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4. La diversitat territorial en l’oferta de cursos de català  
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4.1 Perspectiva general 

 

Tot i que sovint es parla de Catalunya com a terra d’acollida, terra de pas o 

d’intercanvi cultural, l’arribada d’immigrants extracomunitaris en grans 

quantitats i de forma continuada i creixent, és un fenomen que no fa pas tants 

anys que s’està produint. Mentre que en algunes poblacions, com ara la 

mateixa Barcelona o bé certs indrets del Maresme o Lleida, l’esmentada 

immigració comença a ser rellevant des de fa entre 10 i 15 anys, en d’altres 

indrets del país aquest és el primer any en què es troben amb el fenomen, i hi 

ha poblacions on els immigrants tot just ara s’han començat a instal·lar.  

Aquesta diversitat d’ubicació territorial depèn de diversos elements, tots ells 

relacionats, en gran mesura, amb les condicions objectives de possibilitat de 

trobar feina i les limitacions reals dels preus de l’habitatge. És per això que fins 

i tot dins el mateix municipi (sobretot els que tenen una densitat de població 

més elevada) hi pot haver barris on la presència d’immigrants és una constant 

des de fa una dècada, mentre que en d’altres aquesta tot just es fa palesa en 

els darrers mesos, o bé és encara un fenomen poc conegut. 

En cap cas, però, no podem perdre de vista que els indrets on s’han instal·lat i 

continuen instal·lant-se els individus que arriben a Catalunya provinents d’arreu 

del món, però fonamentalment, de zones que no són de l’Europa comunitària, 

ni dels EUA, són precisament els mateixos indrets que feren l’acollida a les 

onades d’immigrants dels anys 60 i 70. Fonamentalment, al Barcelonès, al 

Vallès Occidental i Oriental, al Maresme i, en general, a les mateixes zones de 

la regió metropolitana que ja havien acollit els immigrants predecessors. El 

mateix s’esdevé, per altra banda, en indrets com a la costa o a les terres de 

Lleida. En molts aspectes (l’urbanístic, accés a l’energia elèctrica, a l’aigua 

corrent potable, etc.) la situació ha millorat ostensiblement de manera que les 

condicions amb què poden viure les persones de la “nova immigració”, per 

dolentes que a voltes puguin ser, no deixen de ser millors que les barraques o 

les coves que acolliren els andalusos, extremenys, etc. de fa quaranta anys.  

Això no obstant, hi ha una realitat —la que estem analitzant en aquest estudi— 

que ja no es va resoldre abans i sobre la qual s’assenta ara aquesta nova 
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immigració: la formació individual (fonamentalment de les dones) i, el 

coneixement i l’ús del català com a llengua d’integració, de comunicació, 

d’expressió en la vida quotidiana. Com ja s’ha comentat al principi de l’estudi, hi 

va haver diverses campanyes a fi efecte que s’aprengués el català i 

s’introduïren tot un seguit de normatives al respecte, a més de crear entitats 

com el Consorci per a la Normalització Lingüística  que sensibilitzés la població 

en relació a la llengua catalana i que, al mateix temps, impartís classes per a 

difondre’n el coneixement. Al llarg de l’elaboració de l’estudi s’ha tornat a posar 

de manifest, tanmateix, que si bé totes aquestes campanyes, actuacions i 

legislació del català a les escoles han contribuït a augmentar la quantitat de 

població que entén la llengua del país, això no implica que el seu ús social 

s’hagi vist incrementat. És, doncs, tenint en compte aquest substrat cognitiu i 

de pràctica lingüística que reacciona el personal de les administracions i els 

membres de les diferents associacions ja siguin d’immigrants o bé d’altre tipus. 

Una mica més endavant especificarem les conseqüències que ha tingut aquest 

fet en relació a la planificació actual de l’acollida de la nova immigració. 

Fixem-nos, però d’entrada, quines han estat les etapes que s’han anat produint, 

i cavalcant les unes amb les altres segons els indrets, en diferents moments 

depenent del lloc de destí de les onades migratòries. Hi ha una etapa inicial 

que sembla que hagi estat la mateixa arreu, per bé que hi ha llocs que ja fa 

anys que l’han deixada de banda, d’altres que la poden salvar amb facilitat 

perquè s’emmirallen amb poblacions on ja han passat per aquesta experiència i 

d’altres que tot just s’hi estan trobant o que, fa temps que ho arrosseguen però 

no acaben de donar-hi una resposta satisfactòria. L’etapa inicial és, doncs, 

aquella en què en un centre de formació d’adults, en una administració, en una 

oficina del Consorci es troben, per primera vegada, amb un nombre reduït de 

persones que provenen de països no comunitaris. En un primer moment, el que 

s’ha fet és no crear noves estructures per a ells, sinó mirar d’integrar-los dins 

de les ja existents destinades a qualsevol ciutadà.  

A mesura que el col·lectiu “extracomunitari” va creixent i hi va havent 

evidències que el procés, lluny d’aturar-se o de reduir-se anirà prenent cada 

vegada més envergadura. Llavors, les diferents institucions, entitats i 

associacions que es troben davant s’adonen que per més bona fe que hi posin 
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(i hi ha molta gent que hi aboca grans dosis de bona voluntat i de treball), no 

són pas ells qui tenen les competències per ajudar a assentar dignament i en 

tots els àmbits personals i socials les persones que contínuament van arribant. 

És en aquesta segona etapa quan es comença a veure que la problemàtica 

particular de cada centre és compartida per moltes altres persones que es 

troben al capdavant d’institucions que, d’una manera o altra, tenen relació amb 

la immigració. Davant aquesta constatació, i atesa la manca d’implicació 

estatal, es planteja la necessitat d’articular les diferents associacions, 

institucions i sobretot administracions locals.  

Una tercera i darrera etapa es posa en marxa en el moment en què es fa una 

diagnosi de la situació i s’aposta per una canalització de tots els ens locals que 

tenen relació amb la immigració. Acorden coordinar-se a fi efecte de no duplicar 

esforços, canalitzar recursos i facilitar la incorporació dels nouvinguts a 

qualssevol de les estructures de la societat. En tot aquest procés hi juguen una 

importància capdal els ajuntaments per la seva condició d’ens de 

l’administració més propers al ciutadà. De fet, la seva vinculació amb el tema 

de la immigració s’ha de donar necessàriament ja que «són els ajuntaments [els 

que] perceben amb més precisió i de manera més immediata que l’administració autonòmica o 

central quins són els problemes quotidians que cal resoldre, quins són els conflictes i quines 

són les àrees de treball. El coneixement de la realitat quotidiana de la població i l’experiència 

acumulada en la resolució de problemes concrets els converteix en veus privilegiades en la 

definició de polítiques generals..»1 I, per tant, menystenir aquesta experiència ja 

acumulada per part de certs individus de la població autòctona que ja s’han 

anat trobant davant d’aquestes situacions és perdre una oportunitat de cara a la 

bona gestió de l’acollida dels immigrants.  

Davant la manca d’instruments i recursos —començant pels legals, passant 

pels sanitaris i acabant pels que poden semblar menys urgents com ara els 

referents a l’oci—, sembla que hi ha hagut diferents reaccions segons el 

municipi. Aquests han anat assajant diferents fórmules per a gestionar les 

seves realitats en funció de les seva voluntat, conscienciació i recursos. 

