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Per tot això, com a membre de la Creu Roja, 
t’animem que ajudis les persones que 
atenguis i que no coneguin el català a 
aprendre una llengua d’integració!

Endavant amb el català!

Quin paper té
la llengua per 
a la integració?
L’aprenentatge de la llengua és 
clau perquè les persones 
d’origen immigrant tinguin les 
mateixes oportunitats en el 
món educatiu, a l’hora de 
buscar feina... i també en 
facilita la integració en el teixit 
social. En definitiva, per tal de 
garantir la igualtat 
d’oportunitats, cal assolir una 
millor inclusió lingüística.

Des de la 
Creu Roja, 
què hi puc fer?
Utilitzar el català de manera 
generalitzada ja és un exemple 
de normalitat. Tu ets un 
referent per a motivar més gent 
a utilitzar-lo. Fes-lo servir de 
forma normalitzada quan, 
participant en projectes i 
serveis de la Creu Roja, 
t’adrecis a persones que no 
coneixen la nostra llengua.  

Saps per què 
col·laborem la 
Plataforma per la 
Llengua i la Creu 
Roja a Catalunya?
Col·laborem per a garantir que 
les persones nouvingudes 
arrelin lingüísticament, com a 
instrument fonamental per a la 
comunicació interpersonal i per 
al seu procés d’integració a 
Catalunya. Per això facilitem 
que el voluntariat i el personal 
tècnic de la Creu Roja facin 
servir el català quan s’adrecin a 
persones d’altres procedències. 

Per què és important el català 
per a les persones nouvingudes?

Formes part del voluntariat 
o del personal de la Creu Roja?
Ajuda la població migrada 
a aprendre català!

Com més llengües s’aprenen, més oportunitats! Saber-lo parlar i escriure augmentarà 
l’autonomia de les persones migrades per a relacionar-se en qualsevol àmbit social. 

El català els ajuda a obrir-se portes en el món laboral i concórrer en igualtat de condicions a les 
ofertes de feina. A més, pot aportar més llibertat d’elecció entre feines i zones on treballar, 
estudiar o viure. 

Dins del món educatiu, el català és una eina que facilita la integració. Moltes de les persones que 
venen d’altres països estan en edat escolar i saber català els pot donar un cop de mà per a seguir 
el ritme del curs adequadament i relacionar-se amb els companys i companyes de classe. 

Als pares i mares, el català els servirà per a fer més bé un seguiment d’allò  que els seus fills i filles 
aprenguin a l’escola, on els nens i nenes aprendran aquesta llengua. 

Saber català contribueix a la integració de les persones migrades en el teixit social dels diferents 
municipis i comarques de Catalunya. Els pot aportar empatia amb les persones catalanoparlants, 
que valoraran positivament que s’expressin en la seva llengua. També els permet conèixer la 
llengua d’ús preferent de les institucions i els serveis públics. 
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