
El Consorci per a la 
Normalització Lingüística, 
una eina fonamental per a 
fomentar I'ús del catala 
pel Cornii? (I'En~presa del Consnrci 
per a In Nornlalització Lingiiísticrr 

E I Consorci per a la Normalització Lingüística va 
néixer l'anv I Y K X  amh la vuluntai d'inicgrar cls 

cursos de catala pera  adults. els serveis locals dc ca- 
lalh i lcs actuaci«ns destinades a I'extensió de I'ús 
de la Ilengua que havien anat sorgint arreu del Prin- 
cipat. L'integren una xarxa dc centres de normalit- 
zació lingüística (22) i de serveis de catala (mes d'un 
centenar) que cobreixen tot el terriiori. amb uns 650 
trehalladors i treballadores, 400 dels quals sún de 
plantilla. 

La funció del CPNL 6s el Comcnt de I'ús del ca- 
talh. Esta cstructurat en tres grans irees: formació 
(cursos de catala per a adults), assessorament lingüís- 
tic (correcció i traducció de textos. consultes lingüísti- 
ques. assessorament sobre dreis lingüístics ... ) i dina- 
mització. que dedica la seva atenció al fomeiit de l'ús 
del catala en els diversos sectors de la socictat. És la 
xiirxa d'irctuació territorial niés propera als ciutadans 
i ciutadanes i al lcixit social i economic. Aquesta ex- 
periencia, financada per la Cieneralitat i I'Adminis- 
tració local i única en tot I'Esiat espanyol, el configu- 
ra. dones. comuna eina molt importan1 en la política 
de normalitzaciá lingüística en el nosire país. ja que 
n'és I'organismc cxecutor territorial i ha pcrmks fer 
arribar tota la política lingüística de consens a iots cls 
racons del territori. 

Darrerameni. pero. cls probleme~ presiupostaris 
també han arriba1 al CPNL fins al punt que es pa- 
teix pel seu futur, malgrat les declaracions de les 

adininistracions confirman1 la seva perviv&ncia. El 
pressupost del CPNL s'apropa en els darrers anys a 
2.0iKI milions de pessetes: la Generalitat n'aporta 
iiproximadamcnt un 65% i I'Admiiiistració local 
(bisicament ajunlamcnls i consclls c«marcals). un 
35%. 

L'aiiy 1996. I'aporlació efectiva de la Cicneralitat 
va csiar a puiii de ser reduida en 300 milions respecte 
de la de 1995: es vnlia passar de 1.300 a 1.026 milions. 
Con1 que el 80'): del total dcl pressupost és dedicat a 
sous del personal aquesta reducció qüestionava la 
viabilitat del CPNL. A causa d'aixu. hi va haver nio- 
biliizacions del personal del CPNL i coniacics amh 
els grups parlamcntaris durant el mes de jtiliol pcr tal 
d'ampliar la partida corresponent dels pressupostos 
de la Generalilat. Finalment, es va aconseguir tina 
ampliació de 250 milions fora de pressupost que per- 
metria a n a r  tirani.. 

Al Cornil& d'Enipresa ens van dir que en els prcs- 
supostos dc la Generalitat per a 1997 s'estabiliiz;iria 
definitivameni aqucsta aportació. No va ser així: en 
els pressupostos aprovats al Parlament. I'apr>rtiici6 
de la Generaliiiit al CPNL va ser finalment de 1.026 
niilions. Després de la vaga dcls treballridors i treha- 
lladores del CPNL del I R  de desembre passat contra 
la retallada pressupostiria. vam saber que la Genera- 
litat incrementava I'apurtació en 200 milions (1.236 
milions, en total). novament fora del pressupost 
aprovat al Parlameiit. 
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Aquesta reducció que s'esta fent efectiva des de 
1995 comporta posar en perill a mitji termini la viahi- 
litat del CPNL. Les successives reduccions han com- 
portal retallades generalitzades del nombre de cursos 
de catala que s'han fet fins ara. Les conseqü&ncies 
d'aquestes retallades han estal lii reducció de cursos 
als ciutadaiis i la disminució de feina del centeiiar 
Ilarg dc profcssnrs contractats pcr horcs, un col'lcctiu 
imporlant de professionals del CPNL que trehallii en 
condicions cada cop mis inestables i preciries. <:oni- 
porten tamht la reducció del prcssupost dcstinai a fcr 
actuacions per estendre I'ús del catala i que. per trint. 
no es p u p i  prestar adequadamciit el suport ti-cnic 
que ncccssitcn particular% empreses. associecions i or- 
ganitzacions en general per tal d'incorporar el catala a 
les acrivitats que els sóii prhpies. 

El Plenari del Consorci. Organ rector forniat per 
representants de la Direccicí General de Política Lin- 
güística i pcls rcprescntants dc 101.; cls ajuntaments i 
consells cornarcals integrats en el CPNL, va aprovar 
al mes de desembre passat una nioció que instava la 
Gencralitat a incrementar la sev;i ;iportaciú al 
CPNL. reconeixent d'aquesta manera la gravetat de 
la situació. 

