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DOSSIER DE PREMSA 

Assemblea de Treballadors del CPNL 
 

   

L’Assemblea de Treballadors del Consorci per a la Normalització Lingüística vol 

transmetre als mitjans de comunicació el malestar que han provocat en els 

treballadors d’aquest ens públic les últimes notícies sobre les retallades a 

l’ensenyament del català i totes les conseqüències laborals que se’n deriven i 

que se sumen a la precarietat laboral i la mala gestió que fa anys que afecta els 

treballadors d’aquesta empresa.  

 

La voluntat de l’Assemblea és oferir a l’esfera pública catalana la possibilitat 

d’informar-se d’unes mesures que dificultaran l’accés a l’aprenentatge de la 

llengua pròpia de Catalunya, afectaran el professorat que s’hi dedica i, en 

definitiva, perjudicaran la cultura i la llengua catalanes. 

 

Amb la intenció de fer ben clares les nostres reivindicacions i entendre’n 

l’origen i les conseqüències, hem cregut oportú organitzar aquest dossier en els 

apartats següents: 

 

1. Qui? El Consorci per a la Normalització Lingüística 

2. Què? La retallada a l’ensenyament del català 

3. Per què? Situació laboral precària 

4. Com? L’Assemblea de Treballadors 

5. Quan? Mobilitzacions previstes 

6. On? Xarxes de difusió i contacte 

 

 
1. Qui? El Consorci per a la Normalització Lingüística 

 

És un ens creat fa 20 anys a partir de la voluntat comuna de la Generalitat i de 

nombrosos ajuntaments, consells comarcals i diputacions amb l’objectiu de 

facilitar el coneixement, l’ús i la divulgació de la llengua pròpia de Catalunya en 

tots els àmbits. 
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Amb aquesta finalitat, el Consorci per a la Normalització Lingüística disposa 

d’un equip humà especialitzat i de mitjans tècnics per atendre les necessitats 

de formació, d’assessorament o de gestió lingüística.  

 

El CPNL té tres línies d’actuació: ensenyament del català per a adults, 

assessorament, i empreses i organització. L’activitat principal és l’ensenyament 

de català per adults, que s’estructura en sis nivells: cursos inicials, nivell bàsic 

(corresponent a l’A1 segons el Marc Europeu comú de referència per a les 

llengües), nivell elemental (A2), nivell intermedi (B), nivell de suficiència (C) i 

nivell de perfeccionament (D). 

 

(Per a més informació podeu consultar els Estatuts del CPNL al web corporatiu 

www.cpnl.cat) 

 

 

2. Què? La retallada a l’ensenyament del català. El català no està en crisi! 
 

Durant els darrers anys, sobretot a partir de l’any 2004, el CPNL ha posat a 

l’abast de la ciutadania una àmplia oferta de cursos de català per satisfer la 

creixent demanda en l’aprenentatge de la llengua catalana. De quatre anys 

ençà, per exemple, l’increment de les inscripcions als cursos de català ha estat 

d’un 40% i mentre que durant el curs 2006-2007, 91.142 persones van 

inscriure’s en algun curs de català, abans d’acabar el curs 2009-2010 ja se’n 

comptaven 127.318.  

 

L’alumnat dels cursos de català té procedències i motius molt diversos per 

aprendre la llengua pròpia del país. D’una banda, moltes persones 

nouvingudes han volgut conèixer la llengua catalana per integrar-se en la 

comunitat on s’han instal·lat i per aconseguir-ho han disposat d’una abundant 

oferta de cursos d’acolliment lingüístic (nivell bàsic i elemental) que, a més 

d’oferir eines bàsiques de comunicació, han acostat aquest alumnat a la 

cultura, la tradició i la literatura catalanes així com també han contribuït a 

l’atenció i la integració social d’aquests col·lectius. D’altra banda, en els darrers 

anys també ha crescut el nombre de persones interessades a obtenir els nivells 
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B, C o D, bé fos per millorar els seus coneixements de català, o bé per 

aconseguir l’acreditació del coneixement del català per ocupar un lloc de treball 

a les administracions públiques de Catalunya. 

