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Resum en català  (màxim 300 paraules) 
En aquest projecte s’han estudiat diferents aspectes relacionats amb l’aprenentatge del català per part de la població 
immigrant. Aquest es un tema rellevant donat que les habilitats idiomàtiques dels immigrants es una altra forma de 
capital humà, que no només facilita la seva integració social, sinó que també incrementa les seves oportunitats laborals.
 
En aquest estudi s’ha enfocat l’aprenentatge de l’idioma català per part de la població immigrant com una inversió de la 
qual es deriven costos i beneficis. Una qüestió rellevant és quins son els incentius que els immigrants que ja parlen el 
castellà, bé per que és la seva llengua materna o per que l’han après amb posterioritat, tenen per aprendre la llengua 
catalana. Aquest estudi es encara més interessant si considerem aquells immigrants que no tenen un nivell fluït del 
castellà, i encara més els que arriben a Catalunya sense conèixer cap de les dues llegües oficials.  
 
Aquest estudi es centra en els determinants econòmics i demogràfics del nivell de coneixement del català entre els 
immigrants a Catalunya. En aquest sentit, és clau determinar el rol que juguen variables com el grau d’exposició, 
eficiència i els incentius econòmics, com per exemple les conseqüències laborals (salaris i oportunitat de treball). 
Tanmateix, també es important determinar si viure en entorns on hi ha una gran concentració d’immigrants d’un mateix 
país exerceix un efecte depressor en l’aprenentatge del català per part dels immigrants.  
 
La segona part del projecte ha consistit en estimar un model per contrastar la hipòtesi de si el coneixement del català 
per part dels immigrants implica un millor salari. Per altra banda, també analitzarem si aquest coneixement del català 
implícita tenir accés a millors oportunitats de treball. La confirmació d’aquestes hipòtesis implicaria que els immigrants 
realment tenen un incentiu econòmic per invertir en l’aprenentatge del català.      

Resum en anglès (màxim 300 paraules) 
In this project we have studied different aspects related with the learning of the Catalan for the immigrant 
population. This is a relevant topic since since the idiomatic skills of the immigrants is another form of human 
capital, that not only facilitates their social integration, but that also increment their labor opportunities. In this 
study we have focused the learning of the Catalan language for the immigrant population like an investment of 
which they derive costs and profits. A relevant question is which are the incentives that the immigrants that 
already speak the Spanish have to learn Catalan?.  This study focus on the economic and demographical 
determinants of the level of knowledge of the Catalan across immigrants in Catalonia. In this sense, is key to 
determine the role that play variables as the degree of exposition, efficiency, and the economic incentives, as 
for instance the labor consequences (wages and opportunity of work). However, is also important to determine 
if a big concentration of immigrants of the same country exerts an effect depressant in the learning of the 
Catalan for the immigrants. The second part of the project has consisted in estimating a model to test the 
hypothesis of whether the knowledge of the Catalan for the immigrants involves a better wage. The 
confirmation of these hypotheses would involve that the immigrants really have an economic incentive to 
invest in the learning of the Catalan language. 

 



 
 

 

 
 
 
2.- Memòria del treball (informe científic sense limitació de paraules). Pot incloure altres 
fitxers de qualsevol mena, no més grans de 10 MB cadascun d’ells. 
 
MEMÒRIES JUSTIFICATIVES PER A PROJECTES DE RECERCA  
Orientacions generals 
 
 
 
La memòria justificativa hauria de seguir els apartats següents:  
 
1. Introducció 
És el marc de referència del tema d’estudi la contextualització dels objectius i el procés de la 
recerca. Ha de donar la informació necessària per entendre la magnitud o l’impacte del 
problema/tema de recerca. Cal incloure els antecedents que han portat fins al plantejament 
de l’estudi i esmentar els objectius inicials del projecte. 
 
