
Creix un 35% el nombre d'alumnes de català a les comarques 
gironines respecte a l'any passat  
 
S'hi han inscrit uns 3.800 ciutadans i més d'un 36% es concentra en els 
cursos bàsics del Consorci de Normalització Lingüística  
 
Uns 50.000 alumnes estudien cada any català arreu de Catalunya, i aquest 
nombre ha augmentat en els últims anys sobretot en els cursos bàsics. A les 
comarques gironines l'increment d'alumnes ha superat el 35% respecte al 
curs passat. Actualment, el Consorci de Normalització Lingüística té inscrits 
més de 3.800 alumnes a tots els cursos que s'imparteixen a les comarques 
gironines, cosa que suposa gairebé un miler d'estudiants més que el curs 
passat. L'increment d'alumnes s'associa directament al creixement del 
nombre de població immigrant que hi ha a les comarques gironines, els 
quals tenen molt d'interès a aprendre català, tal com ho corrobora el fet que 
un 36% dels alumnes es concentra en els cursos bàsics.  
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El forts increments de població que hi ha hagut a ciutats com Girona, 
Blanes, Lloret, Figueres o Salt des del 2001 han repercutit directament en el 
nombre d'alumnes que s'apunten als cursos de català impulsats pel 
Consorci de Normalització Lingüística de Catalunya i el departament de 
Política Lingüística. 
Aquests ciutadans solen ser immigrants que desconeixen el català. Això, 
juntament amb l'interès per aprendre l'idioma, ha permès que hi hagi un 
increment important en els alumnes que assisteixen a classes del primers 
nivells d'aprenentatge, com ho demostra que un 58% d'aquests segueixin 
els cursos per a no catalanoparlants. L'objectiu dels cursos és afavorir l'ús 
correcte del català tant escrit com parlat i fomentar l'ús d'aquesta llengua en 
les activitats socials més quotidianes. La directora del centre de 
Normalització Lingüística a Girona, Montse Mas, explica que els motius per 
aprendre català són molt diversos entre els nouvinguts, des del laboral fins 
al familiar, per parlar amb els fills o «l'interès per passar desapercebut». Mas 
també destaca la diversitat de casos entre els alumnes estrangers, alguns 
dels quals una setmana després d'haver arribat a Catalunya ja s'apunten a 
un curs. 
La directora del Centre de Normalització Lingüística a Girona també destaca 
la tendència excessiva dels catalans a dirigir-se en castellà als immigrants. 
Manifesta: «Abans de confrontar-nos preferim canviar d'idioma». Mas 
considera imprescindible corregir aquest comportament. A més, les parelles 
lingüístiques han tingut un gran ressò mediàtic en l'aprenentatge de la 
llengua per part d'immigrants. El Consorci destaca el perfil heterogeni que hi 
ha entre els voluntaris. «És exemplar veure que gent anònima està 
disposada a destinar desinteressadament part del seu temps per ajudar a 
l'ús del català», afirmava Mas. 


