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5. Característiques de l’alumnat 
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5.1 Característiques globals de la immigració extracomunitària a 

Catalunya  

 

Com ja sabem, un dels fenòmens que incideixen amb més força sobre la societat 

catalana dels darrers anys és l’anomenada nova immigració. A Catalunya, aquest 

fenomen té precedents recents. Al llarg del segle XX, Catalunya va rebre dues 

fortes onades migratòries, una a la dècada dels anys 20 i l’altra entre els anys 

1950 i 1975, que han marcat profundament la seva realitat sociolingüística. 

Catalunya va passar de 3.200.000 habitants el 1950 a gairebé 5.700.000 el 1975, 

amb un augment de la població del 75% i, en concret, només en el període 1962-

1965 van arribar-hi 415.000 persones procedents de la resta de l’Estat espanyol. 

Aquesta nova població es va concentrar bàsicament a les ciutats del cinturó de 

Barcelona, unes ciutats que van créixer d’una manera desmesurada. En quatre 

anys Cornellà va passar de 24.700 habitants a 53.000 (114% d’increment), santa 

Coloma de Gramenet de 32.000 a 58.000 (78%), l’Hospitalet de Llobregat de 

123.000 a 180.000 (47%) i Badalona de 92.000 a 125.000 (34%). 

La immigració actual, procedent, en major mesura, de l’Amèrica Llatina, el Magrib, 

l’Àfrica subsahariana i la Xina, i en menor mesura del Pakistan, Europa de l’Est i 

altres països de la unió Europea, té característiques diferents a la d’anys anteriors 

perquè procedeix d’entorns culturals molt diversos i contrasta amb la societat 

d’acollida en aspectes educatius, religiosos, culturals, econòmics, etc. A més, 

majoritàriament arriba a Catalunya amb desconeixement de les dues llengües 

oficials i no només del català. 

Pel que fa a la repercussió demogràfica del fenomen, cal remarcar que, segons 

l’Institut d’Estadística de Catalunya, en el període d’entre 1997 a 2001 Catalunya 

va guanyar 270.000 habitants, tal com podem observar en la taula següent: 

EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ A CATALUNYA. 1997-2001 
 1997 1998 2000 2001 
Població 6.147.610 6.207.533 6.261.999 6.361.365 
Increment  59.923 54.466 99.366 
Dades corresponents a la revisió del cens de l’1 de gener de l’any següent. 
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El contingent de residents estrangers més nombrós és el de nacionalitat 

marroquina, que amb 75.978 persones, constitueix el 32,71% de la població 

immigrada al nostre país. Segueixen els de nacionalitat francesa (11.270), 

peruana (10.743), alemanya (9.942), xinesa (9.555), italiana (8.190), equatoriana 

(7.948) i gambiana (7.503). 

Pel que fa a la distribució territorial de residents estrangers per províncies, a les 

comarques barcelonines, com ja ens podem imaginar, és on podem trobar la 

concentració d’immigrants més elevada. Segons les dades de l’IDESCAT, a finals 

de l’any 2001 hi havia uns 206.395  residents estrangers a la província de 

Barcelona. En canvi, a la resta del territori les xifres disminueixen 

considerablement: 40.322 a Girona; 11.984 a Lleida i 21.466 a Tarragona.  D’altra 

banda, si ens fixem en el nombre de residents per comarca trobem que les 

comarques amb més presència d’immigració  (dades del 1996) són: Barcelonès 

(35.049); Baix Llobregat (9.544); Maresme (7.933); Vallès Occidental (7.682); Alt 

Empordà (4.486); Baix Empordà (4.140); Vallès Oriental (3.565). 
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5.2 Perfil de l’alumnat 

 

Si bé hem treballat amb dades estadístiques que inclouen tot el principat, no 

podem obviar que en gran mesura el perfil d’alumnes que a continuació es descriu 

parteix de les dades recollides arran del treball de camp realitzat a les diferents 

comarques (Barcelona, Vallès Occidental, Maresme, Segrià, Tarragonès, Baix 

Camp, Alt Empordà i Osona). D'aquesta manera, volem remarcar que si bé els 

perfils d’alumnes que detallarem són la tendència majoritària que es pot trobar a 

Catalunya, no excloem, de cap manera, la possibilitat que en determinats territoris 

es pugui donar un perfil o perfils relativament diferenciats. En un altre sentit, 

creiem que és de vital importància no perdre de vista la diferenciació existent, pel 

que fa a tipologia d’alumnes, entre els diversos centres i organismes que ofereixen 

cursos de català. 