 

Els pressupostos del CPNL van créixer durant els anys 2007, 2008 i 2009 i el 

2010 van estabilitzar-se com a conseqüència de les mesures d’austeritat de les 

administracions públiques. Així doncs, i emmarcada dins del context de crisi 

econòmica global, la retallada dels pressupostos per als cursos de català es 

converteix en una retallada de drets per a la ciutadania, que no pot accedir a 

l’oferta formativa que demana en llengua catalana.  

 

Tot i que encara no es disposa del pressupost del 2011, segons Yvonne Griley, 

nova directora general de Política Lingüística i presidenta del CPNL, el 

pressupost ordinari d’enguany s’ha retallat entre un 10% i un 15% i actualment 

encara no se sap res del pressupost extraordinari. El pressupost ordinari prové 

directament la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de 

Catalunya. D’altra banda, el pressupost extraordinari prové d’altres fonts com 

de la Conselleria d’Immigració, dels programes d’Acolliment Lingüístic o dels 

diferents ajuntaments que formen el CPNL.  

 

D’aquesta manera, la reducció de l’oferta de cursos aboca l’alumnat a 

situacions ben contradictòries: d’una banda, l’administració pública exigeix uns 

coneixements de català dels quals no en pot garantir l’oferta formativa a la 

ciutadania que els necessita i, d’altra banda, l’alumnat de nivells bàsics es veu 

forçat a inscriure’s a cursos específics (cursos d’atenció al públic en els àmbits 

de l’hostaleria o la l’atenció geriàtrica a domicili) perquè no hi ha prou places 

als cursos de continguts regulars. Finalment, tampoc no es pot garantir la 

continuïtat dels cursos i, per tant, l’alumnat s’ha d’inscriure en llargues llistes 

d’espera i paralitzar la seva formació. 

 

 

 

(Dades extretes de la Memòria provisional publicada al web del CPNL.)   
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3. Per què? Anàlisi de l’actual situació laboral al CPNL: precarietat i 
acomiadaments encoberts 

 

El CPNL disposa d'un cos de professionals ben formats, amb implicació i 

vocació, necessaris 365 dies l'any per garantir l’oferta d’ensenyament de català 

que la ciutadania demana. No obstant això, aquest ens públic ha optat per 

mantenir els seus treballadors en una situació de precarietat contractual que ha 

esdevingut insostenible. Segons ha informat el Comitè d'empresa, l’any 2010, 

d'un total de 892 persones que hi treballaven, 370 (un 41,47%) ho feien amb 

contractes temporals.  

 

Pel que fa a períodes anteriors, en les memòries dels anys 2005-2009 

consultables al web del CPNL, es fa referència amb l’expressió “un nombre 

important de contractacions” al significatiu nombre de treballadors que s’han 

contractat per satisfer les necessitats d’urgència d’una societat canviant. 

Aquesta inexactitud, la manca de transparència i les dificultat d’accés a la vida 

laboral del CPNL no ens permeten oferir dades concretes per il·lustrar amb 

xifres l’estat de la contractació temporal al CPNL.  

 

Per tot això optem per exposar, a tall d’exemple, un patró que es repeteix en 

una bona part d’aquests treballadors: un tècnic de normalització lingüística 

(categoria laboral per al professorat del CPNL) que ha treballat amb certa 

continuïtat durant els darrers quatre anys ha pogut encadenar més d'una 

vintena de contractes i hauria passat sense treballar, entre contracte i 

contracte, períodes més o menys llargs que coincidirien, normalment, amb les 

èpoques de vacances (estiu, Nadal, Setmana Santa...). A aquesta greu situació 

cal afegir-hi el malestar, la incertesa, la inseguretat i la por a què sotmet la 

precarietat. 

