
16.000 alumnes immigrants s'han inscrit als cursos de català 
a Barcelona  
 
Creix la demanda any rere any i la llista d'espera ja arriba fins als 700 
alumnes  
 
A Barcelona hi ha més demanda que oferta de cursos de català per a 
immigrants. Hi ha 16.000 alumnes inscrits l'any 2003, però la llista d'espera 
és de 700. Generalitat i Ajuntament van decidir ahir augmentar els recursos 
del Consorci per la Normalització Lingüística.  
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Cada any arriben a Barcelona unes 40.000 persones immigrades i els cursos 
per a català que se'ls ofereixen han quedat petits. Actualment estant inscrits 
15.887 alumnes als cursos de llengua catalana que ofereix el Consorci de 
Normalització Lingüística de Barcelona. L'augment respecte a fa cinc anys 
és del 27% i la demanda supera l'oferta. Les classes es fan en vuit oficines 
repartides per tota la ciutat i compten amb la col·laboració d'entitats 
d'immigrants. Un dels programes pioners és el SAIER, que en comptes 
d'esperar que l'alumne es dirigeixi al centre, fa que el centre es dirigeixi al 
possible alumne. «Quan un immigrant arriba a la ciutat i es dirigeix a 
l'administració demanant ajut (menjar, papers, etc.) nosaltres també li oferim 
la possibilitat d'aprendre la llengua», va afirmar Miquel Pueyo, director del 
Consorci. A països com Holanda, l'immigrant està obligat a matricular-se a 
cursos per rebre ajudes. 
La majoria dels alumnes que assisteixen a les classes provenen de Sud-
amèrica, però destaca la presència d'una quarta part de persones 
provinents de l'Estat espanyol, que aprofiten la gratuïtat de les classes per 
apuntar-s'hi. Europeus i americans els segueixen a molta distància. Hi ha un 
5% dels alumnes que, tot i haver nascut al país, veuen necessari apuntar-
s'hi. 
Per millorar aquesta situació, el regidor de Cultura de Barcelona, Ferran 
Mascarell, i el director de Política Lingüística de la Generalitat, Antoni Mir, 
van declarar ahir que volen potenciar els cursos que ofereix el Consorci de 
Normalització Lingüística (CNL). «Hem d'adaptar el Consorci a les 
necessitats de la nova realitat social», va afirmar Mir. A part d'obrir noves 
oficines i augmentar les classes, s'incrementaran els recursos econòmics i 
es reciclaran els 200 professors del CNL per adaptar-los a la realitat dels 
immigrants. «Fins ara teníem la sensació que no es feia tot allò que es podia 
fer. Nosaltres ens posem a disposició de la Generalitat. La coincidència de 
criteris ha arribat al 95%», va declarar Mascarell, vicepresident del CNL. 
 