2. Metodologia 
Descripció del procediment portat a terme per al desenvolupament de la recerca. Ha de fer 
referència, en general, a aquests apartats: 

- tècniques de recollida d’informació 
- procediment 
- anàlisi de les dades 

Si es tracta de recerques experimentals, s’haurà de fer referència a la infraestructrura 
emprada i al desenvolupament de noves tècniques o adaptacions, si s’escau. 

Indiqueu, també, la funció general que han tingut els membres de l’equip del projecte. 
 
3. Resultats  
Presentació dels resultats reals de la recerca, dels productes de l’anàlisi de dades. No s’han 
d’incloure aquí conclusions ni suggeriments. 
 
4. Conclusions 
Contribucions de la investigació realitzada, vinculació entre els objectius  i els resultats 
obtinguts, implicacions i limitacions de l’estudi. 
 
5. Impacte previst  
Impacte científic i socioeconòmic. 
Publicacions realitzades o previstes, presentacions de resultats a reunions científiques o 
altres accions de transferència dels resultats derivats de la recerca que s’hagin previst. 
Quan es tracti de projectes derivats de convocatòries per a la recerca aplicada, s’haurà de fer 
especial esment a les propostes d’actuacions/intervencions que es desprenen dels resultats. 
 
Referències 
Bibliografia. Fonts utilitzades per elaborar els apartats de la memòria. 
 
Annexos 
Només els documents que siguin imprescindibles. 
 
 

 
Es recomana que cada apartat es tracti amb la major brevetat i que es redacti de 

 manera clara i directa.  
 



1. INTRODUCCIÓ  

 

En l’actualitat, no existeix cap evidència empírica que analitzi, ni des de un punt vista 

teòric ni empíric, els determinants de l’aprenentatge del català per part de la població 

immigrant a Catalunya fent servir l’enfoc que s’ha proposast en el present estudi. 

Només a Ortega (2007) es fa un estudi on es planteja aquesta pregunta, però té la 

limitació de que l’anàlisi es fa fent servir dades agregades, i a més no es coneix el nivell 

de castellà, ni que sigui a nivell agregat, de la població immigrant i espanyola. A més, 

en l’estudi de Ortega (2007) no es fa cap anàlisi que vinculi l’ús del català per part dels 

immigrants i el seu rendiment en el mercat de treball català. A l’estudi que proposem en 

aquest projecte, farem servir microdades, el que implica que podem enfocar l’estudi des 

de el punt de vista de les decisions individuals. A més la utilització de la ENI2007, 

permet superar la limitació del desconeixement del nivell castellà dels immigrants. 

 

Com ja em mencionat amb anterioritat, la segona part del projecte contempla 

l’estimació dels incentius econòmics que els immigrants tenen per tal de prendre la 

decisió d’invertir en l’aprenentatge de la llengua catalana. Més concretament, per una 

banda ens plantegem contrastar la hipòtesi de si el coneixement del català per part dels 

immigrants implica un major salari. Per altra banda, també analitzarem si aquest 

coneixement del català implícita tenir accés a millors oportunitats de treball.  En aquest 

sentit, tampoc existeix cap estudi sobre la llengua catalana on es plantegin aquestes 

hipòtesis per la població immigrant. Només a Rendon (2007) es fa una anàlisi del 

l’efecte del coneixement del català sobre la probabilitat de tenir feina, i a més, aquest 

estudi es fa per tota la població resident catalana, incloent-t’hi els nascuts a Catalunya.  

 

 

En un àmbit més internacional, els estudis com el que es proposa en aquest projecte son 

molt recents i es centren bàsicament en els països anglosaxons. La majoria d’aquests 

estudis analitzen els determinants del nivell d’anglès dels immigrants mexicans als 

Estats Units o immigrants asiàtics a Austràlia, Regne Unit o Canadà (pe. Bauer et al. 