La siluació era prou preocupaiit perque des del 
Coniitt? estudiéssitii actuacions de denúncia i prcisiii 
per exigir uiia política prcssupusi~iria suficient per 
par1 de iotes les Administracions implicades i assegu- 
ra ra  curt i a mitja terniini la viahilitat el CPNL i. pcr 
tant. de les seves actuaci»ns. una h«n;i p;irt de les 
quals són els cursos de calal2 per a ;idults. L'inipuls 
d'aqucsi escrit n'és una. I'ohjectiu del qual és sensihi- 
litzar la societat sohre la situacid del CPNL, ja que 
I'afecta com a usuaria i dcstinatiri;~ de Ics seves ;ic- 
tuacion~ 

Arran del debat sobre I'anomeiiada popularment 
eLlci del catnli,,. hern let arribar iin text a la ponPn- 
cia parlamenl:~ria per tal de sitilar-lii i reforcar el pa- 
per del Consorci. Hem anat estahlint coiitactcs amh 
els partits polítics anih representació parlamcntNria. 
amb sindicats i re1)reserit:ints municipals pcr t;rl de 
fer-los saber quincí són Ics nilstrcs propostes en 
aquest sentit. que es podcn rcduir en les segiients: 1) 
es niantindri I'estructura del CPNL en lo1 el territori 
per tal de fonientar el ciineixement. I'ús i I;I divulga- 
ció dc la llcngua c;it;il;inii: 2) alli «n així ho exigeixi 

la siluació sociolingüística. es potcnciari I'estructura 
del CPNL per tal de fomentar el coneixement. I'ús i 
la divulgació de la llengua catalana: 3) el CPNL que- 
dar:~ definit com la xarxa territorial única de norma- 
lització lingüística d'intervenció del lerrilori. Una úl- 
tima :iprcciació que hi fi-icm era que cfins que iio 
s'hauran assolii els objectius esrnentals en I;i Llei. cn 
cls pressupostns púhlics de la Geiieralitat es faran les 
consignacions pressuposiirics pcr n dur n tcrmc Ics 
actuacions i les funcions derivades de I'execució d'a- 
qucsta I.lei. Aqucstcs consignacions haurien d'ariar 
en una Llei d'aconipanyament dels pressupostris. on 
s'cspccifiquin en I'apartat que pertoqui totes les con- 
signacions pressupostiries que es dcslincn ;I norma- 
lització lingüística~~. 

En cl dchiit de I;I Llei. ;i p;ircr nostrc. tots cls 
grups parlanientaris coiiicideixeii en la nccessirat de 
fomentar I'ús del catala, coiii a acció positiva que po- 
sa a dispusició de l i ~  ciutad;inia els mitjans per a 
conkixer-lo i augiiientar-iie I'ús. 1 de res no serveiven 
Ics Ilcis si no es doten dcls dincrs i els recursos per a 
executar-les. J;i ho dir Vicenq Villatoro fa poc en un 
article a la preiiisa titulat <<Diners peral catali.: 

L'ohjccriti rl'rtcort.secqttir per 11 lo Ilr~itptci crttnlottii el 
pcs eri la .socielo/ qttp ti~ee.s~i111 per 11 ~1111r~ i~ i t i re  cririi o 
Ilr~ngt~rt rl'iis i crini n Ilr~itjitrrt rlc citllitr~t tio (Icriirrnri tia- 

niés rlirier.~, l~.i>rO deiiinnu rn,,ihé dirirr.~. ktrt fiilfn //<.;.S, 
nornic,.s, ur1Iitii1~1l.s. Prrt; leiiiiil f r71  fti.rrj ?.S />o/ i~ i ior  tit6.s 
hr' r i  m6.s nirtlrii?ir,n/ scjirinr r/ttrtiiIs clirfters <.S positi (10- 
rnrtnr lo ruitlr~.,~ -1  nosaltres hi afcgini. diners de to- 
tes les adniinistraciotis-. 

(...) D e  ~.cjirtr/e~ locrtr prc~cepf~s Ileis, t~r~r?tte.s, <,.ri- 
,?ti.\. irwri ~ori t l~l icn~lrt  r~fiiriititlnciri rirl cr>riritis Eit 
cnnvi. n trnvJ,> </e les r1otocioit.s ec»ri<iiiiiqiri~a es pridnt 
r t~ t>d~t I i~r  1e.s ittIrti.silrt1,~ i r,l.s ri l in~~.s rlr, 1rj.s cr~.sr,.s .sr2~i.so 
rnr i r t i f i~z~r -n~~ PI rori .~r~)t . .  Aiiih rlinrrs <,.Y porlcri k r  ncri- 
vi/o/.s, cs /~orIr,ii rrrgrrriirrrrr ctirsos rs podoi ~ ~ I C ~ C I I I P I I -  

iur 1r.r- o,fr,rfrs, 1,s pr>rlc~it iriillornr r.1.v prrirlrtcres P1.r 
<,.reriiplc: .senihlrt clnr qtte cl C'onson.i pcr 11 In ,hPr>ririri- 
lilzoció Lirigiii.stico t'x i hrt ~~.vlrrl irt i  iri,slritniutrl iilil i 
conseri.srtrrhlc per rt irno horr17 político lingiiísti~~n. .S~~rill 
iih,sttrtl qite. iricritrt. r.s rli.~ctrfc,i.r orrih firrtiir ~ ~ r t r ~ t t t l ~ ~ . ~  VI  
coricel>li> rlr irr>rrn~zlilrrtcirí. n i~~ i t l ro  <,.S f i t r i  rl~r:litr~iciori.s 
~ l ' i i i~c~i ic io i t .~  . s i ~ / ? r ~  14 Jitl~ir 111, 111 l l~~t i j i t tr~,  O.Y rIoi.r~.s 17to- 
rir per titonnt </c. rccirrsos i t i i  inslr~ini~itr  /)r<klic rllrr I<' 
(11 111irr~r1, itt i  jirltit rrlr rlr, r r i i is~n.~ .  
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