Efectivament, en la gran majoria dels casos, l’administració local és la primera 

interessada a garantir la convivència, evitar els conflictes i assegurar una certa 

                                            
1 Finestra oberta, p. 57. 
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qualitat de vida per a tota la ciutadania. És per aquest motiu que a banda de les 

iniciatives que van sorgint des de la societat civil, els ajuntament, o bé els 

consells comarcals, van ideant i posant a la pràctica noves formes de gestionar 

la incorporació de la immigració a la societat. En aquest sentit, podem prendre 

com a referència el que diuen Alegre, Nadal i Oliveres a Finestra Oberta, núm. 

27: 

«En els darrers anys, ha crescut el nombre d’ajuntaments que es decideixen a dissenyar plans 

d’actuació municipal o a participar en plans d’àmbit comarcal, amb la voluntat de treballar de 

manera coordinada i global la immigració. Els plans municipals acostumen a dissenyar-se en 

poblacions de gruix mitjà (fonamentalment de la Província de Barcelona) mentre que els 

municipis més petits tendeixen a adscriure’s o impulsar plans comarcals que permeten un 

major aprofundiment dels recursos disponibles a nivell intermunicipal»2.  

Malgrat aquest incipient però ferm pas endavant que estan fent cada vegada 

més poblacions, ens adonem —després de fer una vuitantena d’entrevistes— 

que la importància del català com a llengua d’integració, d’ús social, de 

comunicació amb els immigrants i, per tant, d’aprenentatge per part d’aquests 

darrers, queda en un terme molt discret. Fins i tot, sembla que hi ha poblacions 

que sí que han elaborat un pla d’acolliment per a la nova immigració, sense 

qüestionar-se que la llengua del país d’acollida és un aprenentatge 

imprescindible pels nouvinguts. És en aquests indrets on el Consorci de 

Normalització Lingüística acaba jugant un paper no només d’ensenyament del 

català, sinó de sensibilització i dinamització de la llengua. En general, les 

persones entrevistades que treballen a un o altre CNL estan molt motivades per 

a fer aquesta tasca i la veritat és que la desenvolupen, en alguns casos, fins i 

tot més enllà del seu horari laboral.  

Ara bé, només l’acció coordinada des de les diferents institucions podrà fer que 

hi hagi una bona acollida i una integració total dels immigrants. Les paraules de 

Montserrat Gimeno ens ajuden a corroborar el present fil argumental:  

«L’ús social de la llengua al nostre país dificulta que els nous immigrants vegin la llengua 

catalana com un element d’identificació amb la societat d’acollida: l’Administració de l’Estat, 

primera instància que els atén, ho fa en castellà, i fins i tot els professionals de les 

administracions catalanes i els nadius catalanoparlants solen dirigir-s’hi en castellà. D’altra 



 94 

banda, la concentració de nous immigrants en àrees urbanes que ja des de sempre han 

constituït guetos lingüístics de la immigració anterior, no contribueix gens ni mica a la integració 

dels nouvinguts.»3  

Gimeno apunta aquí una altra de les característiques de la nova immigració 

que no es pot deixar de banda: la majoria d’aquestes persones s’instal·len, 

precisament als mateixos pobles, ciutats o barris que els anys 60 i 70 havien 

acollit els immigrants provinents de l’Estat espanyol, la qual cosa és més que 

evident en els municipis de l’àrea metropolitana. La força i l’empenta de la 

“vella immigració” va portar a fer tota una sèrie de modificacions urbanístiques, 

d’equipament i d’altre tipus que a hores d’ara ja està solucionat del tot o en 

bona part. Altres aspectes, com ara el que ens interessa aquí, no han acabat 

de resoldre’s. I, és precisament sobre aquest àmbit no resolt o mal resolt que 

cal reaccionar ara davant els nous col·lectius.  

Tanmateix i de la mateixa manera que la qüestió de la sanitat no es pot 

solucionar tenint només en compte la voluntat del personal amb qui van a topar 

els immigrants, tampoc la qüestió lingüística es pot deixar a la sort ni dels 

mateixos immigrants ni a la motivació i dinamisme del professorat dels 

consorcis o escoles d’adults. Cal, doncs, que hi hagi una política clara al 

respecte i que aquesta no entri en contradicció amb altres actuacions parcials o 

de les mateixes institucions. De fet, els immigrants s’haurien de trobar amb un 

únic discurs sobre la importància del català i aquest discurs hauria d’anar 

estretament relacionat amb la pràctica, amb les actuacions de les institucions, 

però també dels ciutadans autòctons en tots els àmbits de la vida quotidiana. 

 

                                            
2 Les actuacions municipals a Catalunya en l’àmbit d la immigració, Nadal, M., Oliveres, R. 
Alegre, Miquel A. Finestra oberta, març de 2002, núm. 27, pàg. 45. 
3 “L’acolliment lingüístic: curs per a professors de col·lectius de nova immigració”, Montserrat 
Gimeno. Llengua i ús. Núm. 24 Segon quatrimestre de 2002 p.68. Edició: Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya. 
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4.2 Plans municipals i plans comarcals 

 

La clau de volta d’una bona integració que tingui en compte els nous ciutadans 

en tots els seus aspectes i la societat d’acollida en tots els seus àmbits passa 

—segons ens han dit una i altra vegada els entrevistats— per la planificació o 

coordinació transversal de l’acció d’acollida. I, com ja hem vist, és aquest fi el 

que persegueixen els diferents plans municipals i comarcals que s’han anat 

posant a la pràctica. Tots els elements que hom ha tenir en compte per formar 

part d’una societat amb tots els drets i deures, han d’estar pensats i integrats 

en aquesta planificació. La llengua d’acollida, però, no hauria de ser vista en 

cap cas com a element secundari. Això es manifesta com una clara voluntat de 

la Direcció General de Política Lingüística, però no pas per part de tots els 

organismes públics o de totes les associacions.  

«Si l’immigrant no sap què és el català difícilment podrà exercir el dret que tenen tots els 

ciutadans i ciutadanes de Catalunya —també els nouvinguts— de conèixer i utilitzar la nostra 

llengua. A Catalunya, la integració dels immigrants no és factible si es deixa en un segon terme 

aquest dret, ni que sigui esgrimint l’existència d’uns drets socials bàsics i inajornables 

(habitatge, salut, treball, coneixement del castellà...), cosa que en la pràctica no fa sinó situar la 

llengua catalana en l’apartat dels drets accessoris. Saber català i parlar-lo és un dret que s’ha 

de tractar no aïlladament ni després de tractat altres drets que propicien la integració, sinó 

transversalment i de manera simultània»4.  

Per tant, quan hom es planteja un marc global coherent que orienti 

coordinadament les actuacions de les diferents instàncies, administracions i 

associacions de la societat en l’àmbit de la immigració, s’ha de comptar que el 

català ha de ser vist com a un altre dels requeriments indispensables a tractar.  

De fet, les demandes que Alegre, Nadal i Oliveres proposen al número 27 de 

Finestra Oberta són les mateixes que ens han comunicat entrevistats de 

diferents escoles d’adults, professorat del CNL, sindicats i voluntaris de 

diferents associacions d’immigrants: 

- «Racionalitzar els recursos disponibles i els serveis que s’ofereixen. 

- Coordinar el que es fa per evitar duplicitats i arribar a un major grau d’eficiència. 

                                            
4 Llengua i ús, p. 68. 
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- Adoptar una perspectiva global que impliqui tot el consistori i tota la societat, per dotar de 

coherència les actuacions. 