 

5.2.1Origen dels/les alumnes 

A través del treball de camp hem pogut copsar l’existència de dos grans bloc 

d’alumnes delimitats per l’origen. El primer d’aquests grans blocs és el que formen 

els alumnes del Consorci per a la Normalització Lingüística; el segon està 

composat pels alumnes de les escoles d’adults i d’altres entitats com ara Càrites, 

Creu Roja, Òmnium, GRAMC, etc. 

 

a) Els alumnes del Consorci. 

Segons dades del Consorci, durant el curs 2000-2001, aquest va organitzar uns 

1.898 cursos presencials de català, amb un total de 36.180 persones inscrites. La 

procedència de les persones inscrites, el 48,56% de fora de Catalunya, la podem 

veure a la següent taula: 
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Procedència dels alumnes del Consorci per a la Normalització Lingüística 
País Inscrits Percentatge 

Catalunya 18.610 51,44 % 

Estat espanyol 8.957 24,76 % 

Resta UE 1.870 5,17 % 

Europa Est 532 1,47 % 

Amèrica Nord 192 0,53 % 

Amèrica Central i Sud 3.137 8,67 % 

Àfrica 1.052 2,91 % 

Àsia i Oceania 121 0,53 % 

Sense dades 1.709 4,70 % 

TOTAL 34.471 100% 
         Dades procedents de l’Informe sobre política lingüística de la Generalitat del 2001. 

 

Arran d’aquesta taula podem veure que el principal lloc de procedència de 

l’alumnat és l’Estat espanyol, Amèrica Central i del Sud i la resta de la Unió 

Europea. La tipologia d’aquesta procedència ve donada pel fet que cal estar 

alfabetitzat per poder accedir als cursos del Consorci. Aquesta premissa esdevé 

un veritable entrebanc a l’hora de potenciar la inscripció d’alumnes procedents de 

zones menys desenvolupades com ara l’Àfrica o Àsia. Aquest fet esdevé, alhora, 

una paradoxa en si mateix, car el contingent més nombrós de residents estrangers 

a Catalunya prové de l’Àfrica, especialment del Marroc. En aquest sentit seria 

interessant remarcar la importància d’un canvi d’orientació en les prestacions i 

exigències del Consorci. Si bé el Consorci realitzà una tasca molt determinada fins 

fa uns anys, la nova immigració hauria d’obligar a replantejar els objectius i 

procediments del mateix. 

L’elevat nombre d’immigrants arribats en els darrers anys ha obligat no tan sols a 

augmentar l’oferta de cursos, sinó també, l’estructura i els objectius de la mateixa. 

És evident que la nova demanda, a diferència de l’anterior, no té com a objectiu 

assolir un molt bon coneixement de la llengua oral i escrita, sinó que la seva 

prioritat passa per aconseguir un coneixement pragmàtic de la llengua que els 

permeti desenvolupar-se en la vida quotidiana. És des d’aquesta òptica que alguns 
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centres del Consorci que hem entrevistat han començat a treballar apostant per un 

ensenyament del català des d’una base més funcional. És a dir, tot i que es manté 

l’estructura dels cursos característica del Consorci, s’han començat a potenciar 

iniciatives per poder integrar aquesta nova immigració. Alguns d’aquests centres 

han implementat, sovint sota els auspicis dels seus ajuntaments, cursos de català 

oral per a no alfabetitzats, cursos de conversa, etc. Aquesta nova tipologia d’oferta 

de cursos va destinada, com ja hem comentat, als col·lectius que a priori no 

compleixen els requisits per realitzar els cursos formals del Consorci. 

