Voluntariat. S’ha
col·laborat en l’organització de la xerrada “Voluntariat mar enllà”, a càrrec de Santi Fuster, de Proactiva
Open Arms, amb motiu del Dia Internacional del Voluntariat. S’ha col·laborat en la difusió del VxL a Ràdio Palau. S’han realitzat visites culturals (Vic, llibreries emblemàtiques de Barcelona, Museu Pau Casals)
i col·laborat amb actes del Dia Mundial de la Poesia. També s’han desenvolupat actes per tal de potenciar el VxL, com la participació de parelles lingüístiques en els cursos de formació de Voluntariat o en la
Setmana del Llibre en Català.
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Eix 2 Llengua
i cohesió

Llengua, cultura i cohesió
La

cultura, la literatura i la llengua poden crear

ponts entre la població nouvinguda i l'autòctona. Per
això, ens proposem donar valor i fomentar el patrimoni cultural i literari del país, establir vincles entre
els ciutadans, la llengua i la cultura, i fer que a través
de la cultura els pobles i les persones s'uneixin.

Comentaris i valoració
De 160 activitats organitzades en el marc d’aquest
programa (6 menys que l’any anterior), 54 tenen per
objectiu el foment de la lectura. En destaquem els 23
clubs de lectura oferts a la població, alguns en
col·laboració amb les biblioteques locals, i als quals
han participat 259 persones, les 6 activitats de commemoració de l’Any Bertrana (lluny de les 18 de l’any
anterior, que va protagonitzar el sabadellenc Joan
Oliver). Comentari a banda mereix la lectura completa de Josafat a l’acte de Sant Jordi, organitzat en
col·laboració amb l’Ajuntament i altres entitats locals i
que ja s’ha convertit en una cita anual indispensable.
D’aquestes 6 activitats, 4 s’han fet a dins de l’aula i 2
obertes al públic; 2 activitats en el marc del Dia Mundial de la Poesia i 4 trobades amb autors.

Foment de la lectura
Objectius
Fomentar la lectura mitjançant la participació en grups de
lectura i el projecte Llegir per parlar
Desenvolupar activitats durant l'any Prudenci Bertrana
Col·laborar amb biblioteques per fomentar la lectura en
català
Altres activitats per fomentar la lectura en català

Altres activitats relacionades amb llengua i cultura

Comentaris i valoració
La promoció del cinema en català és un altre dels
objectius del programa, per això es difonen totes les
projeccions vehiculades en català que es poden veure a les pantalles del CNL, regularment Sabadell i
Castellar del Vallès, des del cinema infantil del
CINC, que s’exhibeix a Castellar, fins a la cartellera
més comercial de Sabadell. El Documental del Mes
es projecta a tots dos municipis. Aquest any s’han
difós 47 títols.

Objectius
Difondre el cinema en català
Desenvolupar activitats de coneixement de l'entorn
Desenvolupar altres activitats de llengua i cultura

Entre els dos cicles on participa el CNL, el Cicle de
cinema/film/cinema i el CINC de Castellar, durant el
2017 s’han fet 23 projeccions amb una assistència
de 4.444 escolars.
També s’han dut a terme 25 activitats de coneixement de l’entorn.

16

Activitats de llengua i cultura

84

77
67

Any 2015
32

Any 2016

35
30

29

30

23

Clubs de lectura

21

Altres activitats de
foment de la lectura

Altres activitats
lingüístiques o
culturals

22

25

Any 2017

Activitats de
coneixement de
l'entorn

Valoració global del programa
Aquest és un programa que manté una relació estreta amb la dinamització de l’ensenyament i, sobretot, amb el Voluntariat per la llengua, ja que hi recollim activitats que impliquen
totes dues àrees, ja sigui en el vessant de l’acolliment, com les tertúlies de lectura fàcil o
algunes activitats de descoberta de l’entorn, o que s’organitzen prioritàriament per a l’alumnat dels cursos però s’obren a la participació de voluntaris i aprenents i, en molts casos, de
la població en general: trobades amb escriptors, participació a les activitats de Sant Jordi,
visites a exposicions, anades al teatre, etc. això fa que aquest programa sigui el més transversal del CPNL.
La prova d’aquest dinamisme són les 160 activitats que s’hi comptabilitzem, 54 de les quals
tenen per objectiu el foment de la lectura i que ja hem repassat breument a la valoració parcial. Sí que volem destacar la dedicació a les activitats de foment de la lectura que van més
enllà dels clubs de lectura (35 durant el 2017, cinc més que l’any anterior), ja que la majoria
s’organitzen en col·laboració amb altres entitats afins. Aquesta suma d’esforços és també
un dels objectius que persegueix aquest programa. En aquest sentit, el treball en xarxa esdevé prioritari.
Creiem que aquesta és la línia a seguir per donar als SLC la màxima visibilitat, participar en
la vida cultural del municipi formant part del teixit d’entitats que la doten de vitalitat i sent un
referent de totes aquelles activitats lingüístiques i culturals que s’hi celebrin.
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Activitats
destacades