- Dinamitzar i estudiar la creació d’altres recursos i serveis necessaris.»5 

La presència de més immigració no sempre està relacionada amb l’existència 

de la coordinació institucional per acollir-la. El que sí que hem vist és que, com 

més volum d’immigració hi ha, més es nota la predisposició i la voluntat de 

l’ajuntament, dels treballadors del Consorci i de les escoles de formació 

d’adults, així com d’una societat civil dinàmica i també organitzada.  

Des de principis dels anys noranta la Generalitat ha optat per un model polític 

que afavoreix la integració social dels nouvinguts. Efectivament, el 1992 es 

crea la Comissió Interdepartamental d’Immigració la qual era presidida pel 

conseller del Departament de Benestar Social. L’esmentada comissió fou al seu 

torn autora del Pla Interdepartamental d’Immigració, que sigui dit de passada, 

va donar lloc a organismes de suport com ara el Consell Assessor. 

Els municipis més petits no tenen massa recursos per a gestionar per si sols un 

pla. Això no vol dir que no es trobin amb la presència, a vegades notòria, 

d’immigrants extracomunitaris. Per afrontar la situació s’han desenvolupat plans 

intermunicipals, és a dir, plans comarcals. Actualment hi ha més de 20 

comarques que s’han implicat en la formulació d’aquests plans. Encara manca 

molt per fer, però, el que ja s’ha posat sobre la taula és la necessitat d’actuar 

conjuntament i la voluntat de desenvolupar una política pública que vagi més 

enllà de les actuacions puntuals. Els objectius generals que es proposen els 

Plans són els següents:  

- «Contribuir a la plena integració dels col·lectius d’immigrants a la vida social de Catalunya. 

- Potenciar la convivència i la cohesió comunitària. 

- Potenciar la igualtat d’oportunitats i d’accés als recursos col·lectius, en la direcció de lluitar 

contra l’exclusió social»6 

Malgrat el potencial que tenen aquests plans per actuar sobre el territori, i de 

forma coordinada per part de tots els actors que hi treballen, no contemplen 

l’ensenyament del català. L’argument que ens han donat per explicar-ho és que 

                                            
5 Finestra Oberta, p. 48. 
6 Finestra oberta, p. 68. 
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d’això se n’ocupa un altre departament de la Generalitat. Els Plans Comarcals 

estan gestionats des del Departament de Benestar i Família. 
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4.3 L’oferta de català de les comarques analitzades 

 

Segrià 

A diferència de poblacions de l’àrea metropolitana de Barcelona, el Segrià ha 

hagut de fer front a una immigració de marcat caràcter temporer. En aquests 

municipis s’hi concentra una quantitat important de treballadors immigrants 

durant els mesos d’estiu. Aquest caràcter més específic de la immigració fa que 

els mateixos empresaris contractants o bé els sindicats propis (bàsicament la 

Unió de Pagesos) vetllin per l’assentament dels immigrants (habitatge, 

permisos de treball, sanitat, etc.) durant les èpoques en les quals és la població 

autòctona que necessita de la mà d’obra que proporcionen els immigrants. La 

Unió de Pagesos, a més, dedica esforços no només a proporcionar espais i 

instruments d’oci per als treballadors, sinó que també aprofita per a formar-los 

en diferents aspectes. Se’ls proporciona, per exemple classes de castellà i de 

català. 

Però a més d’aquesta immigració més temporal també n’hi ha d’altra que és 

més permanent. Aquest és el motiu que ha originat un altre tipus d’actuació, no 

tant dirigida per sindicats, sinó més aviat de tipus municipal. La ciutat de Lleida 

ha apostat per la creació d’un departament específic per a la nova immigració 

inscrit dins una regidoria. Així, el maig del 2001 es posa en funcionament un 

Departament de Solidaritat, Immigració i Drets Civils a fi d’abordar la nova 

immigració des d’una perspectiva transversal, la qual cosa obliga a la 

coordinació interdapartamental. 

A Lleida els cursos de català que s’ofereixen són gairebé exclusivament 

d’iniciativa pública: Escola Oficial d’Idiomes, escoles d’adults i Consorci per a la 

Normalització Lingüística. També existeix una iniciativa semipública que és la 

de la Federació d’Associacions de Veïns de Lleida, la qual ofereix un curs a la 

seva Escola de Participació Ciutadana. Les entitats i associacions com ara 

Càrites, Òmnium Cultural, Creu Roja i d’altres no ofereixen cap tipus de curs. 

Càrites havia ofert alguns cursos de català però ho va deixar estar quan s’hi 

van posar les escoles d’adults. L’Associació Empremtes d’Alcarràs, l’única que 

ofereix català en l’àmbit associatiu, ho fa en poques quantitats i de manera molt 
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discontínua. Pel que fa als sindicats, tampoc no han emprès aquesta tasca, 

exceptuant la Unió de Pagesos, malgrat que només ho fa de cara a la 

immigració temporera, que, de fet, ha de tornar al seu país d’origen així que 

acaben la recollida de fruita, a la tardor. A Lleida Solidària sembla que en van 

fer un any, però que no han continuat perquè, segons comenten, no és el seu 

objectiu. Finalment, l’Associació d’Africans sembla que ha ofert algun curs. 

Malgrat l’existència de del Departament per a la immigració, la coordinació no 

sembla que cobreixi de manera homogènia totes les entitats que treballen amb 

la immigració. Hem constatat que l’escola d’adults, per exemple, no tenen unes 

relacions prefixades i estables amb el CNL, de fet, es pot dir que pràcticament 

no hi tenen relació. Els cursos de català que es fan a l’escola de formació 

d’adults no estan pensats específicament per a immigrants, però des de fa uns 

6 anys que es van omplint d’immigrants ajuntant-se amb els col·lectius 

tradicionals de l’escola que eren els provinents de la vella immigració. La 

demanda lingüística dels immigrants s’orienta cap al castellà. Sobretot en 

persones que van a treballar de temporers. Fa tres o quatre anys però, que 

l’escola va començar a oferir classes de català fonamentalment perquè 

col·lectius llatinoamericans i de l’Europa de l’Est ho van demanat. 

L’IME de Lleida sí que està més coordinat amb associacions culturals i entitats 

veïnals, grups d’immigrants informals, etc. Però d’una manera molt pràctica, 

molt sobre el terreny. Això també té molt a veure amb què els cursos de llengua 

no els fan a les seves aules, sinó en aules de barri, en casals veïnals, en locals 

petits, etc. A l’Escola de Participació veuen que seria interessant coordinar-se. 

Però tampoc hi dediquen gaires esforços perquè de moment ja funciona tal 

com ho fan. Els cursos s’omplen i per tant això vol dir que l’oferta és bona, que 

no se solapa amb cap altra. Tampoc no s’aposta per ampliar els cursos ni es 

faran cursos de nivells més alts, ja que la gent va a cobrir estrictament les 

necessitats bàsiques en relació al català. 

Observem, doncs, que per més que des de l’ajuntament s’intenti coordinar la 

nova immigració que arriba a Lleida, no s’aconsegueix —o fins ara no s’ha 

aconseguit— que hi hagi una relació estable entre totes les entitats i 

associacions que tracten amb immigrants. També hem constatat que, pel que 

sembla, des de l’ajuntament no s’aposta per fer una integració en català dels 
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nouvinguts, de manera que només alguna associació sensibilitzada per la 

qüestió acaba oferint cursos d’aprenentatge de català, mentre que d’altres 

pensen que aquesta no és la seva tasca i hi renuncien. Amb tot, sembla que la 

migrada oferta de català, no massa coordinada, que es fa a Lleida i el seu 

entorn acaba essent proporcionalment més elevada que en d’altres poblacions 

de la zona metropolitana de Barcelona. Segurament, es deu al fet que l’ús 

social del català a la comarca del Segrià és més elevat que en les altres zones 

que acabem d’esmentar. En tot cas, però, l’oferta de cursos de català d’una 

manera més regular es remunta, com a molt, a fa quatre anys. 