Majoritàriament, doncs, els alumnes d’aquests nous cursos són marroquins, 

sobretot, com veurem més endavant, marroquines.  

 

b) Els alumnes de les escoles d’adults i d’altres entitats de la societat civil (Creu 

Roja, Càrites, Òmnium Cultural, GRAMC, etc.). 

A diferència del Consorci, tant a les escoles de formació d’adults com a les 

diverses entitats que organitzen cursos de llengua, l’origen dels alumnes és més 

heterogeni: magribins, subsaharians, llatinoamericans, ucraïnesos, romanesos, 

pakistanesos, russos, xinesos, etc. Tanmateix, la presència d’alumnes d’origen 

africà (sobretot del Marroc) és molt elevada. Concretament, pel que fa a les 

escoles d’adults les dades del Departament de Benestar Social mostren clarament 

la tendència que acabem d’assenyalar. En aquests sentit, observem que el 45% 

de l’alumnat de les escoles d’adults procedeix del Magrib, el 16% d’Àsia, el 14% 

d’Amèrica, el 10,6% d’Àfrica –excepte Magrib- i el 8,8% de l’Europa no 

comunitària. 

Aquesta configuració de l’alumnat diferent a la dels centres del Consorci ve 

donada per tres raons fonamentals. La primera d’elles passa pel fet que en 

aquests cursos hom hi pot fer castellà i català, i, per tant, inicialment el castellà 

actua com a mecanisme de reclam. Al llarg del nostre treball de camp hem pogut 

veure que moltes entitats es plantegen, seguint un posicionament, diuen ells, 

utilitarista, ensenyar el castellà primer per després fer el salt al català. La segona 

raó obeeix al fet que per accedir a aquests cursos no hi ha cap mena de requisit 
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previ. Evidentment això facilita l’ingrés de magribins i subsaharians car entre ells 

es dóna un major índex d’analfabetisme. La tercera raó va relacionada amb 

l’estatus legal del immigrant. No és d’estranyar que molts dels immigrants que 

tenen la intenció d’aprendre la llengua no tenen tots els seus papers en regla. 

Aquesta situació d’alegalitat fa que molts immigrants tinguin por d’assistir a cursos 

d’un organisme de l’administració, per tant, opten per anar a entitats davant les 

quals no puguin veure perillar la seva estada al país.  

 

5.2.2 Vies d’arribada als cursos 

Les vies d’accés als diversos cursos varien en relació al tipus de curs al que ens 

referim. L’accés als cursos regulats del CNL, caracteritzats com ja veurem per 

alumnes d’un nivell formatiu més alt, són potser les que s’ajuden més de la 

publicitat més tradicional (cartells, díptics, etc.). Ara bé, això no significa que no hi 

hagi alumnes que emprin altres vies d’accés com poden ser el tradicional boca-

orella o les derivacions de les escoles d’adults, de les entitats o dels serveis 

socials dels ajuntaments. Aquests alumnes són, sobretot, els que ocupen els 

cursos preliminars o no regulats. 

Els immigrants extracomunitaris amb poc nivell cultural no van al CNL, sinó que és 

el CNL que els va a buscar. Com s’hi arriba? A través de les entitats. Amb aquests 

alumnes no es poden utilitzar les TIC, com es fa amb estrangers europeus sinó 

que l’ensenyament ha de ser presencial. Per tant, molts cursos a immigrants 

s’acaben realitzant a les mateixes entitats. En aquests casos, les entitats demanen 

sobretot assessorament i material de suport al Consorci. Rares vegades demanen 

professorat car acostumen a emprar el professorat propi. Cal assenyalar que cada 

entitat té les seves particularitats. Així, trobem el cas d’una església ortodoxa que 

volia fer classes de català, però que no volia utilitzar cap suport audiovisual, ni res 

de TIC.  