Prudenci Bertrana protagonista per Sant
Jordi

El VxL a la 2a Setmana del Voluntariat
En el marc de la Segona Setmana del Voluntariat a Saba-

Diumenge 23 d'abril. 11 del matí. Vestíbul de l'Ajunta-

dell, organitzada per la Regidoria de Participació Ciutadana i Mediació de l'Ajuntament de Sabadell, dijous 5 d’octubre va tenir lloc una taula rodona d'experiències de voluntariat amb la participació de voluntaris d'entitats sabadellenques de diferents àmbits d'actuació: social, hospitalari, cultural, mediambiental... Amadou Cissé i Núria Garrido van explicar el funcionament de les parelles lingüístiques com a eina d'integració i cohesió social. Un cop explicades les vivències per part dels testimonis, el públic assistent va coincidir en l'interès de conèixer els diversos tipus
de voluntariat que es duen a terme a la ciutat i van valorar
molt positivament el teixit associatiu de Sabadell, fort,
divers, consolidat i de gran tradició, que forma part de la
pròpia identitat, com a ciutat implicada i compromesa.

ment de Sabadell. Juli Fernàndez, alcalde de la ciutat, comença la lectura pública de Josafat, la gran obra de Prudenci Bertrana. Al seu darrere, altres representants públics, alumnes dels cursos de català, participants del programa del Voluntariat per la llengua, companys d'Òmnium
Cultural de Sabadell i altres lletraferits la completen al
llarg de tres hores de lectura ininterrompuda.
A Sant Quirze del Vallès, fragments de Josafat i d'altres
obres de Prudenci Bertrana van ressonar el dia 24 d'abril
al Centre Cívic Can Feliu com a inici de la 28a edició del
programa Voluntariat per la llengua. La trobada, organitzada per l'Oficina de Català, va comptar amb la
col·laboració dels alumnes del Taller de literatura que,
juntament amb alguns voluntaris, van llegir els fragments
triats.

El dia abans participants del Voluntariat per la llengua de
Sabadell van assistir al taller Trobar-se en la pèrdua, impartit per Sílvia Ramos, psicòloga, neuropsicòloga i formadora de la Fundació Avan.

D'altra banda, el mateix dia va tenir lloc la lectura dels
contes i escrits presentats als Jocs Florals organitzats per
l'Oficina de Català i la tria dels textos guanyadors.

Dissabte 7 d’octubre vam estar presents al Mescla't, un
espai lúdic, reivindicatiu i de sensibilització que va comptar amb tallers, teatre, concerts i una mostra d'entitats. A
l'estand del Programa d'Associacionisme i Voluntariat, a
banda del Voluntariat per la llengua, els assistents van
poder-se informar dels projectes i les necessitats de voluntariat de les entitats de Sabadell.

Amb aquests actes, el Centre de Normalització Lingüística
de Sabadell va participar en la diada de Sant Jordi commemorant el 150è aniversari del naixement de l'autor i el
125è del de la seva filla, l'escriptora Aurora Bertrana, de
qui es va difondre l’obra a través d’un espai a les xarxes
socials.
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Eix 3 Foment de
l’ús

Assessorament lingüístic
L'assessorament lingüístic és una ajuda temporal,
amb compromisos, per aconseguir l'autonomia lingüística de les persones usuàries del Servei. Aquest
programa vol recollir i fer un seguiment de les activitats que es fan des del Servei d'Assessorament Lingüístic del CPNL.