 

El Maresme 

La situació en aquesta comarca és diferent depenent de les poblacions. Potser 

el cas més paradigmàtic és el de Mataró, que ha apostat per afrontar de cara el 

fenomen de la nova immigració. Això s’ha traduït en diverses iniciatives 

institucionals i ciutadanes. D’una banda, l’ajuntament ha posat en funcionament 

l’anomenat Consell per la Convivència (on hi són representades totes les 

associacions que treballen amb immigrants, inclòs un representant del CNL). 

També disposa d’una oficina d’acollida on s’informa a les persones immigrades 

de tots els tràmits necessaris per efectuar la seva regularització, dels 

contractes laborals, dels serveis sanitaris i on poden, en definitiva, resoldre les 

diferents necessitats que se’ls van plantejant dia a dia.  

El CNL de Mataró, en formar part del Consell per a la Convivència de la ciutat 

on hi ha representades totes les associacions que treballen amb immigrants 

poden abocar la informació de tots els cursos de català que ofereix de manera 

que aquesta arriba a tots els agents socials. Pel CNL la informació i la difusió 

és una tasca prèvia de dinamització per poder organitzar cursos. I també és 

una manera d’arribar a totes les associacions. Quan ofereixen algun curs en 

fan la difusió a través de l’ajuntament, de l’oficina d’acollida. Així s’asseguren 

arribar a totes les persones interessades pel tema. 

En canvi, les entitats que tracten amb els immigrants no ofereixen classes de 

català. A Càrites, per exemple, es fa tot en castellà adduint que els immigrants 

ja tenen prou feina amb aquesta llengua com per posar-se, a més, a estudiar-
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ne una altra. Tanmateix de cursos de català només hem sabut que en fa 

Òmnium Cultural, en el conjunt de les nombroses entitats culturals que hi ha a 

Mataró relacionades amb la immigració.  

La regidoria d’Igualtat i Solidaritat de l’ajuntament de Mataró compta bastant 

amb Òmnium perquè faci cursos de català a alguns col·lectius. Des d’aquesta 

regidoria s’estan impulsant projectes d’integració amb diferents grups de 

magribins. Per exemple, joves magribins amb interès per l’esport. L’ajuntament 

dóna facilitats però els demana que facin cursos de català i demana a Òmnium 

si els pot impartir. Per exemple, homes d’un dels barris amb més concentració 

d’immigrants. L’ajuntament ha pactat amb ells l’emplaçament de la mesquita i 

altres actuacions i a canvi els demana que facin curosos de català.  

En altres poblacions del Maresme les associacions complementen l’oferta del 

CNL i de les escoles d’adults. És el que hem pogut observar a Calella i a 

Premià de Mar, les dues poblacions amb més nombre d’immigrants després de 

Mataró. A Calella, Càrites fa de puntal per l’oferta de cursos per a persones 

immigrades, el que passa és que és una oferta majoritàriament en castellà. En 

el cas de Premià, és produeix una situació curiosa ja que el CNL, l’escola 

d’adults i l’associació Creixent que són els llocs on es produeix l’oferta de 

cursos per a immigrants, es troben totes elles al mateix edifici. Això facilita la 

coordinació, però també la competència per captar alumnat, tenint en compte, 

però, que l’Associació Creixent només ofereix cursos de castellà. L’escola 

d’adults de Premià ofereix des del curs passat classes de llengua 

específicament per a immigrants. Molta gent demana aprendre el castellà però 

ells sempre que poden intenten derivar-los cap al català. A d’altres municipis 

del Maresme s’ofereixen cursos de català com per exemple a les escoles 

d’adults de Mataró, o a l’escola d’adults i al CNL de Vilassar de Mar. 

En l’àmbit de l’assessorament a les empreses, només hem conegut la iniciativa 

del CNL de Calella, que ha signat un conveni el gremi d’hostalera del municipi 

de Calella. Aquest conveni contempla la possibilitat de fer un curs de català per 

a cambrers. Però de moment no es durà a terme perquè a Calella només hi ha 

una persona, que ho ha de fer tot i no té més hores. Per tant, els cambrers 

s’han d’integrar als cursos que ja s’ofereixen i es perd l’incentiu 

professionalitzador que pot suposar un curs de català específic per a cambrers. 
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Tampoc no es plantegen buscar altres recursos (FORCEM o alguna altra font) 

perquè no consideren que sigui aquesta la funció del CNL ni tenen temps per a 

fer-ho. Calella és una població amb una relativament llarga tradició 

d’immigrants de la nova fornada. De fet, Càrites va començar a oferir cursos 

d’alfabetització fa uns 14 o 15 anys. A més de les classes de castellà també 

n’ofereixen de català per bé que consideren que aquesta llengua és sempre 

posterior al castellà.  

 

Baix Camp 

És de destacar que l’oferta existent de cursos de català per a adults immigrants 

és en bona part d’iniciativa pública (Consorci de Normalització Lingüística), tot i 

que també se n’ofereixen des d’Òmnium Cultural. Tot just a partir d’aquest any 

també s’ofereixen cursos des dels centres de formació d’adults, el municipal i el 

del Departament de Benestar i Família de la Generalitat. 

A Reus hi ha un Pla per a la Igualtat Multicultural que pretén enfocar el 

fenomen de la nova immigració de manera transversal. El pla implica diferents 

regidories: Drets Civils i Cooperació, Polítiques d’Igualtat, Serveis Socials, 

Relacions Cíviques, Activitats, Urbanisme, Salut Pública i Ensenyament. 

El CNL, que es creà el 1990, engloba el territori de les comarques del Baix 

Camp i la del Priorat, amb oficines a Reus, Cambrils i Falset. L’Oficina de 

Català de Cambrils ja funcionava quan es va fer el mapa del Consorci i se li va 

donar la possibilitat d’integrar-s’hi. És una població turística en la qual sempre 

hi ha hagut una afluència significativa de persones no catalanoparlants. 

El Consorci col·labora molt estretament amb els ajuntaments de Reus i de 

Cambrils en contacte amb altres regidories: Política Lingüística, Serveis Socials 

i Ensenyament. Això els ha permès oferir, a més a més de l’oferta dirigida en 

general als no catalanoparlants (en la qual els immigrants extracomunitaris 

també s’hi poden integrar), altres cursos adreçats especialment a la nova 

immigració. La difusió dels cursos es fa a través de la mediadora de la regidoria 

d’ensenyament. Pel que fa a l’Òmnium Cultural va començar els cursos de 

català per a immigrants ara fa 4 anys, quan es va detectar una demanda 

diferent a la que era habitual. 
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Malgrat la coordinació interdepartamental de l’ajuntament de Reus i malgrat 

que s’hagi apostat per a una acollida transversal de la immigració, no s’ha 

desenvolupat l’ensenyament del català com a llengua d’acollida ni d’integració. 

A la mateixa ciutat de Reus, per exemple, hi ha dues escoles de formació 

d’adults (una de municipal i una de la Generalitat) i no ha estat fins aquest any 

que no han començat a oferir català. Fins ara ambdós centres havien fet les 

classes només en castellà. És a dir, els centres de formació per adults 

d’aquesta comarca no tenen una oferta de català clarament definida. 