El Consorci, en alguns casos, també ha anat a buscar alumnat. El cas més 

emblemàtic és el de les mares d’alumnes d’infantil i primària. En algunes escoles 

s’aprofita la tarda perquè les mares es quedin a l’escola mentre els nens són a 
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classe. És una manera de fer compatibles els horaris i d’aconseguir que aprenguin 

català. Se’ls diu que així podran ajudar els fills a fer els deures, i elles hi veuen un 

interès. L’única manera d’arribar a les dones immigrants és l’escola. Com ja hem 

assenyalat, els alumnes dels cursos preliminars o no regulats del CNL vénen 

adreçats d’altres entitats, o bé es van a buscar a associacions d’immigrant i, una 

minoria vénen pel seu propi compte. 

Els cursos de l’entorn es fan tradicionalment amb la col·laboració de diferents 

organitzacions socials, les quals són les que encarreguen els cursos al CNL. Les 

entitats solen ser: AMPES, associacions d’immigrants o associacions de veïns.  

Els cursos que s’ofereixen a les AMPES són freqüentats, fonamentalment, per 

mares, els pares no hi solen anar. Els cursos es realitzen a la tarda, mentre les 

criatures són a classe. Aquests cursos són molt positius perquè s’aconsegueix que 

les mares s’integrin a la vida activa de l’escola. Alguns sindicats també envien els 

el seu alumnat o part d’aquest, al CNL, concretament ho fa el CITE, ja que la UGT 

(la de Barcelona ciutat) disposa d’un centre propi. 

 

5.2.3 Distribució per raó de sexe 

Les limitacions horàries dels cursets, especialment els del Consorci, i les llargues 

jornades laborals dels homes propicien una certa feminització dels diversos grups; 

sobretot, quan parlem dels col·lectius no originaris de l’Europa comunitària. En 

aquest sentit, les dades del Consorci confirmen aquest fet. Segons el Consorci 

l’any 2001 un 72,55% dels alumnes matriculats eren dones, mentre que tan sols el 

26,78% eren homes. Tanmateix, aquesta diferència entre homes i dones no és 

tant aclaparadora en d’altres centres com ara escoles d’adults, Càrites, etc., que 

gaudeixen d’una major flexibilitat i d’un ventall més ampli d’horaris, sobretot per les 

tardes i nits. No obstant, sembla ser que darrerament s’ha iniciat un canvi en 

aquesta tendència i comença a augmentar l’afluència d’homes en els cursets. 

Aquest augment esdevé un indicador a tenir en compte per entendre el creixent 

interès i motivació d’aquests alumnes per assolir una major integració i 

coneixement de la llengua. 
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Com ja hem assenyalat la majoria de cursos són mixtes, i la intenció de les 

diverses institucions i entitats és la de potenciar aquest fet i trencar la separació 

per raó de sexe que sovint es dóna. Ara bé, s’observen dos casos on aquest intent 

de no separar homes i dones no es dóna. Per una banda, tot i que ja ho hem 

avançat, els cursos ubicats al matí potencien la desaparició dels homes per 

qüestions bàsicament laborals. Per l’altra, ens hem trobat amb casos molt 

especials (Càrites, Òmnium Cultural, les experiències a les escoles del Consorci, 

el GRAMC, etc.) on s’ha acceptat la possibilitat de realitzar cursos sols per dones 

magribines. Malgrat les diverses institucions no són partidàries d’una segregació 

per raó de sexe, s’ha decidit prioritzar per sobre de tot tant la necessitat 

d’alfabetitzar aquestes dones (com ja sabem les dones són les que disposen d’uns 

dèficits formatives més substancials), com la necessitat de potenciar la interrelació 

entre elles i la constitució d’espais de “llibertat” allunyats d’unes pautes culturals 

basades en la dominació masculina i la autorepressió constant. Com acabem 

d’introduir, molts d’aquests cursos esdevenen l’eina perfecte no tan sols per 

potenciar un primer contacte amb la llengua, sinó també per fer sortir les dones 

magribines de llurs cases, iniciar un procés de relació intragrupal i possibilitar el 

coneixement de nous marcs de referència. Aquestes dones es caracteritzen per 

tenir un nivell formatiu molt baix que no els permet integrar-se a les dinàmiques de 

les escoles d’adults. En els si d’aquestes dones sovint hi trobem dos grans grups. 

