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3. L’oferta de cursos per a immigrants de la societat civil  
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A través de l’anàlisi de les entrevistes que s’han fet a diferents entitats, les 

quals ofereixen cursos de català per a immigrants, pretenem recollir la diversitat 

característica de la societat civil: les diferents tipologies associatives, diferents 

objectius i estratègies, diferents mitjans econòmics, i diferents localitzacions. 

S’han tingut en compte entitats que destaquen pel seu extens àmbit d’actuació, 

com Càrites, Creu Roja, Òmnium i fins i tot el GRAMC, però també d’altres 

d’àmbit més reduït o fins i tot local, com poden ser Bayt al Thaqafa de 

Barcelona, Empremtes d’Alcarràs, i altres.  

Cal destacar la gran diversitat territorial d’entitats en funció, d’una banda, de les 

característiques del fet migratori en l’entorn d’acollida, i de l’altre, la situació 

sociolingüística d’aquest mateix entorn.   

Tanmateix, molts dels cursos tenen en comú fer la funció d’una primera acollida 

als immigrants, amb la intenció d’evitar o alleugerir l’estranyament inicial que tot 

immigrant pateix quan arriba a una comunitat desconeguda. En aquest sentit, 

els cursos s’articulen al voltant de l’objectiu d’assolir una integració no 

traumàtica de l’alumnat. No estan pensats només  per assolir una mínima 

comprensió de la llengua, sinó també perquè esdevinguin principalment un 

espai on establir-hi relacions socials. 

Ens sembla adequat assenyalar que la presència del català en els cursos per a 

immigrants, organitzats des de la societat civil, és prou escassa, ja que la 

majoria dels cursos es fan per ensenyar castellà. Entre aquestes iniciatives hi 

trobem exemples interessants, però no s’hi reflexa la decisió que ha 

caracteritzat, en tantes ocasions, les propostes pioneres impulsades per la 

societat civil en favor del català.   

A continuació analitzarem per separat dos tipus d’iniciatives. D’una banda, 

tindrem en compte l’oferta de les associacions i altres entitats, i de l’altre, 

l’oferta dels sindicats.  
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3.1 L’oferta de cursos de català de les entitats 

 

En l’anàlisi de l’oferta generada per les associacions i entitats s’hi reflexa 

clarament una gran diversitat territorial en funció de dos tipus de variables. 

D’una banda la llengua d’ús de la població local, i de l’altra les característiques 

del fenomen migratori en aquella localitat. 

És evident que el nombre d’iniciatives de la societat civil respecte de la 

immigració, en una població concreta, varia en relació amb el percentatge 

d’immigrants i el moment en el qual aquests van començar a arribar. En 

aquelles comarques o poblacions en les quals el percentatge d’immigrants és 

més reduït o recent, la quantitat d’associacions que treballen amb la immigració 

és menor, i l’oferta de cursos de català per part d’aquestes pot arribar a ser 

inexistent. Si ens trobem en la situació inversa, en una zona amb una tradició 

més llarga d’arribada d’immigrants i amb un percentatge més alt, ens trobarem 

amb una major nombre d’entitats que fan una feina d’acollida, però no pas gaire 

sovint en català. La majoria d’entitats afirmen que l’opció pel castellà o el català 

en els cursos de llengua que ofereixen està definida en funció de quina és la 

llengua d’ús de l’entorn concret en el qual visquin i treballin els immigrants. 

Però aquest argument no sempre és vàlid, perquè també es fan classes de 

castellà en entorns clarament catalanoparlants com Alcarràs (Segrià). 

Ara bé, l’entorn catalanoparlant sí que ha influït en alguns casos. Entitats com 

Càrites i Creu Roja, que funcionen a tot Catalunya, reflecteixen aquesta 

diversitat de criteri, ja que en les diferents comarques i poblacions el seu 

enfocament és molt diferent. Només per posar un exemple, mentre que a 

l’Empordà i a Osona aquestes dues entitats generen una oferta regular de 

cursos de català per a immigrants, al Tarragonès no ho fan. 