Els membres del CNL manifesten les seves dificultats per treballar de manera 

coordinada amb altres entitats. Argüeixen que el funcionament general 

d’aquestes i el del Consorci és molt diferent, bàsicament perquè hi ha una 

manca de tradició d’acolliment en català. Ens comenten que «costa molt convèncer 

a les entitats, aquestes responen dient que costa molt convèncer als immigrants». 

 

El Tarragonès 

L’oferta existent de cursos de català a la comarca del Tarragonès per a 

immigrants adults és totalment d’iniciativa pública. Bona part dels cursos estan 

gestionats directament des del Consorci per a la Normalització Lingüística. 

També s’ofereixen cursos des dels centres de formació d’adults del 

Departament de Benestar i Família de la Generalitat. Les ONG o altres 

associacions assentades al territori i que treballen en l’àmbit de la immigració, 

com ara Càrites, Creu Roja, etc., consideren que no fa falta oferir cursos de 

català perquè aquesta oferta ja existeix i la cobreix la Generalitat. 

L’any 1989 es va fundar el Consorci per a la Normalització Lingüística a la 

comarca per tal de normalitzar les condicions laborals dels professors de català 

que treballaven per a l’administració. El repartiment dels tècnics depèn de la 

forma en la qual es van integrar els diferents municipis al CNL de Tarragona, 

que comprèn les comarques del Tarragonès, Alt Camp, Baix Penedès i Conca 

de Barberà, i té oficines a Calafell, Montblanc, Salou, Tarragona, Valls, el 

Vendrell i Vilaseca. L’any 1992 es van coordinar i integrar les ofertes existents.  

Els tècnics del CNL intenten estar en contacte permanent amb els 

responsables de les àrees de Serveis Socials per potenciar l’ensenyament del 
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català, per tal que incloguin hores de català als plans interdepartamentals de 

formació. Per llei estan obligats a fer unes hores de formació en català, però a 

vegades no ho compleixen, la qual cosa depèn en bona part del professor. 

La gran arribada de la nova immigració sembla que no es remunta més enllà de 

fa uns tres o quatre anys. Fou a partir d’aquest moment que el consorci, a fi 

d’adaptar-se a la creixent demanda de català, va haver de triplicar l’oferta dels 

curs de nivell bàsic. I en els centres de formació per adults no ha estat fins 

aquest any que s’han introduït cursos de català.  

Al Tarragonès, doncs, hi ha pocs cursos de català adreçats especialment a la 

nova immigració i a les seves necessitats específiques. D’una banda, hi ha els 

cursos del CNL adreçats a castellanoparlants, als quals els immigrants 

extracomunitaris s’hi poden integrar però aquesta solució deixa desatesos els 

que no han estat alfabetitzats en el nostre alfabet. D’altra banda, els cursos que 

es fan als Centres de Formació d’Adults no tenen com a objectiu principal 

l’aprenentatge del català, sinó que l’objectiu és alfabetitzar o reforçar les 

habilitats de lectoescriptura, i fins ara la dinàmica havia estat la d’utilitzar com a 

llengua base el castellà. Sembla ser que actualment això està canviant, però 

sovint aquestes dinàmiques generen la seva pròpia inèrcia, difícil de trencar.  

 

Osona 

Atesa la idiosincràsia de la comarca, l’oferta pública de cursos de català difereix 

lleugerament del model predominant en la major part del territori. Aquesta 

peculiaritat en el model d’ensenyament de la llengua es dóna tant en la 

tipologia dels cursos oferts, com en la manera en que s’encara el fenomen de 

la nova immigració.   

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

a augmentar l’oferta de cursos de català, sinó, també, a canviar l’estructura i els 

objectius de d’aquesta oferta. És evident que la nova demanda no té com a 

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

com a prioritat aconseguir un coneixement pragmàtic de la llengua, que els 

permeti desenvolupar-se més o menys en llur vida quotidiana. És des 

d’aquesta òptica que tant els centres del Consorci com les escoles d’adults de 
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ciutats com Vic i Manlleu han apostat per l’ensenyament del català des d’una 

base més funcional i, en certa manera, realista. Això, com ja s’ha comentat, ha 

conduït a un model més o menys específic que intenta, en la mesura del 

possible, adequar-se a les demandes de la nova tipologia d’estudiants.  

Alhora, aquesta creixent demanda ha obligat a desplegar, des de tots els 

àmbits possibles, una política d’ensenyament del català més o menys 

homogènia i estructurada. En aquest sentit, els diversos centres, organismes i 

entitats que duen a terme tasques d’immersió lingüística s’han adonat que cal 

treballar coordinadament per evitar trepitjar-se i dualitats de serveis. Així, tant a 

Vic com a Manlleu, s’han format una sèrie de comissions entre aquestes 

diverses institucions i organismes a fi i efecte de millorar la comunicació i dur a 

terme una política lingüística unitària. 

A part dels cursos específics i comuns de tot el Consorci, tant a Vic com a 

Manlleu s’han organitzat altres cursos que s’adeqüen més a les necessitats de 

la nova immigració. D’aquesta manera, podem veure que s’estan realitzant 

cursos especials d’alfabetització per a mares magribines a les escoles de Vic, 

cursos d’iniciació oral per a dones alfabetitzades i per a dones no 

alfabetitzades, cursos d’iniciació oral per a grups mixtes, cursos de conversa 

per a alumnes que tenen una bona comprensió i expressió, i fins i tot cursos de 

català orientats a l’adquisició del carnet de conduir. Tot aquest seguit de cursos 

es caracteritzen per oferir un nivell molt elemental alhora que obeeixen a 

necessitats pràctiques. L’objectiu d’aquests cursos és que els alumnes 

adquireixin un coneixement elemental de la llengua que els permeti afrontar les 

diverses situacions que quotidianament es poden trobar (anar a comprar, 

contactar amb l’escola, al serveis socials, anar a l’hospital o el metge, etc.). En 

la mesura dels possibles, també es procura assolir uns mínims de coneixement 

escrit de la llengua a fi i efecte d’ampliar el ventall de possibilitats de l’alumnat. 

En aquest sentit, aquests cursos obeeixen a una necessitat d’un primer 

acolliment més informal que els faciliti la incorporació a la societat d’acollida. A 

mesura que aquests alumnes assoleixen aquests primers coneixements ja 

poden incorporar-se als cursos més formals que des del consorci s’ofereixen. 

Pel que fa a les escoles d’adults, aquestes també han encarat el fenomen des 

d’aquesta perspectiva. L’objectiu és assolir una integració dels nous immigrants 
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a la societat d’acollida. Que aquests es puguin desenvolupar amb uns mínims 

assegurats en una quotidianitat marcada per l’ús de la llengua catalana. En 

aquest sentit les escoles d’adults també s’han vist obligades a diversificar la 

seva oferta davant l’heterogeneïtat d’alumnes amb la que s’estan trobant. De la 

mateixa manera que el Consorci, els grups s’articulen a partir dels nivells 

formatius dels alumnes: alumnes no alfabetitzats, alumnes alfabetitzats amb 

àrab, alumnes amb un nivell formatiu més elevat (secundària, estudis 

superiors). Com ja s’ha comentat, es tracta de realitzar una primera acollida 

amb la qual l’alumnat aprengui uns nous codis culturals i adquireixi i 

comprengui uns nous hàbits i costums.  