Per una banda, les dones joves, que dia a dia van creixent en nombre, es 

caracteritzen per una ferma voluntat d’aprendre i integrar-se. Per l’altra, les dones 

més grans, totes elles mestresses de casa, són dones més apàtiques i amb un 

reduït capital relacional. La dinamització d’aquest segon grup és, doncs, un dels 

principals objectius dels diversos centres.    

Com ja s’ha vist, en els cursos no organitzats pel Consorci i ha una certa majoria 

d’alumnes marroquins. Aquesta majoria, però, sovint provoca una sèrie d’efectes 

col·laterals de difícil resolució fins el moment. Es tracta de la constant formació, 

curs rera curs, de classes integrades únicament per dones magribines que eviten 

qualsevol mena de contacte o comunicació amb la resta d’alumnes magribins 

homes. Aquests grups poden aparèixer espontàniament, degut a la inhibició del 
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propis magribins homes, o es conformen a partir d’una demanda explícita de les 

mateixes dones. Aquests constants intents de segregació són deguts a l’intens 

control social que sovint es dóna en aquestes comunitats. El fet de trobar-se en un 

país estrany en el que freqüentment són mal vistos, potencia, sovint, la cohesió de 

la comunitat afavorint les posicions resistencialistes i tradicionalistes. En tant que 

comunitat diferenciada de la resta s’acaba per remarcar els trets més 

característics (basats sovint en principis clarament patriarcals) de la mateixa. Al 

emfasitzar els trets de pertinença a la comunitat s’activen una sèrie de controls 

socials (tant formals com informals), com per exemple la segregació a l’escola, 

que actuen com a amalgamadors de la comunitat. Aquest fet succeeix a gran part 

dels centres que hem entrevistat amb l’excepció d’alguns que duen a terme una 

política de no creació de guetos o grupets. La conseqüència de no voler organitzar 

cursos íntegrament per dones provoca, en la majoria de casos, l’abandonament de 

les classes per part d’aquelles dones marroquines que no volen o “poden” 

compartir l’aula amb homes marroquins. Si bé s’està lluitant, sobretot des dels 

serveis socials, perquè això no passi i aquestes dones es reincorporin, aquest fet 

encara no s’ha donat.  

 

5.2.4 Situació laboral 

El factor laboral és un element bàsic a l’hora d’entendre les raons de moltes de les 

dinàmiques que es produeixen al voltant dels cursos. La gran majoria d’alumnes 

es troben en una situació laboral força inestable i marcada per la temporalitat. 

Això, com podem imaginar, és el factor clau que origina un dels problemes mes 

reiterats que hem detectat a partir del treball de camp: l’absentisme i 

l’abandonament.  

Molts dels alumnes que comencen algun dels cursos tan bon punt arriben al 

principat l’abandonen immediatament en el moment en que troben una feina. Si 

bé, molts dels cursos s’organitzen en horaris no laborals (sovint cap el vespre), les 

llargues jornades laborals realitzades per aquests alumnes impossibiliten 

l’assistència. Tanmateix, no podem perdre de vista que, depenent del territori en el 
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que ens trobem, molts d’aquests alumnes acaben retornant davant la necessitat 

de tenir certs coneixements de català. 

Com acabem de presentar, l’element territorial marca, no tan sols el sector laboral 

en el que s’ubiquen els alumnes, sinó també la importància de comprendre el 

català al lloc de treball. Seguint aquest element de territorialitat podem veure que 

els alumnes de comarques com ara el Barcelonès, Tarragonès i Vallès Occidental 

tenen un ventall més ampli de sortides laborals. En canvi els immigrants situats a 

Osona s’ubiquen al sector de la construcció o les empreses càrniques; els del 

Segrià i Baix Camp a l’agricultura i els de l’Alt Empordà al sector turístic. D’altra 

banda, com ja podem suposar, les dones resten majoritàriament a l’atur i les que 

treballen ho fan al sector del treball domèstic, especialment les dones 

sudamericanes.  