 

3.1.1 En quina llengua ensenyen les entitats? 

L’objectiu prioritari de la majoria d’associacions que treballen en temes 

relacionats amb la immigració és la integració social dels immigrants, es 

dediquen a orientar-los en relació a temes legals, laborals i sanitaris. Moltes 
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d’aquestes entitats ofereixen cursos de llengua especialment adreçats a 

aquesta població, ja que consideren que el domini de les habilitats lingüístiques 

és fonamental per ajudar a millorar la seva situació. En general, tot i la 

diversitat territorial amb la que ens trobem, el català no funciona com la llengua 

d’acollida. Aquelles entitats que ofereixen cursos de català, també tenen oferta 

de cursos de castellà. Aquesta opció doble es justifica amb arguments 

semblants al següent1: 

«El català d’entrada els sobta. Ells inicialment venen a Espanya i molts tenen alguna 

petita noció de castellà. El català se’ls fa estrany sobretot quan saben que en castellà 

s’entenen amb tothom. Valoren més el castellà perquè els és més pràctic .A més potser 

s’han de desplaçar a treballar a altres llocs d’Espanya.» 

Tot i això, últimament es nota un cert increment de l’oferta de cursos de català, 

que canvia en relació al nivell de mobilitat o d’arrelament dels immigrants: 

«La majoria dels cursos són en castellà, però a partir del 2002 s’han començat a realitzar 

cursos de català. Els immigrants que tenen clar que es volen quedar a viure a Catalunya 

ja se’ls orienta vers el coneixement de la llengua catalana. Però això també depèn de la 

població en que es troben.» 

L’única entitat que només ofereix cursos de català és Òmnium. De fet, també 

es tracta de l’única entitat que no té per objectiu principal la integració social de 

la immigració, sinó la difusió de la cultura i la llengua catalana.2  

En canvi, sí que existeixen diverses entitats, sobretot en contextos en els quals 

la llengua d’ús majoritària és el castellà (a Ciutat Vella de Barcelona o alguns 

barris concrets d’altres poblacions), que només ofereixen cursos de castellà.  

«S’havia ofert cursos de català però no tenien gaire èxit. (...) Actualment les sol·licituds 

de cursos de català les derivem al CNL, sobretot perquè quan demanen aprendre català 

ja tenen un nivell de comprensió i necessiten un nivell més alt.  En general no tenen 

coneixement previ de l’existència del català, però ràpidament se n’adonen, tot i que 

també se n’adonen que poden viure sense aprendre’l.» 

 
                                            
1 Fins i tot, ens hem trobat algun cas en el qual s’hi podia detectar certs prejudicis lingüístics, 
com en el següent comentari: «Si vols ensenyar català a un àrab mai pots passar de l’àrab al 
català directament, sempre has de passar pel castellà. Per la qüestió de les vocals neutres, 
etc.» 
2 No totes les seus d’Òmnium ofereixen cursos de català especialment adreçats a immigrants. 
De fet, en algunes seus, com la de Barcelona o Tarragona, només ofereixen cursos de català 
de nivells més avançats. 
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3.1.2 Descripció dels cursos 

La majoria dels cursos organitzats des de les entitats són cursos gratuïts de 

llengua oral, es tracta de classes de conversa amb una funció introductòria. Es 

familiaritza als alumnes amb la nova llengua, i quan aquests han assolit un 

nivell inicial suficient, si encara tenen interès per millorar el seu domini de 

l’idioma, se’ls deriva al CNL, des d’on s’ofereixen nivells més avançats. 

Tot i que, en general, les tasques de coordinació són assumides per 

professionals remunerats, en tots els casos es compta amb la implicació d’un 

nombre significatiu de voluntaris. La majoria d’aquests són universitaris que 

procedeixen de l’àmbit educatiu: mestres, pedagogs, educadors socials, etc. 