Comentaris i valoració
El nombre de revisions assumides pel CNL ha augmentat significativament respecte a l’any anterior,
situant-se en les 1.729 pàgines (1.072 al 2016).
Aquest augment no el podem valorar positivament, ja
que es deu a les revisions provinents de l’Administració local, que s’han duplicat, (de les 551 pàgines del
2016 hem passat a 1.165), quan el desitjable seria
que s’anessin reduint.

Objectius
Atendre revisions lingüístiques
Atendre consultes sobre drets i recursos lingüístics

Cal destacar que l’espai de difusió lèxica que s’insereix als butlletins de Castellar del Vallès i Santa Perpètua de Mogoda, enguany també es difon a través
de Ràdio Palau.

Incrementar l’autonomia lingüística dels usuaris

Pàgines revisades per sectors

Aquest any s’ha impartit una sessió de recursos.
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Eix 3 Foment de l’ús

Administració pública
El nostre treball a l'Administració pública se centra a
l'Administració local, especialment als ajuntaments i consells comarcals. Tot i això, també desenvolupem actuacions en d'altres administracions públiques, com ara els
cursos de català per a usuaris del Servei d'Ocupació de
Catalunya.

Administració local

Objectius
Incrementar l'autonomia lingüística dels ens de l'Administració local. Mantenir-hi el nombre de pàgines revisades
Col·laborar amb ens de l'Administració local en activitats
relacionades amb el foment de l'ús del català

Comentaris i valoració
Aquest any s’ha participat en 21 processos de selecció de
personal, 3 més que l’any passat, en els quals s’han administrat 51 proves, una tercera part que a l’any anterior. Tot
i que el nombre de processos és pràcticament el mateix, el
nombre de participants és molt menor. L’augment de pàgines revisades a l’Administració local després del descens
de l’any anterior cal valorar-lo negativament, ja que consolida l’Administració local com el principal usuari del Servei
d’Assessorament, cosa que no permet que aquest servei
es pugui oferir a usuaris estratègicament més interessants.
La col·laboració amb els diferents departaments municipals és una constant en la feina dels SLC. Aquesta
col·laboració pot anar des de l’organització de cursos específics per a la reinserció laboral, passant per activitats
culturals per a la població (Dia de la Dona, Sant Jordi, etc.)
o sortides ludicoculturals.

Pàgines revisades a l’Administració local
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Comentaris i valoració

Altres administracions públiques

Pel que fa a la feina feta amb altres administracions, cal
destacar els dos cursos de català organitzats amb el Servei
d’Ocupació de Catalunya, que han seguit 21 persones.
L’any passat se n’havien organitzat tres, però el total d’assistents arribava als 55.

Objectius

Dur a terme altres activitats relacionades amb el foment
de l'ús del català a altres administracions públiques
(cursos del Servei Català d’Ocupació)

Durant aquest any ens ocupàvem de l’assessorament lingüístic del Consell Comarcal del Vallès Occidental, però
només hem hagut de revisar-los 11 pàgines.

Valoració global del programa
La col·laboració amb l’Administració local representa cada any un percentatge força alt del volum d’activitat del CNL, ja que tots els serveis locals de català treballen amb els diferents departaments dels ajuntaments respectius i tots hi organitzen activitats conjuntament. De fet,
tots els SLC ocupen espais municipals, cosa que facilita la col·laboració en moltes de les activitats que es duen a terme.
La utilització dels webs dels ajuntaments per difondre-hi informacions, així com la col·laboració
amb les àrees municipals de Cultura i de Comerç i Empresa, per destacar-ne dues de molt evidents, formen part de la dinàmica de treball dels SLC. També en forma part la participació en
els processos de selecció de personal. Aquest any s’han administrat 51 proves en 21 processos.
A més, amb 1.165 pàgines revisades, l’Administració local continua sent el principal usuari del
servei d’Assessorament, tendència que poc a poc anàvem revertint, però que aquest any s’ha
tornat a imposar. La ubicació dels SLC, que abans valoràvem positivament, és un handicap evident a l’hora de reduir l’ús que les diferents regidories fan del servei, ja que molts cops comparteixen físicament l’espai.
La col·laboració amb l’Ajuntament augmenta la visibilització dels diferents SLC entre la població. Un exemple és la participació a la Mostra Pedagògica de Sant Quirze o la implicació en les
celebracions de Sant Jordi que es fan als diferents municipis.
Amb l’objectiu de dotar d’una major autonomia el personal d’aquest àmbit, s’ha organitzat
una presentació de recursos a Castellar del Vallès. Hi han participat 10 persones.
Pel que fa a la feina amb altres administracions, cal destacar els dos cursos organitzats amb el
Servei d’Ocupació de Catalunya, a través dels quals s’han format 21 persones. Pel que fa al
Consell Comarcal del Vallès Occidental, el 2017 ens hem encarregat de les revisions lingüístiques que ha generat l’ens comarcal, que han estat només 11 pàgines.
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Eix 3 Foment de l’ús