2005; Chiswick & Miller 2007; Chiswick et al. 2002; Chiswick et al. 2006). En aquest 

sentit, aquests estudis destaquen la rellevància de la llengua materna, la localització 

geogràfica al país d’acollida o la presencia de xarxes de compatriotes en l’aprenentatge 

de l’anglès per part dels immigrants. El cas de les decisions d’aprenentatge en 



destinacions multilingüístiques, que s’ajustaria més al cas de Catalunya, també 

existeixen estudis, però el seu nombre és molt més reduït. El cas més comú  és el del 

bilingüisme francés-anglés al Quebec (pe. Chiswich & Miller 1994; Ortega & Verdugo 

2008; Christofides & Swidinsky 2008).  Aquests estudis troben que els immigrants 

bilingües experimenten una millor integració i que una de les raons de la població per 

aprendre totes dues llengües està associat a un intent de millora en el mercat laboral.  

 

 

Després de gairebé 30 anys des de l’aprovació de la Constitució, el debat lingüístic sobre 

l’ús del català i el castellà a Catalunya segueix obert. Fins ara, el debat s’havia centrat en 

el coneixement del català per part dels residents a Catalunya nascuts a la resta de l’Estat 

Espanyol. En aquest sentit, durant aquest temps, el govern de la generalitat a dedicat 

molts esforços i recursos a la normalització lingüística d’aquest grup de població. 

Recentment, les noves onades d’immigració arribades a Catalunya des de fora de l’Estat 

Espanyol plantegen un nou repte en termes de normalització lingüística dels nou 

vinguts.  

 

Durant l'última dècada la immigració s'ha convertit en un tema d'actualitat altament 

controvertit en la majoria dels països desenvolupats. La inestable situació política i 

econòmica de la majoria dels països d'origen -Àfrica i Amèrica Llatina- ha contribuït a 

l'increment del nombre d'immigrants. Donat que Catalunya es una de les regions més 

prosperes dintre la Unió Europea, una part important d’aquesta immigració escull 

Catalunya com a destinació. D'altra banda, l’ampliació de la UE als països de l’Europa 

Central i de l'Est, conjuntament amb la inclusió de Bulgària i Romania al 2007, implica 

que la immigració llatina i africana ha de compartir espai ara amb un creixent nombre 

d'estrangers comunitaris de la nova UE. Tal varietat de cultures diferents i nombroses 

barrejades en un mateix espai, implica un gran número de llengües que poden suposar 

cert risc per la llengua catalana com a eina de comunicació. És indubtable que el 

fenomen de la immigració a Catalunya és ja un fenomen amb la suficient entitat com per 

a induir a canvis rellevants no només en la situació demogràfica, econòmica i social del 

nostre país, sinó també en els hàbits lingüístics actuals i futurs. L’economia Catalana es 

comparable a la de molts països de la UE i per aquesta raó el nostre país s’ha convertit 

en lloc de destinació per molts del immigrants arribats a Europa en els últims anys. En 

termes absoluts, el PIB a Catalunya és similar al de Grècia, Dinamarca, Irlanda o 



Finlàndia. En termes relatius, el PIB per càpita a Catalunya és similar a Alemanya, 

Itàlia, França o Bèlgica, un 30 per cent més gran que en UE-27, un 20 per cent que en 

l'EU-15 i un 25 per cent que a Espanya. El cas de Catalunya és bastant interessant, ja 

que venen immigrants d'Àfrica, Amèrica Llatina i Europa de l’Est. Al 1990 hi havia a 

Espanya 407 647 residents legals estrangers, mentre que al 2006 aquest nombre va 

augmentar fins els 2 804 303, dels que aproximadament un milió viuen a Catalunya. Els 

residents legals de nacionalitat no espanyola representen aproximadament un 10 per cent 

de la població a Catalunya.  

