
El Ple pel Català al Camp de Tarragona uneix 
un conjunt molt ampli d’institucions i entitats 
implicades en el foment de la llengua catalana, 
ja sigui a través de l’exercici de la seva activitat 
natural (són les que inclou aquest díptic) o bé 
donant-hi suport explícit, encara que la seva 
activitat no estigui centrada directament en 
el foment de l’ús de la llengua catalana. En 
aquest segon grup hi ha l’Autoritat Portuària 
de Tarragona, el Col·legi Oficial de Metges de 
Tarragona, CCOO, l’Escola d’Administració 
Pública de Catalunya, els col·legis d’advocats de 
Reus i Tarragona, el Departament de Filologia 
Catalana de la Universitat Rovira i Virgili i la UGT. 

La voluntat que aplega aquests organismes és 
contribuir a l’establiment d’un treball tan
col·laboratiu com sigui possible en el sentit de 
compartir al màxim informació, experiències i 
recursos a fi de crear una xarxa que alhora vagi 
tenint presència en el teixit social camptarragoní. 

Ple pel Català
al Camp

de Tarragona

Plataforma per la Llengua
C. de Sant Honorat, 7, pral. 1a; 08002 Barcelona
933 211 803  •  info@plataforma-llengua.cat  •  www.plataforma-llengua.cat
horari: dl.-dj., de 9 a 18.30 h, i dv., de 9 a 15 h

Campanyes i estudis per promoure la llengua catalana com a eina 
de cohesió social arreu de l’àmbit lingüístic i defensa dels drets 
lingüístics dels consumidors. A través de la Fundació Vincle,
estudis i serveis a les empreses per ajudar-les a fer una correcta 
gestió lingüística.

 @llenguacat        PlataformaxLlengua      @plataformaperlallengua 

Regidoria de Cultura i Política Lingüística de l’Ajuntament de Reus
C. de Sant Joan, 27; 43201 Reus
977 010 650  •  cultura@reus.cat  •  www.reus.cat
horari: dl.-dv., de 10 a 14 h

 Impuls de la política lingüística dins del marc competencial 
propi. Promoció i seguiment del Reglament per a l’ús de la llengua 
catalana a l’Ajuntament. Amb el CNL de l’Àrea de Reus Miquel
Ventura, atenció a la ciutadania i col·laboració en matèria de
llengua amb altres organismes de la ciutat. 

Regidoria d’Educació i Política Lingüística de l’Ajuntament de Valls
C. Major, 12; 43800 Valls
977 616 004  •  ensenyament@valls.cat  •  http://www.valls.cat
horari: dl.-dv., de 10 a 13 h

 Acompanyament a les famílies des de l’Oficina Municipal 
d’Escolarització en el procés d’escolarització dels seus fills i filles. 
Foment de l’ús de la llengua catalana amb campanyes i tallers de 
sensibilització lingüística, i suport en la formació en llengua catalana.

Servei Lingüístic de l’Àmbit Judicial. Serveis Territorials
del Departament de Justícia, Drets i Memòria a Tarragona
C. de Sant Antoni M. Claret, 17; 43002 Tarragona
977 250 755  •  sl.tarragona@xij.gencat.cat  •
https://justicia.gencat.cat/ca/departament/llengua/
horari: dl.-dv., de 9 a 14 h

Promoció de la llengua en l’àmbit jurídic i judicial. Correcció i traducció 
de documents jurídics. Assessorament lingüístic. Organització de 
cursos de català per al personal de l’Administració de justícia.

Servei Lingüístic i de Publicacions de la Universitat Rovira i Virgili
Campus Catalunya, av. de Catalunya, 35; 43002 Tarragona
977 558 359  •  infosl@urv.cat  • www.llengues.urv.cat
horari hivern: dl.-dv., de 10 a 13 h, i dt.-dc., de 16.30 a 18 h
horari estiu: dl.-dv., de 10 a 13 h

  Correcció i traducció de documents, i resolució de consultes
lingüístiques, en català, espanyol i anglès. Formació i acreditació 
en català (A1-C2 i llenguatge jurídic), espanyol, anglès, francès i 
italià. Promoció del català i l’anglès a la Universitat.