Sense la col·laboració d’aquests voluntaris molts dels cursos no es podrien 

portar a terme, especialment les classes de conversa, que poden arribar a tenir 

una ràtio de només cinc alumnes per professor. 

Algunes entitats ofereixen cursets de formació per als voluntaris sobre didàctica 

lingüística o aspectes relacionats amb les cultures d’on provenen els 

immigrants, ja sigui de forma directa o a través d’alguna altra entitat o institució. 

L’únic problema d’aquests cursos és que sovint van dirigits a professionals, i 

s’ofereixen en horaris que no són compatibles pels voluntaris que han de 

combinar la seva col·laboració amb la seva jornada laboral.  

Tenint en compte que el nivell dels cursos és introductori, i que molts dels 

alumnes no estan familiaritzats amb la grafia llatina, o simplement no estan 

alfabetitzats en cap llengua, quasi totes les entitats coincideixen en comentar 

que necessiten utilitzar un material molt visual, es treballa molt amb imatges. 

També comenten que és important el fet de basar el curs en situacions 

quotidianes: nocions de geografia, l’alimentació, les compres, la higiene 

personal, la salut, l’hora, l’euro, la infància i l’adolescència, l’escola, 

l’autoestima, les matemàtiques, l’escriptura, les formes verbals i les festes 

populars. En relació a molts d’aquests temes algunes entitats fins i tot fan 

sortides perquè els alumnes visquin les situacions que s’estudien, per tal de 

desenvolupar uns cursos molt vivencials. També s’utilitza com a estratègia la 

realització de dinàmiques per tal de crear situacions de la vida real i poder 
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donar unes pautes: saber trucar al metge, demanar hora de visita, demanar 

tanda en una botiga, etc.    

Cal també tenir en compte el que poden aportar algunes entitats que, tot i que 

només ofereixin cursos de castellà, poden ser punts de referència pel seu  

mètode didàctic de la llengua i coordinació de voluntaris, sobretot a causa de la 

seva llarga experiència. Per exemple, Bayt al Thaqafa és una associació que 

ha estat pionera en l’ensenyament de castellà a immigrants a Barcelona i 

poblacions del voltant, i que ha desenvolupat un mètode adaptat a les 

necessitats dels immigrants. Han dissenyat cursos propis de llengua i entorn, 

amb diversos nivells d’aprenentatge i estructurats en diferents unitats. Aquests 

cursos no només tenen com objectiu l’ensenyament de la llengua sinó que 

també es proposen donar una sèrie de pautes perquè l’alumne pugui 

desenvolupar-se en entorns que són nous per a ell. 

«El que volen és aprendre a moure’s per la ciutat. Evidentment que comencem per les 

presentacions com es faria amb l’aprenentatge de qualsevol idioma, però després 

passem a explicar que Barcelona té un ajuntament, què ha de dir si vol agafar un metro, 

o si vol demanar tanda en una botiga, què ha de dir si va al Govern Civil. Es tracta de 

donar-los els recursos perquè es puguin desenvolupar en aquest àmbit. Després ja polirà 

l’idioma.» 

En comparació amb l’oferta d’iniciativa pública, s’aconsegueix generar, des de 

les entitats, una oferta de cursos de català més adaptada als diferents tipus de 

perfils d’alumnes i a les seves necessitats. Cal destacar la flexibilitat dels 

horaris, que es poden reformular cada any en funció de la demanda, adaptant-

los a la jornada laboral dels alumnes, i oferint classes al vespre. També cal 

tenir en compte la capacitat d’adaptació a altres necessitats de l’alumnat, com 

per exemple l’oferta d’un servei complementari de cangurs pels fills dels 

alumnes, classes de conversa amb grups reduïts, o la creació d’un curs 

específic per treballadors del camp.  