A diferència de les iniciatives públiques, les actuacions tant de Càrites com de 

Creu Roja obeeixen a una necessitat palpable de donar un servei molt més 

proper i intensiu a l’immigrat. Així, els objectius que tant l’una com l’altra tenen 

marcats passen més per potenciar una primera integració i interrelació que no 

pas per preocupar-se per un bon coneixement de l’idioma. Tenen molt clar que 

el més important és lluitar versus l’exclusió i la pobresa en la que molts dels 

nouvinguts es veuen abocats. Per aquestes dues entitats, aquesta lluita passa 

per un aprenentatge del català. Aquest, argumenten, esdevé un dels vehicles 

que permet la integració dels immigrants en la societat d’acollida. Potenciant 

l’aprenentatge d’unes bases lingüístiques centrades en les accions i situacions 

quotidianes s’inicia el camí vers la integració i la posterior millora de les 

condicions de vida de l’alumnat. Així, doncs, l’aprenentatge d’uns elements 

lingüístics rudimentaris esdevé la clau per evitar situacions d’exclusió social i 

aïllament. Aquesta és, com hem vist al llarg de l’estudi, una postura rara en el 

context de l’oferta de cursos de la societat civil. 

Si bé, tal i com hem comentat, l’objectiu és potenciar la integració de l’alumnat 

a la societat d’acollida, ambdues entitats no perden de vista la possibilitat de 

derivar alumnes cap a d’altres centres on puguin continuar amb un 

aprenentatge més pautat i sistemàtic. Així, trobem que Creu Roja manté uns 

vincles molt estrets amb el Consorci. Es produeix una relació de feedback, en 

el sentit que ambdues institucions han engegat un procés de col·laboració força 

intens, que els permet intercanviar alumnes constantment.  
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Val a dir, però, que entre les dues institucions es donen certes diferències. 

Mentre Creu Roja manté una oferta de cursos més aviat limitada i bastant 

lligada amb el Consorci; Càrites actua d’una manera més autònoma, treballa 

amb un alumnat molt més nombrós i íntegrament femení. Els cursos de Creu 

Roja, oberts a tothom, emfasitzen més la qüestió lingüística, alhora que són un 

intent de descolapsar els serveis del Consorci i l’escola d’adults.  

 

Alt Empordà 

A l’Alt Empordà, qui s’encarrega majoritàriament de l’ensenyament del català 

per a adults són les escoles d’adults i els diversos centres del Consorci de 

Normalització Lingüística. En aquest sentit, trobem una gran homogeneïtat pel 

que fa a les característiques i formats de l’oferta oficial. 

L’arribada de població immigrada al llarg dels darrers anys ha obligat a 

augmentar l’oferta de cursos a tot el territori. D’aquesta manera, l’oferta del 

Consorci s’estén per diverses poblacions de la comarca (Figueres, Roses, 

Estartit, Castelló d’Empúries i La Jonquera) i es divideix en tres centres de 

gestió. Per una banda, hi trobem els CNL de Figueres i Roses, encarregats 

exclusivament dels cursos que es realitzen a cadascuna de les poblacions on 

estan ubicats. Per l’altra, el CNL de l’Alt Empordà centralitza la coordinació dels 

cursos a la resta de poblacions. D’aquesta manera, tal com hem avançat 

anteriorment, existeix una unificació de criteris que permet una oferta molt 

similar en tot el territori, de cursos de nivell d’iniciació per a no catalanoparlants. 

L’experiència duta a terme per Càrites difereix substancialment de les 

iniciatives oficials. Des de fa 11 anys es treballa en la formació global 

d’immigrants. Si bé la demanda i l’oferta inicial dels cursos és en castellà, 

ràpidament es procura passar al català. En aquest sentit, aquests darrers anys 

s’han començat a oferir cursos de català pels alumnes que ja tenen un cert 

coneixement del castellà. D’altra banda, s’emfasitza molt la necessitat del 

català i, per tant, es procura derivar alumnes cap al CNL. 

Pel que fa als cursos pròpiament de Càrites, aquests esdevenen un servei de 

primera acollida amb la intenció d’evitar o alleugerir l’estranyament inicial que 

pateix tot immigrant quan arriba a una comunitat desconeguda. És per aquest 
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motiu que aquests cursos s’articulen entorn de l’objectiu d’assolir una integració 

no traumàtica de l’alumnat. Els cursos de llengua són pensats no tan sols per 

assolir una mínima comprensió de llengua, sinó també perquè esdevinguin 

principalment un espai on establir-hi relacions més o menys intenses entre el 

propi alumnat i entre alumnat i professorat.  

L’interès que l’alumnat té pel català obeeix bàsicament a una sèrie de factors 

utilitaris o pragmàtics: la recerca d’un lloc de treball i l’escolarització del fills. A 

la comarca de l’Alt Empordà la llengua de més ús social és el català. Així tota 

possibilitat d’aconseguir un lloc de treball acceptable, tant pel que fa als homes 

com a 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 a la 

comunitat d’acollida.  

 

Vallès Occidental 

Al Vallès Occidental, atesa la seva densitat de població, els plans comarcals no 

són massa viables i caldria que se’n constituïssin de municipals. La immigració 

a les dues capitals de comarca (Sabadell i Terrassa) és una constant creixent, 

per bé que sembla que l’arribada de l’últim gran contingent d’immigrants va 

començar una mica més tard que no pas a Barcelona. En general tots els 

municipis de la comarca estan sotmesos a aquest creixement d’habitants 

provinents d’arreu del món. Una vegada més i de manera molt clara, ens 

trobem que la nova immigració va resseguint els assentaments de la vella 

immigració. 

En general, la taxa d’immigració dels municipis de Cerdanyola, Sant Cugat, 

Ripollet i Montcada és igual o superior a la mitjana de la província de Barcelona 

i a la de Catalunya. La taxa de creixement és superior, sobretot a Montcada. En 

aquests municipis es veu un augment de la població llatinoamericana, sobretot 

d’Equador i de Colòmbia. També hi ha un increment de la població magribina, 

especialment a Montcada i a Ripollet. A l’àrea de Cerdanyola, per exemple, 

s’ha constatat que la nova immigració és donada per la importància dels 

sectors industrials i de construcció que requereixen mà d’obra, per la influència 
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de la Universitat Autònoma de Bellaterra (estudiants estrangers) i, finalment, 

per la presència del Parc Tecnològic del Vallès que ha generat una immigració 

més qualificada laboralment. A Sant Cugat hi ha un proporció inusualment 

elevada de residents de la Unió Europea, Japó i els EUA, fruit de la 

concentració d’empreses multinacionals al municipi.7 

L’oferta de català per adults existent a la comarca és fonamentalment 

d’iniciativa pública: Consorcis, centres de formació per adults i EOI. Sembla 

que Òmnium Cultural encara no s’ha embarcat en aquesta empresa. El CNL de 

Cerdanyola, anomenat Vallès 3, a part de coordinar i realitzar els cursos 

d’aquesta ciutat, també ho fa a Ripollet, Montcada i Reixac, Barberà del Vallès, 

Badia del Vallès i Sant Cugat.  