Segons les dades del Consorci un 58,31% dels seus alumnes estan entre els no 

actius. Dins aquest grup, el 34,4% diu estar a l’atur; el 12,5% estudia; el 10,83% 

són mestresses de casa i un 2,6% són jubilats. D’entre els alumnes del consorci 

que treballen, aquests es concentren majoritàriament en el sector de la restauració 

(12,24%), en la resta de sector serveis (10,29%), centres sanitaris (8,78%), 

indústries manufactureres (7,91%) i en la construcció (4%).  No obstant, no podem 

perdre de vista que els alumnes dels cursos estàndard del Consorci gaudeixen 

d’un millor nivell formatiu i de coneixement de l’idioma (com a mínim el castellà), 

cosa que segurament incideix en llur ubicació laboral. En aquest sentit, els 

alumnes, molts d’ells de primera acollida, que trobem a la resta de centres 

(especialment els de Càrites, Creu Roja i GRAMC) viuen en una sensible situació 

d’exclusió social, amb una situació laboral força precaritzada o, senzillament, 

sense cap mena de situació laboral.  

 

5.2.5Nivells formatius 

El nivell d’estudis es distribueix clarament en relació al lloc de procedència dels 

alumnes i del centre en el que realitzen els cursos. D’aquesta manera, en els 

cursos del Consorci, on la majoria d’estudiants no autòctons provenen de l’Estat 
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espanyol, Llatinoamèrica o la Unió Europea, la gran majoria d’alumnes (92,3%), 

com podem veure a la següent taula, ha cursat algun tipus d’estudis: 

 

 

D’altra banda, en la resta de centres, on la majoria d’alumnes procedeix de països 

de l’Àfrica els nivell d’estudis disminueix sensiblement, especialment pel que fa a 

les dones. Així, són els col·lectius procedents del Marroc (sobretot les dones) i de 

l’Àfrica subsahariana (tant homes com dones) els que presenten majors 

deficiències formatives. Ara bé, cal assenyalar que aquest grups no són 

homogenis i que també hi trobem certes diferències. En aquest sentit, els alumnes 

que procedeixen de la zona del Riff, la majoria d’ells d’origen rural, presenten 

moltes més mancances formatives que no pas els que procedeixen d’altres indrets 

del Marroc, com ara Casablanca, Rabat, etc.  
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5.3 Motivacions per aprendre la llengua 

 

En relació a l’interès per aprendre català ens adonem que inicialment els alumnes, 

guiats majoritàriament per una sensació d’immediatesa, tenen la intenció, si no el 

coneixen, d’aprendre castellà. Ara bé, aquest desinterès inicial pel català minva a 

mesura que els immigrants comencen a consolidar un projecte de vida en el 

territori. Alhora, tant les necessitats laborals (especialment els homes), com el fet 

que l’escolarització dels fills és en català (sobretot en els cas de les dones) 

incideix fermament en augmentar l’interès per aprendre l’idioma. Com hem 

comentat anteriorment, l’element territorial juga aquí un paper força important. Així, 

a les comarques on el català és la llengua d’ús social, les persones immigrades 

ràpidament s’adonen que la consecució d’un lloc de treball acceptable, tant pel 

que fa als homes com les dones, passa per la comprensió del català. Aquesta 

comprensió no tan sols facilita la comunicació amb l’altre sinó que és percebuda 

com a instrument per assolir un nou estatus en relació al nivell d’integració de la 

comunitat d’acollida. És seguint aquesta lògica que molts centres i entitats han 

decidit potenciar els cursos orals i/o elementals de català. Sobretot en el cas de 

les dones, els cursos organitzats per entitats com ara Càrites, Creu Roja o el 

GRAMC obeeixen a una voluntat d’esperonar llur integració i de trencar, 

especialment pel que fa a les dones d’origen magribí, les tendències aïllacionistes, 

l’apatia i la submissió que sovint es produeix en aquest col·lectiu. 