Empreses i establiments comercials. Jocs en català
Les empreses han d'estar preparades per garantir els drets
lingüístics del consumidors. Per tant, és essencial que el personal que hi treballa, principalment el que atén el públic,
tingui els coneixements suficients per atendre els ciutadans
en la llengua que triïn. L'objectiu del programa és col·laborar
amb altres institucions per aconseguir aquests objectius

Comentaris i valoració
El projecte de divulgació etimològica A l’abril cada paraula
val per mil suposa una bona oportunitat de dinamització
comercial, de la mà de l’Administració i de les associacions
locals de comerciants.

Comerços i empreses de serveis

Enguany s’ha tornat a fer a Castellar del Vallès, on 50 persones han participat a la gimcana, i per primer cop a Sabadell, amb la participació de 440 establiments comercials.

Objectius
Desenvolupar el projecte A l’abril cada paraula val per mil
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Promoció dels jocs i els còmics en català

Comentaris i valoració

Objectius

La campanya I tu, jugues en català? ha seguit el seu
curs a través del contacte amb els establiments adherits de Castellar i Sabadell (n’hem visitat 14 i hem signat 4 adhesions) i la col·laboració amb els fabricants
ubicats al territori ens ha dut a participar activament
en la creació d’un nou joc de Sabadell Shop que es comercialitzarà el 2018.

Incrementar la demanda i el consum de jocs i joguines en català amb la campanya I tu, jugues en català?
Altres activitats de la campanya I tu, jugues en català?
Promocionar el consum del còmic en català, especialment
entre els joves

El tancament de la botiga especialitzada Homoludicus
Sabadell, col·laboradora del CNL, ens dificulta la participació en jornades lúdiques, com havíem fet l’any anterior.
Després de l’experiència de la primera edició, hem tornat a fer difusió a les xarxes socials i entre l’alumnat i
els participants del VxL del concurs fotogràfic de difusió
del joc en català organitzat pel CPNL a tot el territori.

Valoració global del programa
El sector de l’empresa i dels establiments comercials és força refractari a la llengua catalana, per això cal seguirhi treballant amb objectius operatius que ens permetin tenir-hi visibilitat. En aquest sentit, valorem molt positivament l’adhesió de Comerç Castellar al programa del Voluntariat per la llengua.
Fruit de la col·laboració amb l’Administració local i les associacions de comerciants, la campanya de divulgació
etimològica A l’abril cada paraula val per mil, duta a terme a Castellar del Vallès i a Sabadell, ha permès donar
visibilitat als serveis locals de català implicats. A Castellar aquesta iniciativa s’ha acompanyat d’una gimcana,
com ja es va fer l’any passat. Preveiem que aquesta actuació tingui continuïtat, ja que la valoració de les diferents parts implicades és molt positiva.
Un dels subsectors empresarials als quals estem prestant més atenció els darrers anys és el de les joguines.
Aquest any hem continuat posant l’accent en el públic, sobretot a partir de la difusió de l’app, que permet consultar el catàleg de joguines en català que hi ha al mercat i els establiments adherits. Amb aquest mateix objectiu de visibilització del producte, el CPNL ha organitzat per segon any consecutiu a nivell de tot el territori un
concurs fotogràfic a les xarxes de promoció del joc en català. Des de tots els CNL s’ha fet un esforç per difondre’l.
Per promocionar el consum del còmic en català, especialment entre els joves, s’ha organitzat una exposició sobre la seva història, acompanyada d’una conferència que relacionava còmic i literatura. Aquesta activitat ha
comptat amb la col·laboració de la Institució de les Lletres Catalanes.
Pel que fa a la col·laboració amb fabricants, hem mantingut la complicitat amb Sabadell Shop, fins al punt de
participar en la seva última creació, Biznelis, un joc d’emprenedoria per introduir la canalla en el món de l’empresa i dels negocis. Des del CNL hem revisat tots els textos de què es compon el joc.
Finalment, hem mantingut a tot el CNL la difusió del material de la campanya Català i empresa. Ja estàs al dia?.
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Activitats
destacades