El CNL Vallès 3 està efectuant una anàlisi de la població i problemàtiques 

actuals. S’adonen que s’estan donant unes circumstàncies que poden arribar a 

generar problemes. I la seva resposta és treballar per anticipar-se a aquests i, 

així, poder-los evitar. De fet, ja han posat fil a l’agulla i han elaborat un 

programa per la nova immigració aprovat des del Consell de Centre: “Programa 

per a la nova immigració. Any 2002”. Aquest pla d’acollida, en ser elaborat per 

un CNL és més ambiciós que qualsevol altre que haguem trobat pel que fa a la 

integració dels immigrants amb català. Potser se situa al mateix nivell el que fa 

poc es va aprovar de la ciutat de Barcelona.  

Els centres de formació d’adults es deuen bastant al barri on estan ubicats i 

consegüentment a l’ús social de la llengua que hi és més habitual. També 

sembla que sigui força determinant la quantitat d’escoles d’adults que hi ha 

proporcionalment per municipis. Així, sembla que l’actitud favorable envers el 

català és directament proporcional a la no saturació de l’escola. Per exemple, a 

Terrassa hi ha cinc escoles d’adults (una d’aquestes és municipal) mentre que 

a Rubí (per una població de 70.000 h) només n’hi ha una. No sabem fins a quin 

punt és coincident o no, però les escoles de Terrassa tenen una actitud més 

favorable envers el català que no pas l’escola de Rubí, és a dir, en les dues 

primeres s’ofereixen cursos de català mentre a la tercera no. També cal 

                                            
7 “Programa per a la nova immigració. Any 2002, Centre de Normalització Lingüística Vallès 
Occidental 3, Juliol de 2002, pàg. 
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remarcar que l’ús social de la llengua catalana a Rubí és menor que no pas a 

certes zones de Terrassa.  

En general, els centres de formació d’adults entrevistats no ofereixen gaire 

ventall de cursos de català i els nivells oferts són els d’iniciació. A més, 

l’alfabetització i els cursos reglats de formació s’imparteixen en castellà. En 

canvi, al CNL de Terrassa, es treballa per adaptar-se tant com poden a la 

demanda, i d’aquesta manera aconseguir que la llengua catalana sigui un punt 

de referència en l’acolliment lingüístic dels immigrants.   

Les EOI de Sabadell i Terrassa, pel que fa a l’ensenyament de català, estan 

coordinades de manera que els nivells que s’ofereixen a una població ja no 

s’ofereixen a l’altra. Per decidir quina escola ofereix cada curs es posen d’acord 

cada any de manera que s’intenta garantir que els estudiants de cada ciutat no 

hagin d’anar d’un municipi a un altre així que fan un canvi de nivell. Això, però 

no sempre és possible. En general hi ha una gran manca de demanda. 

Enguany, per exemple, han obert la matrícula pel segon curs i, com que no hi 

ha alumnes, no s’imparteix, ni a Sabadell ni a Terrassa. És evident, doncs, que 

no n’hi ha prou amb la coordinació entre les dues EOI. Si aquestes, a més, 

estiguessin interrelacionades amb les escoles d’adults d’ambdues poblacions o 

amb els respectius consorcis potser ajudarien a ajustar la demanda amb l’oferta 

de català a l’àmbit municipal. 

I és de recalcar la constatació que han fet els del CNL Vallès 3 que, de fet, no 

ens sorprèn: «La tendència actual de les persones nouvingudes és que, al mateix temps que 

cobreixen les necessitats primeres d’habitatge, feina, escola per als fills, etc., aprenen per 

inèrcia la llengua castellana per comunicar-se, ja que s’instal·len a zones dels municipis amb un 

índex molt elevat de persones que utilitzen el castellà com a llengua d’ús habitual.8  

Les propostes d’actuació, més concretes que es proposa el CNL Vallès 3 estan 

vertebrades en quatre eixos: dinamització, dinamització i ensenyament, 

ensenyament i actuacions internes. En les primeres es tractaria de fer convenis 

per actuacions específiques i campanyes de sensibilització adreçades a la 

població autòctona i als tècnics municipals que treballen amb immigrants. 

Respecte de les segones, es tractaria de fer sessions d’acolliment lingüístic i de 

                                            
8 Ídem, pàg.. 7. 
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coneixement de l’entorn. Les actuacions d’ensenyament passarien per intentar 

integrar la nova immigració que ja ha fet les sessions d’acolliment o les que ja 

estan en disposició, als cursos generals del CNL. A més, s’oferirien cursos de 

grups preliminars i centres oberts (centres d’autoaprenentatge de català). 

Finalment, les actuacions internes es refereixen, fonamentalment a la formació 

dels tècnics de normalització lingüística. 

 

Barcelonès 

Malgrat la tendència demogràfica decreixent, el ritme d’arribada de la 

immigració extracomunitària és molt elevada. El repartiment dels nouvinguts, 

però, no és uniforme a tota la comarca, ni tampoc es dóna de la mateixa 

manera a la ciutat de Barcelona, ja que cada barri té una presència 

d’immigrants diferenciada.  

Al Barcelonès l’oferta existent és majoritàriament d’iniciativa pública. Caldria, 

però distingir Barcelona de les altres poblacions de la comarca, ja que la 

capital, en ser també capital de Catalunya, té unes característiques diferents, 

tant des del punt de vista demogràfic com respecte del paper que juguen les 

diferents institucions i associacions en l’ensenyament del català. Per exemple, 

els recursos i la infrastructura dels sindicats són molt diferents de qualsevol 

altra població. A Barcelona, CCOO i UGT ofereixen cursos o diverses 

possibilitats per aprendre el català. Aquesta actitud, però, ja no arriba a les 

poblacions del costat, Badalona i Santa Coloma de Gramenet. 

L’oferta de cursos de català per immigrants es centra fonamentalment en el 

CNL i els centres de Formació d’Adults. Els entrevistat d’ambdós tipus 

d’institucions, però, s’afanyen a dir que ni fan cursos exclusivament per a 

immigrants ni els interessa, ja que consideren que aquest fet aniria en 

detriment de la integració. Les Escoles Oficials d’Idiomes també ofereixen 

cursos de català. 

El CNL de Santa Coloma de Gramenet, L’Heura, es va crear el curs 1988-89 bo 

i aglutinant tot un seguit de Serveis Locals de Català ja existents. Des 

d’aleshores, l’entitat ha signat convenis diversos, bàsicament amb empreses, 

però també amb la Diputació, amb el Servei de Català de la Salut, diferents 
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AMPES, centres cívics i la Creu Roja per impartir cursos de català. El tracte 

bàsic és que totes aquestes altres entitat o associacions cedeixen aules al CNL 

(que no disposa d’espais propis per fer classes) alhora que també li fan 

demanda de cursos. El CNL posa el professorat, el material, és a dir, 

s’encarrega d’impartir els cursos sol·licitats, també els propis.  

Darrerament, i amb l’arribada de la nova immigració, s’ha disparat la demanda 

del curs B1. Són cursos d’immersió lingüística i cultural. També es tracten 

temes de sanitat i se’ls ensenya com moure’s per la ciutat: registres, targetes 

de tren i metro, empadronaments, etc. En els cursos preliminars, com que es 

pressuposa un coneixement més elevat de l’entorn, es fa més èmfasi a la part 

de la llengua, lèxic i vocabulari. 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.  

De fet, el Consorci té un conveni marc amb el Departament de Benestar Social 

que els relaciona amb les escoles d’adults. El vincle amb aquestes és molt bo. 

Les escoles cedeixen aules al CNL i els envien els pocs alumnes que volen 

aprendre català i que arriben al centre d’adults. Els Centres de Formació 

d’Adults de Santa Coloma no imparteixen classes de català. 