Els principals problemes amb els quals es troben les entitats és la manca de 

recursos econòmics i la manca d’espai. Cal tenir en compte que la demanda de 

cursos es concentra en certes franges horàries. També s’ha comentat que, en 



 81 

alguns casos, s’havien tingut dificultats per trobar prou voluntaris.3 D’altra 

banda, es troben també amb una assistència irregular i un alt percentatge 

d’absentisme, que estan relacionats amb les condicions d’inestabilitat laboral 

de la majoria d’immigrants. Aquest problema dificulta la dinàmica 

d’aprenentatge, però en la majoria de casos s’ha procurat estructurar els cursos 

tenint en compte aquesta tendència.   

Un punt clau pel bon funcionament és la coordinació amb altres entitats i 

institucions. En la majoria dels casos es detecta un esforç considerable de 

coordinació, sobretot per evitar duplicar ofertes o fer-se la competència. 

D’aquesta manera es poden arribar a resoldre problemes d’espai, així com les 

dificultats per part de l’administració pública per cobrir certs horaris o 

necessitats concretes. Fins i tot es deriven els alumnes a altres entitats quan 

això es considera convenient. D’altra banda, com que les relacions amb la 

comunitat són més intenses i continuades, l’accés i captació de nous alumnes 

funciona amb la dinàmica pròpia de les xarxes socials que es van establint. 

Cal tenir en compte que a banda de l’oferta de cursos generada per les entitats 

més conegudes i d’àmbit d’actuació més extens (Càrites, Creu Roja, Òmnium i 

GRAMC), també és molt positiva tota la tasca que es fa des d’associacions 

d’àmbit més local com les Associacions de Mares i Pares de les diferents 

escoles, les Associacions de Veïns o altres entitats semblants, que sovint 

actuen en coordinació amb una altra entitat o institució pública. 

 

3.1.3 El català, eina d’integració? 

Les entitats que es dediquen a la immigració, precisament pel fet de tenir com  

objectiu la integració social dels immigrants, es caracteritzen per la proximitat i 

la capacitat d’entrar en contacte amb aquesta població. En aquest sentit, tot i 

que la majoria d’entitats afirmen que els immigrants tenen una clara preferència 

pel castellà, també coincideixen a comentar que en una segona fase es pot 

arribar a despertar l’interès pel català. 

                                            
3 Una de les entitats havia arribat a detectar que els voluntaris s’havien d’enfrontar a certs 
prejudicis d’alguns dels seus familiars o amistats en contra de la seva implicació.  
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«Quan tenen nens a l’escola canvia totalment la percepció ja que els menuts comencen 

a parlar català. Els pares per major seguiment dels fills fan l’esforç d’aprendre el català. 

S’adonen de la importància del català pel fet de viure a una ciutat com Vic i a una 

comarca com Osona on l’ús del català és majoritari.» 

«Si bé inicialment et poden demanar el castellà, amb el temps elles mateixes [dones 

immigrants] volen aprendre el català, sobretot quan veuen que els fills fan català a 

l’escola.» 

Però les entitats tenen molt present que en molts casos és la mateixa població 

catalanoparlant la que no es dirigeix als immigrants en català. Aquest fet no 

només deixa poques oportunitats als immigrants per a practicar, sinó que els 

desmotiva. Una anècdota molt il·lustrativa d’aquesta actitud ens la van explicar 

en una de les entitats. Sembla ser que quan els alumnes anaven a comprar al 

mercat com un exercici per fer pràctiques de català, la professora havia d’anar 

abans a parlar amb els botiguers per avisar-los i demanar-los que els parlessin 

en català. 

Algunes entitats tenen una postura més activa d’incentivar l’aprenentatge del 

català, però com ja hem observat, la majoria deixen que sigui l’immigrant el que 

opti per una llengua o una altra. En el fons d’aquesta actitud s’hi podria arribar 

a interpretar un cert paternalisme, ja que es tractaria a l’immigrant com un cas a 

part, no equiparable a la resta de ciutadans. 

De fet, quan els responsables de les entitats reflexionen sobre aquest tema 

reconeixen que l’aprenentatge del català té un potencial significatiu com a eina 

d’integració. Es coincideix sobretot en comentar que la voluntat dels immigrants 

d’aprendre català està relacionada amb la voluntat d’arrelament a Catalunya, i 

fins i tot amb la intenció de demostrar aquesta voluntat.  