“El català, de l’aula a la toga” Jornada
sobre l’ús del català a la Justícia

El SAL del CNL revisa lingüísticament
Biznelis, un joc d’emprenedoria

L’1 de desembre la Comissió de Llengua Catalana del Con-

Els continguts de les fitxes i les instruccions del joc han

sell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya va
organitzar a l'Il·lustre Col·legi d’Advocats de Sabadell
(ICASBD) la VIII Jornada sobre l'ús del català a la Justícia.

estat revisades pel Servei d’Assessorament Lingüístic del
Centre de Normalització Lingüística de Sabadell.
Aquest és el primer joc de taula per introduir els nens i
nenes en el món de l’empresa i dels negocis des de ben
petits. Amb Biznelis, els jugadors aprendran més de 125
conceptes bàsics de l’àmbit de l’empresa i hauran de tirar
endavant els seus negocis tenint en compte que no només es tracta de fer diners, sinó aspectes com la responsabilitat, el creixement personal i professional o la reversió social dels beneficis.

En aquesta edició, la trobada, que duia per nom “El català,
de l’aula a la toga”, tenia com a objectiu reflexionar sobre
la pèrdua de presència de la llengua catalana des de les
aules de les facultats de Dret fins als jutjats.
Després de les paraules de benvinguda per part del degà i
de la intervenció de la regidora de Cultura de l’Ajuntament i presidenta del Consell del CNL de Sabadell, l'acte
va començar amb la conferència de Juan Carlos Moreno
Cabrera, catedràtic de lingüística general a la Universitat
Autònoma de Madrid, “L’espanyolisme lingüístic i la llei”.

Biznelis ha estat creat pels professors de la Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat Autònoma de Barcelona
Carme Casablancas i Xavier Verge, juntament amb la firma
sabadellenca de jocs educatius Kidnelis. A més, compta
amb el suport del departament d’Ensenyament de la Generalitat.

La dinàmica de joc i les regles de Biznelis han estat creades per l’expert en jocs Toni Serradesanferm. El joc de
taula portarà el segell de qualitat pedagògica de la plataforma educativa EdBuilding de Sant Cugat del Vallès i es
distribuirà a través del diari Ara.

Seguidament dos membre dels Grup d’Argumentació i
Debat de la Facultat de Dret de la UAB van protagonitzar
un exercici d’oratòria a favor i en contra de l’ús del català
a la Justícia. L’acte es va cloure amb una taula rodona sobre el tema entre tres especialistes i les intervencions del
públic. Un centenar de persones van participar en aquesta
Jornada.

El CNL de Sabadell i el fabricant de joguines Kidnelis vam
signar al 2016 un acord de col·laboració per promoure els
jocs i joguines en català.

La col·laboració entre el CNL de Sabadell i l’ICASBD es remunta al 1996. El 2016 el Col·legi s’adheria al Voluntariat
per la llengua.

És un joc on queda exclòs l’atzar i el jugadors hi incorporen el raonament i la presa de decisions.
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al web

911
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474
Notícies difoses a
les xarxes socials
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Convenis i adhesions

Convenis i adhesions
Documenten els compromisos establerts entre
diverses organitzacions i el CPNL per dur a terme
activitats d'interès comú relacionades amb la
llengua catalana

Convenis, adhesions i addendes
Objectius
Establir convenis, adhesions i, si escau, les

Entitat

Signant

Programa

Associació d'Amics de Santiga
La llar del llibre
Ajuntament de Palau-solità i Plegamans
Companyia d'Aigües de Sabadell
SCAI

Jaume Vinyals
Joan Fàbregues
Teresa Padrós
Joan Cristià
Rita Huybens

Voluntariat per la llengua
Voluntariat per la llengua
Voluntariat per la llengua
Promoció de la llengua
Cursos de català

Josep Antoni Santos
Xavier Ruiz
Judit Avellaneda
Josep Casajuana
Josep Casajuana
Susanna Alonso
Núria Fité

Voluntariat per la llengua
Voluntariat per la llengua
I tu, jugues en català?
Voluntariat per la llengua
I tu, jugues en català?
I tu, jugues en català?
I tu, jugues en català?

