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Finalitat 
 

• Actuar com a òrgan de desplegament   

     de la política lingüística. 
 

• Impulsar i fomentar el coneixement i  

     l’ús del català a tot el país. 

Distribució territorial 
 

• 22 centres de normalització lingüística 
 

• 146 punts d’atenció 



CNL de Barcelona 

Estructura 



Eixos estratègics 

CNL de Barcelona 

• Eix 4. Fer present el català en tots els àmbits. 

• Eix 1. Afavorir la igualtat d’oportunitats a través del  

coneixement de la llengua. 

• Eix 2. Posar en valor la llengua i la cultura. 

• Eix 3. Potenciar la llengua com a eina de cohesió social. 



Campanya Uaaaaaaau...iuhu, pataplaf! Còmic en català 

Objectiu principal → promocionar el consum del còmic en català, 

especialment entre els joves. 

Objectius específics : 

1. Difondre i fer visibles els còmics en català que hi ha al mercat. 

2. Incrementar la demanda, la creació i el consum de còmics en català. 

3. Informar els ciutadans on poden adquirir còmics en català. 

4. Posar en contacte editors, venedors i compradors de còmic en català. 

5. Potenciar la participació als concursos de còmics en català. 

6. Donar a conèixer les organitzacions i els equipaments que difonen el còmic          

en català 

7. Difondre la història del còmic en català. 

8. Treballar a les aules els aspectes del llenguatge informal i oral del còmic. 
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Activitats complementàries: 

1) Creació cercador de còmics en català: 825 títols i 52 editorials 

 

Uaaaaaaau…iuhu, pataplaf! 



2) Organització d’una exposició: “Vinyetes: història del còmic en 

català” 
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3) Presència d’un còmic als clubs de lectura de nivell Bàsic  
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4) Cicle Bafarades 
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5) Taula rodona al 34è Saló Internacional del Còmic de Barcelona 

Uaaaaaaau…iuhu, pataplaf! 



Moltes gràcies 

 

ibigorra@cpnl.cat 

jriart@cpnl.cat 
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