 

El Comitè d'empresa del CPNL va informar que el model de contractació 

“indefinits no fixos discontinus” que s'estava utilitzant en aquest ens quedava al 

marge de la legalitat, així com també del fet que els treballadors que havien 

treballat un mínim de 24 mesos en un període de 30 estaven en condicions de 

poder querellar-se amb l'empresa per exigir sengles contractes indefinits. La 

por va fer que cap treballador amb opcions decidís enfrontar-se a l'empresa, i 
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no ha estat fins fa pocs mesos que l'empresa va decidir contractar amb 

diverses modalitats de contracte indefinit 130 treballadors.  

 

Aquesta mesura, que ha estat un benefici per a uns quants treballadors, ha 

representat, d'altra banda, un gran greuge per a aquells que estaven a punt 

d'adquirir el dret d'obtenir un contracte indefinit, és a dir, que s’acostaven al que 

ja es coneix com el 24/30. Els treballadors que es trobaven en aquesta situació 

han estat informats que no se’ls contractarà novament fins que no hagi passat 

un període de 6 mesos, és a dir, fins que hagin de tornar a començar el cicle de 

24 mesos treballats en un període de 30, malgrat que mantinguin l’antiguitat. 

Paral·lelament a aquests acomiadaments encoberts, s’ha començat a 

contractar personal nou sense respectar la Borsa de Treball per ordre 

d’antiguitat. 

 

Això significa que a partir d'aquest moment, i en virtut del decret 109/2011 de la 

Generalitat de Catalunya, s'origina un cicle injust i aberrant en què tot 

treballador temporal és sotmès a una estratègia contractual mitjançant la qual 

mai no arribarà al 24/30 o, dit d'una altra manera, serà acomiadat abans no 

arribi a aquest punt, com ja s'ha fet recentment amb un bon nombre de 

treballadors.  

 

Cal fer referència també a la situació d'un altre grup de treballadors que han 

aconseguit contractes indefinits no fixos discontinus, presentats per l’empresa 

com una millora contractual i que, ben analitzats, són un nou despropòsit: 

l’empleat treballa i cobra 9 mesos sobre els 12 que té l’any (el contracte queda 

suspès durant 3 mesos i després d’aquest període el treballador torna a 

incorporar-se a la feina). 

 

La inexistència d'una borsa de treball que reguli la contractació del personal 

sense arbitrarietats se situa en la base de les problemàtiques esmentades: 

actualment el CPNL no té en compte l’antiguitat a l’hora de contractar els 

treballadors i la resta de criteris de contractació són desconeguts i 

discriminadors.  
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4. Com? L’Assemblea de Treballadors del CPNL (ATCPNL) 
 

Tots aquests fets posen de manifest la mala gestió i la falta de transparència 

d’una empresa pública que vulnera els drets dels seus treballadors. 

L’Assemblea de Treballadors del CPNL va néixer el passat 4 de febrer arran de 

la necessitat de dignificar la situació laboral dels treballadors del CPNL, que 

treballa per aconseguir els objectius següents: 

 

• Que el CPNL esdevingui una institució digna i de primer ordre, a l’altura 

de la tasca que desenvolupa. 

• Un índex de temporalitat laboral mínim que respongui realment a les 

necessitats del moment. La fi dels contractes d’obra i servei per cobrir la 

tasca principal de l’empresa.  

• Una entitat democràtica i transparent que respecti els seus 
professionals com es mereixen i que gestioni amb eficàcia la 
plantilla de treballadors de què disposa.  

• Un procés de selecció del personal objectiu, net i obert en forma de 

borsa de treball. 

• Una reestructuració més eficient i democràtica de la institució que 

analitzi el nombre i la necessitat dels càrrecs directius i polítics que la 

regeixen.  

 

L’ATCPNL i la societat catalana no poden tolerar més favoritismes i 

discriminació en un ens públic que ha estat creat per al benestar públic: el 

CPNL té la imprescindible tasca de facilitar el coneixement, l’ús i la divulgació 

de la llengua catalana en tots els àmbits i, també, de crear cursos d’acolliment 

que contribueixin a crear xarxes socials útils i constructives. El professorat que 

fins ara ho ha estat fent amb dedicació vol continuar-hi treballant amb les 

condicions laborals que es mereix aquesta tasca. 