Associació Comerç Castellar
Codelearn Castellar
Ludoteca Municipal Les tres moreres
Juguets Stop
Juguets Stop
Punt i Coma
Ca la Fiti

corresponents pròrrogues

Comentaris i valoració

Durant el 2017 el CNL va subscriure dotze acords de diferent naturalesa, principalment referits al Voluntariat per la llengua i a la campanya del joc en català. En destaquem l’acord global de promoció de la
llengua catalana amb la Companyia d’Aigües de Sabadell i l’adhesió al programa de les parelles lingüístiques de l’Associació de Comerciants de Castellar. Un altre dels acords que s’ha renovat és de l’àmbit de
l’acolliment, el que dona cobertura als cursos de català que organitza l’SCAI.
El nombre de convenis i acords subscrits, dotze, suposa un retrocés respecte dels divuit de l’any anterior, aquest fet s’explica perquè està pendent de renovació l’adhesió de les botigues de joguines de Sabadell que participen de la campanya I tu, jugues en català?
Dels establiments adherits al Voluntariat per la llengua en volem destacar un pel seu dinamisme en la
vida cultural del territori: La llar del llibre, seu de bona part de les presentacions de novetats editorials
que es fan a Sabadell.
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La projecció al CNL

Activitats de difusió o comunicació
Hi ha activitats que no es refereixen a un programa o
Servei determinat, sinó que afecten el conjunt del Centre:
les considerem, doncs, com activitats globals del Centre.
En la majoria dels casos, tenen relació amb la difusió o la
comunicació pública de les nostres actuacions, però també ens podem trobar amb altres casos, més diversos.

Objectius
Difondre globalment les activitats del CNL
Dur a terme altres activitats globals del Centre o
Servei

Comentaris i valoració
Un dels objectius del CNL és visibilitzar al màxim les
seves accions, de manera que els respectius SLC es
converteixin en el referent de les activitats a favor de
la llengua catalana que es facin a la població, i per
aconseguir-ho cal fer un esforç de difusió de la feina
feta, tant als mitjans de comunicació tradicionals
com a les xarxes socials, per això, a banda del web i
el Facebook del CNL, el SLC de Castellar del Vallès i el
programa del VxL també disposen d’un Facebook
específic. El VxL, a més, continua actiu per Twitter
(692 piulades).
Durant el 2017 s’han difós 474 notícies al web i al
Facebook del CNL i 233 a 34 mitjans (premsa local,
altres webs corporatius, butlletins municipals, agendes d’activitats, ràdios, etc.).

Pàgines web descarregades
45.633

48.888

2015

2016
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42.382

2017

Activitats
destacades

Exposició del còmic en català a Sabadell

Presentació de La llengua dibuixada,
d’Enric Larreula

Més de 500 persones van visitar l'exposició del còmic en

El 21 de novembre va tenir lloc la presentació del llibre La

català a Sabadell.

llengua dibuixada, d'Enric Larreula, a càrrec de David Vila i
el mateix autor. Una trentena d'assistents, entre ells participants en el Voluntariat per la llengua, van gaudir de l'acte, organitzat per Òmnium Cultural, Plataforma per la
llengua, Assemblea.cat i el CNL de Sabadell.

Del 2 al 16 de maig es va poder visitar al Casal Pere Quart
l'exposició "VINYETES: història del còmic en català", organitzada pel CNL de Sabadell, en col·laboració amb l'Ajuntament, Òmnium Cultural, Plataforma per la Llengua i
l'Escola Oficial d'Idiomes.

David Vila va esbossar la trajectòria de Larreula, escriptor,
dibuixant i cantant, vinculat a Òmnium Cultural, des d'on,
a més de fer classes en escoles, va treballar intensament
per normalitzar l'aprenentatge del i en català. De l'autor,
Vila en va remarcar la lucidesa, el sentit crític i el compromís inqüestionable amb el català.

L'objectiu de la mostra era donar a conèixer i fer visibles
els còmics que s'editen en català per fomentar-ne el consum. L'exposició fa un repàs per la història del còmic fins a
arribar a l'escola de ninotaires catalana, aturant-se en les
tres principals escoles de referència: la francobelga, l'americana i la japonesa. L'exposició dedica també un espai
a traductors, guionistes i editorials i inclou un breu glossari de terminologia d'aquest àmbit.