 

Un dels principals problemes és que un cop arribats a Catalunya, molts d’aquests 

immigrants es troben en una societat bilingüe català-castellà, on han d’afrontar la decisió 

de si invertir o no en l’aprenentatge de la llengua catalana. Aquest seria el cas dels 

immigrants d’Amèrica Llatina. En el cas dels immigrants on el castellà no és la llengua 

materna, la decisió es encara més difícil, donat que aquests individus han d’afrontar la 

decisió de si donar prioritat a l’aprenentatge del Català en detriment de l’aprenentatge 

del Castellà. Efectivament, si l’aprenentatge del català es costós tant en des de un punt 

de vista econòmic com de temps, i l’ús de la mateixa llengua es necessària per produir, 

intercanviar i relacionar-se amb la resta d’individus, llavors un millor coneixement del 

català entre els nascuts a Catalunya fa més rentable la inversió en l’aprenentatge del 

Català per part dels immigrants. Simètricament, donat que la majoria d’immigrants 

residint a Catalunya parlen castellà, una proporció més petita d’immigrants faria també 

més rentable l’aprenentatge del català.  

 

En el cas de Catalunya, la llengua catalana es pot considerar també com un element 

“d’identitat nacional”, així doncs l’aprenentatge del català té també una component 

ideològica. En aquest sentit, l’arribada massiva d’immigrants pot reduir les taxes de 

població que coneixen i utilitzen el català. Seguint l’argumentació exposada al paràgraf 

anterior, un menor percentatge de població que parla el català implica que els incentius 

per aprendre català disminueixen, ja que la gent que no parla català no el necessitaria 

per tal de interrelacionar-se amb el seu entorn.  Per tant, la presencia d’una població 

immigrada suficientment gran, implica la necessitat de la implementació de polítiques 

públiques efectives destinades a l’aprenentatge del català per part dels immigrants si es 

volen mantenir unes taxes altes de població que fa un ús habitual de la llengua catalana, 

tant en el seu entorn social com laboral. Per tal de poder dissenyar aquestes polítiques 



publiques de normalització lingüística, és necessari conèixer quin son els determinants 

de la decisió d’aprendre català, en detriment del castellà, per part de la població 

immigrant. Paral·lelament, també es crucial conèixer quins son el rendiments laborals 

que els immigrants obtenen d’aquesta inversió. Donat que la majoria d’immigrants que 

venen a Catalunya ho fan per raons laborals, aquest estudi també pot ajudar al disseny 

de polítiques que incentivin a l’immigrant a aprendre català. Aquests dos àmbits, els 

determinants i els incentius, son precisament els que es pretenen estudiar en el projecte 

que proposem. 

 

 

2. METODOLOGIA 

2.1.  Les dades 

 

Malgrat que Catalunya es una regió amb alts nivells de bilingüisme català-castellà tant a 

nivell espaial com individual, la disponibilitat de microdades sobre el coneixement 

lingüístic del seus residents es certament limitada. Només el Cens de Població dona 

informació sobre el coneixement de les llengües pròpies en Comunitats Autònomes 

bilingües. No obstant, aquesta informació es limita a una sola pregunta, que a més és 

molt genèrica. Un altre problema que presenten les dades del cens es que es pregunta 

sobre el coneixement del Català però no sobre el coneixement del castellà. Aquesta 

mancança d’informació genera un problema a l’hora d’estudiar els determinants de la 

decisió d’invertir en la llegua catalana per part de la població immigrant, ja que no tots 

els immigrants tenen un nivell fluït de castellà. Les úniques dades disponibles sobre l’ús 

del castellà a Catalunya nivell de castellà  es troba a l’Estadística d’Usos Lingüístics a 

Catalunya 2003. Aquesta és una petita enquesta telefònica que només proporciona 

informació agregada sense detall territorial i on tampoc es coneix el lloc de naixement 

dels individus.  

 

Recentment, el “Instituto Nacional de Estadística” ha fet públiques les microdades de la 

“Encuesta Nacional de Inmigración 2007 (ENI2007)” on, entre d’altra informació, es 

pregunta als enquestats (tots immigrants) el coneixement no només del Castellà i el 

Català, sinó que també, d’altres idiomes. De fet, una primera anàlisi exploratòria de la 

ENI2007 realitzada per nosaltres mateixos permet plantejar preguntes molt interessants 

que mereixen ser estudiades. Per exemple, un 64% dels immigrants que tenen el 



Castellà com a llengua materna (55% del total) declaren tenir algun coneixement de la 

llengua catalana. Per el contrari, entre aquells immigrants que no tenen el castellà com a 

llengua materna, només el 48% declaren tenir algun coneixement del castellà. 