Ara bé, l’aprenentatge del català és només d’una de les eines d’integració, que 

per anar bé ha d’anar acompanyada d’altres. Aquest matís és important no 

només per entendre la tasca que es fa des de la societat civil, sinó també per 

definir millor les possibilitats del català com a eina d’integració.    
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3.2 L’oferta de cursos dels sindicats 

 

A través de l’anàlisi de les entrevistes podem comentar l’oferta que generen 

alguns dels principals sindicats que disposen de cursos de català per a 

immigrants: CCOO, UGT i Unió de Pagesos. Els primers són més presents a 

Barcelona, en un ambient bàsicament urbà i estan estretament lligats al sector 

industrial i serveis. En canvi, el darrer està estretament lligat al sector agrícola i, 

per tant, el trobem bàsicament en un àmbit d’actuació més rural. Com a 

element comú podem destacar el fet que en tots tres casos s’han establert 

convenis amb el Departament de Benestar Social de la Generalitat de 

Catalunya.  

 

3.2.1 En quina llengua ensenyen els sindicats? 

Difícilment podem afirmar que el català sigui entès pels sindicats com la llengua 

d’acollida de la nova immigració. En tot cas podem dir que és una de les 

llengües d’acollida, molt sovint fent un paper complementari al costat del 

castellà. Des dels sindicats s’ofereixen cursos de les dues llengües, i per tal de 

justificar aquesta opció doble s’insisteix en la preferència de la majoria dels 

immigrants pel castellà, ja que aquests la perceben com una llengua més 

necessària. 

«El castellà els interessa més [als immigrants] perquè els obre més possibilitats de cara 

a la resta de l’Estat.» 

 

La preferència dels immigrants pel castellà s’analitza, per part dels sindicats, 

estretament en relació a la situació lingüística amb la que es troben en l’entorn 

on viuen, sobretot si tenim en compte que la majoria de la població local se’ls hi 

adreça en castellà. 

«Em trobo amb molta gent, quan parles amb els de l’escola d’adults, que diu: és clar, 

però ells [nous immigrants] demanen castellà. Però potser hauríem d’analitzar perquè 

demanen castellà, quin és el barri on viuen, quina llengua veuen més útil, perquè la gent 

se’ls adreça en aquesta llengua...» 
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Tot i la coincidència en constatar l’interès preferent dels immigrants pel castellà, 

s’intenta potenciar l’oferta de cursos en català. La idea de fons és que tot i que 

ells considerin el castellà com la llengua “més necessària”, el català els hi pot 

arribar a ser útil per diferents motius: promoció laboral, demostració de la 

voluntat d’arrelament, seguiment de l’escolarització dels fills, etc. Un dels 

exemples més clars és el cas del Centre d’Autoaprenentatge de la UGT: 

«Tenim alumnes de castellà i de català en proporcions semblants. Ara et diré per què. 

Mira, de castellà fem dos nivells, nivell inicial i segon nivell. El nivell inicial és quan una 

persona vol fer català o castellà, aleshores se li diu, mira doncs pots començar castellà o 

català, respectem la llengua que ell/a vulgui, però per fer el segon nivell de castellà, 

doncs, ha de fer, també el primer de català. I tenen les possibilitats de començar les 

dues a la vegada. Nosaltres a català tenim molt material amb Cdroms, multimèdia, i en 

castellà no hi ha tanta cosa. O per exemple, una persona vol fer anglès, però l’anglès el 

tenim traduït al català, o bé una persona vol fer informàtica i també la tenim en català, 

per tant li estem dient que també ha de fer català.» 

 

Sembla ser que en aquest cas els alumnes s’han adaptat amb força facilitat a 

aquest enfocament. Però també és cert que en altres casos ens han comentat 

que havien detectat un percentatge més alt d’absentisme en els cursos de 

català en comparació amb altres cursos. 