 @llenguesURV      Llengües URV
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Secretaria de Política Lingüística. Serveis Territorials del
Departament de Cultura a Tarragona (coordinació)
C. Major, 14; 43003 Tarragona
977 251 500  •  sttarragona.cultura@gencat.cat  •  llengua.gencat.cat  • 
llengua.gencat.cat/tarragona 
horari: dl.-dv., de 9 a 14 h

 Certificats oficials de català i proves de traducció i interpretació 
jurades. Informació sobre recursos lingüístics. Consultes sobre el 
marc legal de l’ús de la llengua, professionals de la llengua, i ajuts i 
campanyes de foment de l’ús del català.

 @llenguacatalana      Llengua catalana

Associació de Professionals i Estudiosos
en Llengua i Literatura Catalanes (APELLC)
Campus Catalunya, av. de Catalunya, 35; 43002 Tarragona
977 559 743  •  apellc@tinet.cat  •  www.apellc.org
horari: dl.-dv., de 9 a 14 h, i dt., de 16 a 18 h

 Foment de la llengua i la literatura catalanes. Serveis als associats, 
publicacions, organització d’activitats, contacte amb els estudiants de 
Filologia Catalana de la Universitat Rovira i Virgili i col·laboració amb 
altres entitats o organismes consultius en matèria de la seva
competència professional.

 @ApellcUrv      urv.apellc      @apellc_urv      @apellc_urv

Biblioteca Pública de Tarragona
C. de Fortuny, 30; 43001 Tarragona
977 240 331  •  bptarragona.cultura@gencat.cat  •
http://bibliotecatarragona.gencat.cat
horari hivern: dl., de 15 a 20 h; dt.-dv., de 10 a 20 h; i ds., de 10 a 14 h
horari estiu: dl., de 15 a 20 h; dt. i dj., de 10 a 20 h, i dc. i dv., de 10 a 15 h

Servei de préstec de llibres, pel·lícules i CD; servei d’informació, 
Internet i activitats formatives; secció especialitzada en Tarragona i 
comarques; clubs de lectura i actuacions especialment orientades a 
l’acompanyament de l’aprenentatge de la llengua catalana.

 @bibliotgn      Biblioteca Pública de Tarragona      @bibliotgn 

Càritas Diocesana de Tarragona
C. d’Armanyà, 16; 43004 Tarragona
877 449 866  •  caritas@caritasdtarragona.cat  •  www.caritasdtarragona.cat
horari: dl.-dv., de 9 a 14 h

  Cursos d’alfabetització i cursos inicials en llengua catalana i
castellana per a persones estrangeres. Formació reconeguda en els 
informes d’estrangeria de la Generalitat de Catalunya.

 @CaritasTarragona      Càritas Diocesana de Tarragona

Consorci per a la Normalització Lingüística

    Promoció de l’ús de la llengua catalana en diversos 
sectors, plans de normalització per a empreses i entitats, i assesso-
rament lingüístic. Cursos de català de tots els nivells, presencials i en 
línia, amb certificats oficials. Programa Voluntariat per la llengua.

CNL de l’Àrea de Reus Miquel Ventura
C. de l’Àliga de Reus, 1; 43205 Reus
977 128 861  •  reus@cpnl.cat  •  www.cpnl.cat/reus
horari hivern: dl.-dv., de 9 a 13 h i dl. i dc., de 17 a 19 h

Priorat i Baix Camp, amb oficines a Falset, Reus i Cambrils.

 @CNLReus      CNLReus      @cnlreus

CNL de Tarragona
Pl. de la Imperial Tàrraco, 1, 2n; 43005 Tarragona
977 243 527  •  tarragona@cpnl.cat  •  www.cpnl.cat/tarragona
horari hivern: dl.-dj., de 9.30 a 13.30 h i de 16 a 18 h, i dv., de 9.30 a 13.30 h
horari estiu: dl.-dv., de 9.30 a 13.30 h

Tarragonès, Baix Penedès, Alt Camp i Conca de Barberà,
amb oficines a Tarragona, Calafell, Constantí, Salou, Valls,
el Vendrell i Vila-seca.