 

Les dades que farem servir en aquest estudi son les dades de la ENI2007. L'Enquesta 

Nacional d'Immigrants analitza el procés migratori des del seu inici al país de naixement 

fins a l'arribada de l'immigrant al nostre país i els seus canvis de residència una vegada 

arribat a Espanya, de les xarxes que sorgeixen del mateix i altres aspectes importants en 

les decisions i estratègies que arbitren els propis immigrants en la seva elecció 

d'Espanya com a país de destinació i el seu establiment en el mateix. La mostra 

seleccionada pel nostre estudi son individus immigrants adults, homes i dones, i 

residents a Cataluña. Aquest filtre ens proporciona un mostra d’uns 1800 individus. La 

distribució de la mostra segons el seu origen es mostra al següent gràfic 
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2.2. Model Empíric 
 

El model empíric que s’ha fet servir en el present anàlisi es el model lineal de regressió 

múltiple. Aquest model empíric consta de dues parts, una primera part on s’estimen els 

determinants del nivell de català de la població immigrada, i una segona on s’estima 

l’efecte del coneixement del català sobre els salaris de la població immigrada que 

treballa. En el primer cas, la variable d’interès es una variable ordinal que pren els 

valors i la distribució de freqüencies que es mostra en el següent gràfic. Els valors de la 

variable fan referència a les respostes a la pregunta “¿Qué tal habla la lengua de la 

comunidad autónoma?” 
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Donat que la variable nivell de català es de tipus ordinal, el model més adequat seria el 

model ordinal (probit o logit). No obstant, aquest tipus de model presenta certs 

inconvenients en l’obtenció dels efectes marginals, per tant, el que s’ha fet es 

transformar la variable original per tal de poder fer servir el model de regressió lineal. 

La transformació proposada per Van Praag i Ferrer-i-Carbonell (2006) es la següent: 
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on φ(•) i Φ(•) son la funció densitat normal i la funció de distribució normal acumulada, 

respectivament, i els valors jμ  son les respostes del individu i (0 a 5 segons l’escala). 

Els autors mencionats a dalt demostren que amb aquesta transformació ens podem 

moure d’un entorn ordinal a un lineal sense cap pèrdua d’eficiència.  

 

En la segona part de l’anàlisi la nostra variable d’interès son els salaris per hora de la 

població immigrada que treballa. En la següent taula es mostra un resum de la 

distribució dels salaris distingint d’acord amb el nivell de català. El gràfic revela que el 

nivell d’ingressos es creixent amb el nivell de català. 
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3. RESULTATS 
 
A la taula 1 i 2 es mostren els resultats de l’anàlisi economètrica. La taula 1 mostra els 

resultats de l’estimació dels determinants del nivell de català dels immigrants. Les 

variables que es mencionen a continuació han revelat tenir un efecte estadísticament 

significatiu i positiu sobre el nivell de català: nivell educatiu, anys vivint a Espanya, 

variables de capital social (participa a les eleccions municipals, a grups d’ajut a 

estrangers i ONG, educatius i esportius), títol acadèmic aconseguit a Espanya. Respecte 



els individus que estan desocupats, també tenen una major propensió a aprendre el 

català aquells individus que treballen com a manager, tecnic, administratiu i atenció al 

públic. Respecte al lloc de naixement dels immigrants, els llatino americans i els de 

l’Àfrica Subsahariana són els que tenen una major propensió a parlar català. Es 

destacable el fet de que els  immigrants que no tenen el castellà com a llengua materna, 

però que el parlen tenen una major propensió a parlar el català, però aquest efecte 

desapareix, fins i tot esdevé negatiu per aquells immigrants que viuen a Barcelona 

ciutat. 