 

3.2.2 Descripció dels cursos 

En general, els sindicats parteixen de la idea que és més adequat que els 

immigrants s’integrin en l’oferta formativa general, però consideren que això no 

és sempre possible. Per aquest motiu s’han creat cursos especialment adreçats 

a les seves necessitats, els quals estan pensats per fer la funció de pont cap a 

l’oferta generalitzada. Aquest és també el cas dels cursos de llengua i entorn 

de CCOO, que tenen una duració de 20 a 30 hores. Un cop els alumnes han 

adquirit un nivell inicial, si mostren interès per continuar aprenent català, són 

adreçats al Consorci per a la Normalització Lingüística. 

En la majoria de casos, el professorat de català són professionals. La majoria 

són persones llicenciades en filologia catalana, que han completat la seva 
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formació amb cursos de metodologia d’ensenyament de llengües o de 

temàtiques relacionades amb la immigració. Només UGT compta amb la 

implicació de voluntaris, d’aquesta forma s’ha pogut ampliar les classes de 

conversa de català, i s’ha pogut donar la possibilitat als alumnes de practicar en 

grups reduïts. Cal tenir en compte, tal i com se’ns va comentar en l’entrevista, 

que aquests voluntaris són persones que ja arriben sensibilitzades pel que fa a 

la situació lingüística del català, i per tant, amb una motivació especial per 

potenciar l’aprenentatge d’aquesta llengua.   

Al Centre d’Autoaprenentatge de la UGT es combinen les classes presencials, 

amb cursos a distància i materials per treballar a casa. En aquests moments 

estan treballant per aconseguir uns itineraris amb una certa lògica. És a dir, en 

els nivells inicials predominen les sessions presencials, mentre que l’alumne va 

avançant pot estudiar d’una forma més autònoma. 

Des de CCOO, a més dels cursos de català que s’ofereixen a l’Escola d’Adults, 

en el qual s’hi poden integrar els immigrants, s’ha creat un Servei Lingüístic, 

subvencionat pel Departament de Cultura. Des del Servei Lingüístic 

s’organitzen cursos per a treballadors actius, siguin o no immigrants, en el 

context dels programes de formació contínua, com els cursos del FORCEM. 

També s’ajuda al CITE (Centre d’Informació dels Treballadors Estrangers) a 

organitzar cursos de català, però el professorat que hi fa classes és del 

Consorci per a la Normalització Lingüística. De fet, entre els objectius del CITE 

no hi figura l’ensenyament del català. Les seves prioritats són la informació i 

assessorament dels immigrants en relació als permisos de treball i residència. 

Pel que fa a Unió de Pagesos, aquest sindicat ha creat una oferta de cursos de 

llengua adreçada de forma específica als immigrants, i concretament als 

treballadors temporers. Es valoren molt positivament els cursos que s’han 

impartit de català oral, en els quals es treballa sobretot el vocabulari relacionat 

amb les tasques agrícoles, a través d’un enfocament molt dinàmic i amè. Tot i 

això, la resta de cursos per a immigrants es fan en castellà. Fins i tot les 

“Jornades de desenvolupament”, que s’organitzen anualment amb la 

participació d’una selecció dels alumnes, també es fan en castellà, ja que es 

sobreentén que aquesta és la llengua més necessària. 
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3.2.3 El català, eina d’integració? 

Els objectius que es plantegen els sindicats en la seva tasca d’atenció als 

immigrants són de tipus social. Això fa que l’elecció del català com a llengua 

vehicular en els cursos de formació sovint no sigui una qüestió prioritària. La 

seva preocupació principal és la integració social dels immigrants.  

En tot cas, l’ensenyament del català pot arribar a ser una de les eines 

d’integració paral·lelament a altres processos. Tenen molt clar que les 

condicions socioeconòmiques dels immigrants condicionen no només el seu 

procés d’aprenentatge, sinó també la seva motivació. 

«No pots deslligar polítiques socials de polítiques lingüístiques. Un té més ganes 

d’aprendre els costums i les llengües de la societat on va a parar si aquesta societat és 

capaç de donar-te benestar.» 