 @CNLTarragona      CNL Tarragona      @cnltarragona

Departament d’Educació. Serveis Territorials a Tarragona
Equip de Llengua i Cohesió Social
C. de Figueres, s/n (Barri Gaudí); 43202 Reus
977 312 704 (ext. 3)  •  nrofes@xtec.cat  •  xtec.gencat.cat/ca/serveis/sez/elic/
horari: dl.-dv., de 9 a 14 h

 Usos lingüístics en l’àmbit educatiu, suport a les aules d’acollida, 
suport als plans individualitzats per a l’alumnat nouvingut, suport al 
centre acollidor (immersió lingüística, acollida i integració) i als plans 
educatius d’entorn, impuls de la lectura als centres educatius, progra-
ma araESCRIC i programa de comunicació oral Tenim la paraula.

Escola Oficial d’Idiomes de Tarragona
C. de Smith, 55; 43004 Tarragona
977 226 936  •  eoitarragona@xtec.cat  •  www.eoitarragona.cat
horari hivern: dl.-dj., de 9 a 21 h, i dv. de 9 a 15 h
horari estiu: dl.-dv., de 9 a 15 h

  Cursos de llengua instrumental oficials presencials de català, 
espanyol, anglès, alemany, francès, rus i àrab. Cursos semipresencials, 
intensius i especials (consultar idiomes i nivells d’oferta a eoitarragona.cat).
Certificats dels nivells del MECR: bàsic per a alumnes oficials, i de nivell 
intermedi i avançat per a alumnes oficials i lliures.

 @eoitgn      EOI de Tarragona      @eoi_tarragona

Servei d’Educació al Llarg de la Vida
C. de Sant Francesc, 7; 43003 Tarragona
977 251 440 (ext. 5070)  •  fjauma@xtec.cat  •  https://projectes.xtec.cat/xarxadults
horari: dl.-dv., de 9 a 14 h

  Oferta educativa dirigida a les persones majors de 18 anys:
obtenció del títol de Graduat en Educació Secundària (GES), cursos 
d’accés a la FP i la universitat. Formació instrumental. Cursos de català i 
castellà (nivells A1, A2 i B1 MECR) i llengües estrangeres: anglès i francès 
(nivells A1, A2.1 i A2.2 MECR). 

Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat Rovira i Virgili
Edifici Ventura i Gassol, ctra. de Valls, s/n; 43007 Tarragona
977 558 069  •  marta.badia@urv.cat  •
www.sites.google.com/site/icenouniversitariurv
horari: dl.-dv., d’11 a 14 h, i dc., de 16.30 a 18.30 h

Formació permanent adreçada al professorat d’educació infantil, 
primària, secundària i de formació professional. Formació en
docència universitària adreçada al professorat de la URV.

Direcció General de Migracions, Refugi i Antiracisme.
Serveis Territorials del Departament d’Igualtat i Feminismes
a Tarragona
C. de Sant Francesc, 3; 43003 Tarragona
977 241 304  •  st.tarragona.igualtat@gencat.cat  •
https://igualtat.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/antiracisme-migracions-i-refugi/
horari: dl.-dv., de 9 a 14 h

  Actuacions de suport a les administracions i a les entitats so-
cials en el marc de les polítiques d’igualtat, coneixement i reconeixe-
ment de la diversitat. Impuls de programes i accions per garantir 
l’acollida de les persones migrades, amb el foment del català com a 
eix central. 

Òmnium Cultural
 Promoció i difusió de la cultura, la llengua i la cohesió social a partir 

de programes com el Quedem? o Tàndem Cultural, campanyes com 
“Ensenya la llengua” i activitats com A Tota Veu o la Viquimarató de la 
Llengua Catalana.

Informació de les diferents seus a www.omnium.cat i també a:

Alt Camp altcamp@omnium.cat
 @OmniumAltCamp      Òmnium Alt Camp    

 @omniumaltcamp

Baix Camp baixcamp@omnium.cat
 @omniumbaixcamp      Òmnium Baix Camp    

 @omniumbaixcamp

Baix Penedès baixpenedes@omnium.cat

 @OmniumBaixPen        Òmnium Baix Penedès     

 @omniumbaixpenedes

Conca de Barberà concadebarbera@omnium.cat

 @OmniumConca        Òmnium Conca de Barberà     

 @omniumconcadebarbera

Priorat priorat@omnium.cat

 @Omniumpriorat        Òmnium Priorat
 @omniumpriorat

Tarragonès tarragones@omnium.cat
 @OmniumTarragone        Òmnium Tarragonès     

 @omnium.tarragones
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