S’admet obertament a totes les escoles d’adult del Barcelonès entrevistades, 

que l’ensenyament reglat de l’escola s’imparteix en castellà, exceptuant 

l’assignatura de català. També tothom afirma que l’alfabetització es fa en 

castellà. Els motius són: perquè és la llengua que es demana o bé perquè així 

tenen més possibilitats, «es vulgui o no amb castellà podran anar a tot arreu, amb català 

no». 

A Barcelona, però, una petita minoria d’escoles d’adults ofereix cursos de 

català per a immigrants. A Ciutat Vella hi ha 5 cursos de castellà i 1 de català 

de nivell bàsic (els altres nivells només hi són en castellà), a St. Adrià del 

Besòs al Centre Manuel Fernández aquest és el primer any que es troben amb 

la presència d’immigrants extracomunitaris. No els ofereixen cursos de català i 

la formació se’ls fa en castellà. A Sta. Coloma de Gramenet, afirmen haver 

intentat —sense èxit— introduir el català a l’ensenyament reglat. Ara com ara, 

com dèiem, qui se’ls adreça per cursos de català el deriven al CNL.  
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Això no respon a una decisió pas precipitada de les escoles d’adults. 

Precisament a Santa Coloma, una escola de formació d’adults admet que 

durant els darrers anys ha intentat introduir d’alguna manera o altra el català al 

centre, però que no els ha sortit bé i que al final ho han deixat córrer. Els intents 

per introduir el català han estat diversos. Primer van provar de fer una estona 

de català a tots els grups de l’etapa instrumental. En veure que la primera no 

funcionava van fer un grup de català cada setmana perquè hi anessin aquelles 

persones que volguessin fer l’etapa instrumental. Fins aquí l’impartiment del 

català era exclusivament oral. Aquestes iniciatives no van funcionar. Els 

alumnes deixaven d’assistir a les classes en el moment en què s’impartien en 

català. Finalment, s’ha desestimat el català per a l’etapa instrumental i només 

s’ofereix al nivell de certificat. 

En canvi, a l’Hospitalet del Llobregat, s’han trobat als darrers dos anys que les 

persones provinents de Llatinoamèrica, sí que demanen cursos en català, 

bàsicament dones que volen treballar en els àmbits del comerç, fer de dones 

de la neteja o per tenir cura d’infants o de gent gran. Fins ara, però, tots els 

cursos s’han fet en castellà. 

A banda de totes les iniciatives públiques que hem anat analitzant al 

Barcelonès, el més important és el conveni que se signà el 28 d’octubre de 

2002 entre el CNL i el SAIER9 (Servei d’Atenció a l’Immigrant i a l’Estranger 

Refugiat) en virtut del qual quan aquest darrer faci les seves atencions 

primàries als immigrants que acaben d’arribar el CNL hi tindrà una persona que 

els informarà directament de la presència i necessitat del català. Se’ls farà una 

recomanació de fer el curs d’entorn de català per facilitar-los el buscar feina, 

per si volen tenir fills o ja en tenen, per la integració més plena. El SAIER fa 

unes 9.000 atencions primàries a l’immigrant durant l’any, el 52% dels quals 

són d’origen llatinoamericà. 

Aquest conveni implica també que a partir del dia 1 de novembre com a màxim 

cada setmana començarà un curs de català de manera que els immigrants s’hi 

                                            
9 SAIER és una experiència pilot (segons Anna Simó, coordinadora del CNL de Ciutat Vella). 
És una mena de finestreta única que ha creat l’ajuntament de Barcelona per acollir gent 
immigrada. Funciona com un conglomerat d’entitats, cadascuna de les quals ofereix els seus 
serveis a les persones immigrades. Els sindicats, per exemple, ofereixen informació laboral. 
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puguin anar apuntant independentment del calendari escolar. D’aquesta 

manera, cada mes es començaran sis cursos intensius preliminars i de l’entorn. 

Això comporta un sistema de cursos molt més àgils i adaptats a les necessitats 

dels immigrants. L’oferta en català és, doncs, estructurada i serà molt flexible 

perquè es podran iniciar cursos gairebé cada cinc dies, sense haver d’esperar 

que passi un curs acadèmic. Això no exclou, però, que el mateix SAIER o altres 

associacions sense ànim de lucre (Creu Roja i Càrites) continuïn oferint cursos 

de castellà.  

Des de la societat civil trobem també alguns punts d’oferta de cursos de català. 

Els sindicats de Barcelona ciutat, ja fa temps que s’han trobat davant l’onada 

d’immigrants i tant UGT a través del centre Maria Rúbies, com CCOO (amb 

convenis, per ells mateixos i mitjançant el CITE) ofereixen cursos de català per 

adults. No s’esdevé igual, però, en les altres poblacions del Barcelonès on els 

mateixos sindicats ja no aposten per la mateixa política d’oferir cursos de 

català. En aquestes, com a molt deriven la demanda de català als CNL 

corresponents. 

Les diferents associacions d’immigrants no s’ocupen directament d’oferir cursos 

de català. Es dediquen bàsicament a les qüestions de legalització, aspectes 

laborals i de salut de les persones afectades. També els ofereixen cursos de 

castellà per integrar-los al país. No es considera el català com a llengua 

d’acollida i, quan alguns immigrants manifesten la seva intenció d’aprendre 

aquesta llengua, se’ls adreça al CNL o bé als sindicats. Malgrat tot, 

darrerament, totes les entitats i administracions que d’una manera o altra es 

veuen compromesos amb els immigrants s’estan reunint i intenten fer convenis 

per a acollir-los. Els consorcis o a vegades algunes administracions són les que 

introdueixen en aquestes plataformes d’atenció als immigrants la presència del 

català.  

D’altra banda, cal no perdre de vista el sorgiment d’una nova associació, Veu 

Pròpia, que defensa el català entre el col·lectius d’immigrants, i que està 

formada per immigrants dels anys 60 i 70 i per fills d’immigrants d’aquells anys. 
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4.4. Conclusions sobre la diversitat territorial en l’oferta de 

cursos de català 

 

 Hi ha poques poblacions o comarques on s’ofereixi un ventall ampli de 

cursos de català, tant des de les institucions públiques, com des de la 

societat civil. Els llocs on això passa (Osona) l’ús del català al carrer és molt 

elevat. Tanmateix, hem vist comarques com el Segrià on també es dóna 

aquesta condició i on l’oferta de cursos és molt menor. 

 Als barris en els quals el castellà és la llengua d’ús majoritària, les 

associacions deleguen clarament l’ensenyament del català a les instàncies 

administratives i elles ofereixen castellà, la qual cosa implica que la llengua 

vehicular dins aquestes associacions acaba essent el castellà. Es tracta 

sobretot de barris situats a l’àrea metropolitana, en els quals s’hi havia 

concentrat la immigració dels anys 60 i 70. 

 L’augment de la demanda de català pot fer, però, que les entitats es 

decantin per oferir classes de llengua catalana. Ara bé, segurament caldrà 

que hi intervinguin les iniciatives oficials i la pressió de la societat civil 

mateixa. 

 Els plans municipals o de consells comarcals són formes organitzatives de 

millorar l’acolliment dels immigrants, però acostumen a deixar de banda 

l’ensenyament del català a no ser que una de les institucions integrants del 

pla sigui un CNL. 

 La coordinació de les diferents institucions i entitats de la societat civil en 

l’àmbit local és fonamental. Els llocs on passa, l’oferta de cursos de català 

és més abundant i més adequada a les necessitats de l’alumnat. 

 