 En aquest sentit, tot i que considerin que com a sindicats els seus objectius 

són socials, i que per tant no és necessàriament responsabilitat seva contribuir 

a la normalització lingüística del català, alguns dels professors tenen molt 

d’interès en reflexionar sobre aquest tema. Aquest interès es mostra sobretot 

en algunes de les entrevistes, en les quals els entrevistats han contestat amb 

respostes molt elaborades. Es pot veure clarament que no són improvisacions, 

sinó el resultat de llargues reflexions.  

«El coneixement de les dues llengües oficials de Catalunya és un dret de les persones 

que viuen a Catalunya. La persona que no en coneix una de les dues pot quedar en 

situació de desigualtat d’oportunitats respecte d’altres persones. I en el cas dels 

immigrants això encara és més evident. És a dir, una persona que desconeix les 

llengües d’aquest país o que les coneix d’una manera molt primària, es troba en una 

situació de discriminació perquè no pot accedir als seus drets, no pot llegir un contracte, 

no pot assistir a un curs de formació laboral, no coneix les normes de seguretat d’una 

empresa perquè no les pot entendre bé i això acaba redundant amb coses tant clares 

com és el sou que cobra una persona, perquè, una, no pot defensar els seus drets, dues, 

que evidentment no pot produir amb la mateixa eficàcia que una persona que sí que 

domina les llengües. Llavors, doncs, l’objectiu és acostar la immigració al coneixement 

de les llengües.» 

Fruit d’aquestes inquietuds per potenciar l’aprenentatge del català són, per 

exemple, les Jornades sobre llengua i immigració que CCOO organitza cada 

dos anys.  
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Com a idea de fons, davant l’anàlisi de la relació de la nova immigració amb el 

català, alguns entrevistats plantegen la necessitat de reclamar una implicació 

més gran per part de l’administració pública en el desenvolupament d’un pla 

d’acolliment lingüístic. S’ha destacat com a experiència positiva recent, i encara 

en procés de desenvolupament, el conveni, a la ciutat de Barcelona, entre el 

Consorci de Normalització Lingüística i el SAIER (Servei d’Atenció als 

Immigrants Estrangers i Refugiats). 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 88 

 

3.3 Conclusions sobre l’oferta de cursos de català per a 
immigrants per part de la societat civil 

 

 L’oferta de cursos de català per part de la societat civil es caracteritza 

per una alta capacitat d’adaptació als diferents tipus d’alumnes i a les 

seves necessitats, sobretot en comparació amb l’oferta pública. Es 

troben fórmules per donar resposta a diferents necessitats com poden 

ser les següents: horaris nocturns adaptats a la jornada laboral, servei 

de guarderia pels fills dels alumnes, classes de conversa amb grups 

reduïts, curs específic per a treballadors del camp, etc. 

 Les entitats i associacions dedicades a la immigració es caracteritzen 

per la proximitat i capacitat d’entrar en contacte amb aquesta població. 

Això és degut, en bona part, a que els seus objectius no són només 

lingüístics, sinó també socials, ja que la seva prioritat és la integració 

social dels immigrants. 

 La majoria d’entitats ofereixen cursos de castellà i català. Coincideixen 

en afirmar que els immigrants prefereixen aprendre castellà per diverses 

raons: mobilitat a altres Comunitats Autònomes, facilitat d’aprenentatge 

degut a coneixements previs de castellà, i que l’entorn en el que es 

mouen és bàsicament castellanoparlant.  

 Tot i això, existeix una gran diversitat territorial pel que fa a la quantitat i 

tipus d’iniciatives de la societat civil, bàsicament en funció de dos tipus 

de variables: les característiques del fet migratori i la llengua d’ús de la 

comunitat d’acollida.   

 En general es reconeix el paper que el català pot tenir com una de les 

eines d’integració, però no es parteix de la idea que el català sigui la 

llengua d’acollida dels immigrants.  

 

 