Enric Larreula va explicar que el llibre recull la seva lluita a
favor de la llengua catalana tot aprofitant els dibuixos que
entre els anys 1977 i 1984 va fer per a la revista Butlletí
dels Seminaris de la DEC d'Òmnium Cultural, en els quals
intentava ridiculitzar les actituds i el discurs dels contraris
a l´ús normal del català.

En el marc de l'exposició, Antoni Dalmases, escriptor, articulista de premsa i professor de llengua i literatura, a banda de reconegut tintinaire, va fer una conferència sobre
la relació entre la literatura i el còmic que va comptar amb
el suport de la Institució de les Lletres Catalanes.

En acabar, es va encetar un diàleg molt interessant sobre
hàbits, actituds i sobre la importància de desfer-nos de la
submissió lingüística, aprenent a fer servir el català en
qualsevol situació i amb plena comoditat.

La conferència es va celebrar a l'Auditori del Casal Pere
Quart, i hi van assistir, entre altres, alumnes del curs de
literatura que ofereix el CNL de Sabadell, participants del
VxL i un bon nombre d'aficionats al còmic.
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Organització
Consell de Centre
El Consell de Centre és l’òrgan de direcció local de
cada CNL, que vetlla per l’execució dels programes del
CPNL en el territori. És el màxim òrgan de direcció del
CNL, al qual correspon establir les directrius del projecte anual d’activitats i de pressupost dins del seu àmbit
d’actuació. Ha continuat estant representat en un 51%,
segons les quotes de participació establertes, pels municipis de Sabadell, Santa Perpètua de Mogoda, Sant
Quirze del Vallès, Castellar del Vallès, Palau-solità i
Plegamans i Polinyà.
La representativitat de la Generalitat de Catalunya ha
estat assignada a una persona de la DGPL i a una persona del Departament d’Educació, que tenen una representació del 49%.
La Presidència del Consell ha anat a càrrec de la senyora Montserrat Chacon Rocamora, regidora de Cultura de l’Ajuntament de Sabadell.

Equip professional del CNL
L’equip professional ha comptat amb 24 efectius, repartits en les següents categories laborals:
1 directora
2 coordinadors
18 tècnics de normalització lingüística
3 administratives
Per altra banda la Comissió tècnica la formen 3 persones:

Elisabet Palomés, directora
Ramon Cases, coordinador de l’àrea d’Assessorament i
Dinamització
Mariona Mas, coordinadora de l’àrea d’Ensenyament
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Organització
Pressupost
El

pressupost del CNL de Sabadell és la suma dels pressupostos dels serveis locals de Sabadell, Santa Perpètua de Mo-

goda, Sant Quirze del Vallès, Castellar del Vallès, Palau-solità i Plegamans i Polinyà.
Un cop feta l’auditoria de l’exercici 2015, la Gerència del CPNL ha presentat a cada administració local les liquidacions
pressupostàries, tenint en compte el percentatge de finançament assignat a cada municipi d’acord amb l’índex sociolingüístic.
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Conclusió
Aprenentatge i ús de la llengua pròpia com a eines de cohesió social. Aquest és l’eix vertebrador de tota l’activitat del
CNL de Sabadell, que es manifesta de manera transversal a
través de les diverses accions que duu a terme en els diferents àmbits en què treballa: l’Ensenyament, amb atenció
especial a l’acolliment lingüístic, que s’ofereix a les persones
nouvingudes, la Dinamització, sobretot a través del treball en
xarxa amb entitats socials i culturals, l’Assessorament, servei
que oferim a la ciutadania en general, centrant-nos especialment en el teixit econòmic, i el programa del Voluntariat per
la llengua (VxL).

foment de la lectura, ja que la majoria s’organitzen en
col·laboració amb altres entitats afins, com també passa amb
les activitats lingüístiques i culturals d’índole diversa en les
quals es participa. Aquesta col·laboració és doncs imprescindible per fer dels serveis de català un referent local a l’hora
d’organitzar activitats d’aquesta mena. El nombre total de
participants en els actes organitzats o en els quals s’ha
col·laborat és de 8.802 persones, un miler més que a l’any
anterior.