 

 

5. Quan? Difusió i mobilitzacions 

 

Els treballadors del CPNL estem convençuts que el català no està en crisi i per 

denunciar la precarietat laboral, l’opacitat en la gestió pública, les retallades en 
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els pressupostos i els acomiadaments encoberts, s’ha preparat un cicle de 

classes de català al carrer. Aquestes classes seran gratuïtes per a tothom i 

s’adrecen a estudiants i persones interessades de tots els nivells. Es faran 

cada dissabte al matí d’11 a 14 i comptaran amb el racó de les parelles 

lingüístiques, coques per esmorzar i convidats molt especials. Totes les classes 

es faran a la plaça de la Mercè de Barcelona i no es descarta que més 

endavant se’n facin també a més punts del territori català. Calendari de 
classes confirmat: 
 

- 12 de març: Llengua i Història + xerrada amb Patrícia Gabancho i ruta 

històrica amb Dani Cortijo 

- 19 de març: Llengua i Música + concert amb Cesc Freixas 

- 26 de març: Llengua i Teatre + Teatre de carrer amb Els Pirates Teatre 

- 2 d’abril: Llengua i Humor + espectacle d’humor 

- 9 d’abril: Llengua i Poesia + recital de poesia amb Enric Casasses, David 
Caño, Núria Martínez Vernis, Josep Ramon Roig i Carles Rebassa 

 

Dissabte 9 d’abril al vespre: concert de final de curs 

 

6. On? Xarxes de difusió i contacte 

 

Per a informació actualitzada i darreres mobilitzacions, podeu seguir-nos a la 

xarxa a través de: 

• Facebook: Assemblea de Treballadors del CPNL 

• Twitter: @assetreballcpnl 

• Bloc de l’ATCPNL: http://assembleadetreballadorscpnl.wordpress.com  

(Hi trobareu el manifest de l’ATCPNL al qual us podeu adherir.) 

 

Per a qualsevol altra informació podeu posar-vos en contacte amb nosaltres 

aquí (respondrem tots els correus rebuts amb tota la celeritat que ens sigui 

possible): 

 

a./e.: mitjans.assembleacpnl@gmail.com 
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ANNEX: Opinions i declaracions del professorat afectat (s’estima més 

romandre en l’anonimat). 

 
Professor del CNL de Barcelona 

Amb el mateix orgull que els faraons van mostrar al món les seves colossals 

piràmides, les memòries del CPNL dels darrers anys publiquen uns gràfics en 

què les línies que marquen l'increment de les inscripcions als cursos de català 

des de 2004 sembla que vulguin competir amb les arestes d'aquelles 

mil·lenàries meravelles. Plantejada l'analogia, cal preguntar-se si les difícils 

condicions laborals d'un bon nombre de treballadors del CPNL no acabarà 

convertint les importants fites assolides per aquesta entitat en un exponent de 

la precarietat, com, d'alguna manera, les piràmides podrien ser-ho de 

l'explotació. 

 

Tal com s'ha vist en començar aquest escrit, els símbols gaudeixen de la virtut 

de significar les qualitats, els fets i les circumstàncies d'aquells amb qui es 

relacionen, procurem, doncs, entre tots, que la precarietat no contamini el 

símbol més visible de la nostra cultura: la nostra llengua. 

 
 
Professora del CNL del Vallès 
 

Sota la bandera del nacionalisme i del catalanisme Ciu va començar a presidir 

aquest mandat. En el seu programa electoral hi havia punts on es defensava 

clarament la importància del català com a llengua vehicular, com el 614 

(“incrementar l’ús de la nostra llengua entre els nouvinguts i convertir-la en un 

factor d’integració i de cohesió social”) o el 615 (“potenciarem les classes de 

català gratuïtes per a tots els nouvinguts i la resta de ciutadania...”). 

Curiosament, la retallada ha començat per un dels punts que defensaven amb 

tanta vehemència.  

 

M’agradaria recordar la importància de conèixer la llengua catalana per tal que 

un nouvingut s’arreli a la nostra terra. Perquè el català no només és una 

llengua, és una tradició, una història, una cultura i una manera de viure i 

entendre la nostra terra. 