Un segon factor que de desmotivació que hem esmentat és el decalatge produït 

pel fet que els fills escolaritzats en català arribin a casa parlant entre ells una 

llengua que els pares no entenen. Aquests fet esdevé el detonant perquè els 

progenitors, sobretot les mares, vulguin aprendre la nova llengua que parlen els 

fills a fi i efecte d’entendre el que els fills diuen entre ells i, alhora, assolir una 

major proximitat amb la institució escolar encarregada de formar i educar els seus 

fills. És en aquest sentit que les iniciatives, encetades a Vic, l’Hospitalet de 

Llobregat, etc., d’acostar les mares a l’escola estan reeixint.   
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En menor mesura també hem pogut detectar una voluntat d’integració a la 

comunitat d’acollida sense la necessitat de pressions laborals o familiars. Molts 

alumnes, generalment amb un bon nivell formatiu, procedents de l’Europa 

comunitària, Europa  de l’est i  d’Amèrica llatina opten per aprendre català per així 

poder assolir de bell antuvi una integració el més intensa possible a llur comunitat 

d’acollida. Val a dir, però, que la majoria d’alumnes que segueixen aquest itinerari, 

amb uns objectius més expressius que instrumentals, posseeixen bons nivells 

formatius i, fins i tot, llocs de treball estables que els permeten valorar el català no 

com un imperatiu laboral o familiar sinó com a un element positiu que possibilita 

una major integració i coneixement del territori on viuen. En un altre sentit, arran 

del treball de camp s’ha pogut contemplar que sovint hi ha categories 

d’immigrants, especialment magribins i centreafricans, que acaben fent classes de 

llengua més per voluntat política de les institucions locals que no pas  per voluntat 

pròpia. A través dels programes d’integració dels ajuntaments, dels mediadors 

culturals, dels dinamitzadors de barri, etc. poden acabar realitzant cursos de 

català. Aquest fenomen resulta més accentuat en el cas de les dones magribines i 

africanes. 

Finalment, un altre dels elements motivadors que no hauríem de perdre de vista és 

el fet que comencen ha donar-se casos de parelles mixtes.  La majoria de casos 

de parelles mixtes es donen amb persones que fa temps que són aquí; per tant, la 

persona immigrada ja acostuma a tenir bon domini del castellà. Alhora, cal 

observar que la majoria de casos de parelles mixtes són amb persones procedents 

de Llatinoamèrica i, per tant, la necessitat de conèixer el castellà per relacionar-se 

ja no es dóna. 

Tanmateix, l’interès per aprendre català sovint s’altera o minva en el moment que 

els alumnes prenen consciència que en molts casos no els cal parlar el català i 

que, per tant, poden desenvolupar llur vida quotidiana en castellà. A través de la 

seva interacció quotidiana s’adonen que sols amb la comprensió (i en segons 

quins indrets aquesta tampoc cal) del català ja poden desenvolupar-se 

perfectament.  Aquest fet esdevé el motiu principal pel qual la continuïtat en els 

cursos és relativament baixa. La majoria d’alumnes un cop realitzats els primers 
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nivells (B1 i B2 en el cas del CNL) i assolits uns mínims de comprensió lingüística 

abandonen i deixen de realitzar cursos. Aquesta no indispensabilitat del català 

també es fa palesa en el fet que els alumnes constantment recriminen al 

professorat que els catalanoparlants se’ls adrecen sempre en castellà quan ells 

voldrien que fos en català. En aquest sentit, ens trobem de nou, tal i com va 

ocórrer en les anteriors migracions, una utilització subalterna del català que no 

afavoreix ni el propi desenvolupament de la llengua, ni els interessos dels 

immigrants que veuen com els seus esforços, que són molts, no es veuen 

recompensats. 