Així doncs, la línia a seguir per donar als SLC la màxima visibilitat creiem que ha de ser la mateixa que fins ara: participar
El VxL és un dels programes en què s’evidencia més aquest en la vida cultural del municipi formant part del teixit d’entiobjectiu: a través de la formació de parelles lingüístiques en- tats que la doten de vitalitat.
tre persones voluntàries i aprenentes que comparteixen la Un dels serveis que el CNL ofereix a la població és l’assessoraintenció de fomentar l’ús del català (ja sigui físicament o vir- ment lingüístic. El nombre de revisions assumides pel CNL ha
tualment), la cohesió s’afavoreix ampliant el cercle social dels passat de les 1.072 pàgines de l’any anterior a les 1.729 d’enparticipants en el programa i oferint-los recursos per incorpo- guany. Aquest increment es deu a l’augment de les revisions
rar-se a l’activitat cívica i cultural del país on viuen.
provinents de l’Administració local, que han passat de 551 a
Com ja s’ha comentat en l’apartat corresponent, el nombre
de parelles que han participat en el programa durant el 2016
ha experimentat un important descens respecte a l’any anterior: hem passat de 520 parelles a 435; Per tant, es fa evident
que la tendència a la baixa és una constant des del 2014 i que
els participants tendeixen cap a un tipus de voluntariat més
grupal.

1.165. Aquest fet cal valorar-lo negativament. Per canviar la
tendència serà necessari fer pedagogia de quina ha de ser la
utilització del SAL als diferents departaments.

Durant aquest any s’han format 21 parelles a Santa Perpètua,
16 a Castellar, 17 a Sant Quirze, 41 a Palau, 15 a Polinyà i 319
a Sabadell. Si hi sumem les 6 repeticions a Sabadell i les 11
parelles virtuals, s’han format les 435 parelles esmentades.
L’anàlisi de dades del 2017 palesa que cal buscar estratègies
per revitalitzar el programa i reorientar-lo segons la realitat
del moment. Les línies d’actuació bàsiques seran, entre altres, la recuperació de la col·laboració amb L’Alzina (Palau) i
Suport Castellar, el treball amb entitats i la difusió entre l’alumnat a l’aula.

El percentatge d’inscrits estrangers ha augmentat significativament el 2017. Ho ha fet un 2% en inicials i bàsics, pràcticament un 20% en els elementals i només ha disminuït moderadament a la resta de nivells, on ho ha fet en un 2,7%. Dels
1.020 nascuts a l’estranger que s’havien inscrits als cursos,
793 ho van fer a cursos bàsics i nivells inicials.

El treball en xarxa és una de les característiques de la Dinamització i una de les estratègies que caldrà potenciar en relació amb el Voluntariat per la llengua, ja que ens ha permès
articular algunes propostes grupals que ja hem dit que són les
que mostren un major vitalitat.

El nombre d’inscrits als cursos durant el 2017 ha augmentat
lleugerament fins a arribar a les 1.785 inscripcions, 32 més
que al curs anterior. 304 corresponen a inscripcions al Parla.cat.

Pel que fa a l’origen d’aquest alumnat, la comunitat més significativa continua sent la provinent d’Amèrica Central i del
sud. Per aconseguir que els nouvinguts que volen aprendre
català puguin accedir a les places ofertes s’ha incrementat la
col·laboració amb el Departament de Drets Civils i Ciutadania
de l’Ajuntament i amb les entitats d’acollida de la ciutat per
incorporar als cursos generals de forma preferent les persones que ens deriven. Els últims agents d’acollida de la ciutat
que hem incorporat a la xarxa són les fundacions Idea, Mercè
Fontanilles i Apip-Acam. Valorem aquesta col·laboració molt
positivament.

Fruit d’aquesta suma d’esforços són les tertúlies de lectura
fàcil, activitats de descoberta de l’entorn, trobades amb escriptors, participació a les activitats de Sant Jordi, visites a L’índex de fidelització ha baixat un 1% respecte del 2016 i
exposicions, anades al teatre, etc. fins a les 160 activitats que l’índex d’assoliment baixa només d’un 0,8%, molt per sota del
s’hi comptabilitzem, 54 de les quals tenen per objectiu el 3,9% que havia disminuït el 2016.
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