 

5.3.1 Aproximació dels immigrants al català 

És evident que l’aproximació dels immigrants vers la nostra llengua ve 

determinada per múltiples factors. Els elements culturals, laborals, formatius, 

familiars, territorials, etc. actuen sobre els immigrants de manera que el 

predisposen o no a aproximar-se al català. Com hem vist, dues de les principals 

motivacions per aprendre català s’articulen entorn de necessitats laborals i 

educatives. Fins que no apareix la necessitat real d’entendre i aprendre l’idioma la 

majoria d’immigrants no s’interessen per la nostra llengua. Però un cop s’hi ha 

aproximat topen reiteradament amb els murs que la comunitat d’acollida ha anat 

construint al voltant del fenomen de la immigració. La no assimilació per part 

nostra de l’existència de diferències culturals, d’altres formes d’entendre i encarar 

el món contribueix substancialment a l’aïllament de molts d’aquests col·lectius 

activant en els mateixos actituds resistencialistes que eviten una integració 

equilibrada i necessària. És en aquest sentit que la llengua podria esdevenir un 

dels importants vehicles per assolir la integració. 

Des d’aquesta perspectiva, doncs, cal potenciar l’aproximació dels immigrants vers 

el català. Així, una intensa col·laboració amb les cada vegada més nombroses 

associacions d’immigrants podria ser una eina útil de cara a assolir aquest 

objectiu. Donant veu a la societat civil, més que no pas al món religiós com pot ser 

el cas dels imams, es poden articular estratègies per millorar la difusió i 
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organització de cursos d’acord amb les necessitats reals dels diversos col·lectius. 

Una estreta col·laboració entre entitats que ofereixen cursos, associacions 

d’immigrants i mediadors o dinamitzadors culturals permetria aquest major 

ajustament entre oferta i demanda. Aquesta relació permetria, se’ns dubte, 

potenciar la integració cultural dels diversos col·lectius i reduiria la possibilitat 

d’aparició de comunitats tancades.  
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5.4 Conclusions sobre les característiques de l’alumnat 

 Existeix una correlació bastant alta entre origen dels immigrants, nivell 

formatiu i tipus de cursos que realitzen. Com ja hem vist, els immigrants 

amb uns nivells formatius més elevats, generalment aquells originaris de la 

resta d’Europa i d’Amèrica Llatina, acostumen a realitzar els cursos 

estàndard del Consorci. En canvi, aquells alumnes procedents d’altres 

zones com ara Àfrica o Àsia presenten més mancances formatives i, per 

tant, prefereixen apropar-se a l’oferta de les escoles d’adults o altres 

entitats. 

 Bona part dels immigrants que arriben opten, en primera instància, per 

l’aprenentatge del castellà. La incertesa de la seva territorialització final i 

l’estratègia  de priorització del castellà seguida per moltes entitats juguen un 

paper cabdal en la tria de l’idioma realitzada pels immigrants.   

 Hi ha una elevada feminització dels cursos. Els horaris en que s’acostumen 

a realitzar, l’elevat índex d’analfabetisme femení en la nova immigració i la 

reiterada autosegregació duta a terme per les dones magribines són els 

factors que fomenten aquesta feminització. Ara bé, el canvi d’estratègies en 

l’oferta dels cursos (ampliació d’horaris, realització de cursos més bàsics, 

etc.) i la necessitat de conèixer el català per raons laborals han motivat una 

creixent incorporació dels homes. 

 Les necessitats laborals i l’escolarització dels fills en català són els factors 

que més incideixen a l’hora de voler aprendre català. Ara bé, fóra 

convenient potenciar l’aprenentatge del català com a instrument d’integració 

i normalització. Amb això no volem insinuar la pretensió de considerar el 

català com a tret inexcusable per poder accedir a la comunitat d’acollida. 

Tan sols volem assenyalar que el català pot esdevenir un element important 

a l’hora d’evitar la configuració de dues comunitats diferenciades, a les 

quals s’acostuma a segmentar a partir de l’ús de la llengua com a marcador 

ètnic. 