 

Les variables que han mostrat un efecte negatiu sobre el nivell de català dels immigrants 

son les següents: edat d’arribada a Espanya, tenir plans de retornar al seu país en 5 anys, 

te intenció de portar familiars i qualsevol origen respecte els llatino americans. Respecte 

a les variables anys vivint a Espanya cal destacar que l’efecte es positiu però decreixent 

(forma d’U), es a dir, els anys viscuts a Espanya (es dedueix Catalunya) te un efecte 

positiu però a partir d’un determinat número d’anys, aquest efecte deixar de ser positiu. 

Respecte a la variable edat d’arribada a Espanya, l’efecte es d’U invertida, es a dir, 

negatiu però creixent.  

 

Taula 1 
coeficiente t-stat 

Años de escolarización 0.0463 5.71 
Años viviendo en España 0.0544 6.02 
Años viviendo en España ^2 -0.0006 -3.93 
Edad de llegada a España -0.0613 -5.61 
Edad de llegada a España ^2 0.0005 3.43 
Mujer -0.0402 -0.67 
No nacionalidad española 0.1342 1.27 
Número de personas en el hogar 0.0183 1.03 
No sabe leer/escribir lengua materna -0.1908 -1.52 
La pareja es española 0.2921 0.45 
estado civil (base=soltero) 
casado -0.0025 -0.04 
viudo  -0.2270 -1.19 
separado 0.0726 0.5 
divorciado -0.2180 -1.6 
Provincia (base=barcelona) 
Girona 0.0201 0.16 
Lleida 0.2516 1.64 
Tarragona 0.0058 0.04 



Propietario vivienda -0.2196 -2.88 
Planes prox 5 años (base=quedarme en 
españa) 
Planes de regresar a su pais en 5 años -0.2329 -2.41 
Planes de desplazarse a otro pais en 5 años 0.1057 0.49 
No sabe 0.2166 2.07 
Intención traer familia (base=no/no sabe) 
Si tiene intención -0.1709 -2.49 
No tiene familia -0.2613 -0.87 
No participa en elecciones municipales -0.4610 -3.86 
Factor 1 0.0013 0.05 
Factor 2 0.0732 3.04 
Factor 3 0.0549 2.11 
Factor 4 0.1014 4.18 
Consiguió título educativo en España 0.5369 4.8 
Número municipios ha vivido 0.0055 0.15 
Similitud lengua materna y Catalán -0.8210 -1.95 
Similitud lengua materna y Catalán ^2 0.2383 3.11 
Similitud lengua materna y Catalán ^3 -0.0193 -4.83 
Ocupación (base=desocupado) 
manager 0.5904 1.89 
tecnico1 0.4946 3.83 
tecnico2 0.5530 3.88 
Administrativo 0.4795 2.6 
Atención al público 0.2709 2.57 
Trab. Cualificado 0.0085 0.08 
Trab. No cualificado 0.0344 0.39 
Origen (base=Latino Americano) 
UE15+ricos -0.2098 -2.01 
Europa de Este -0.6130 -2.85 
Norte de Africa -0.4002 -2.17 
Oriente lejano -0.9605 -3.46 
Oriente medio y proximo -0.6831 -2.73 
Africa subsahariano -0.2834 -1.11 
América latina habla no hispana -0.5733 -3.28 
Extranjero que habla español 0.3296 3.9 
esp5ext*barcelona -0.4131 -4.19 
Vive en barcelona ciudad 0.0832 0.93 
Constante 3.3831 6.04 
Nota:  Factor 1: Component que recull  la participació en grups religiosos per extrangers i religiosos 
en general; Factor 2: Component que recull  la participació en grups educatius per extrangers i 
educatius en general;  Factor 3: Idem grups d’ajuda  per a extrangers i ONGs; Factor 4: Idem grupos 
deportivos para extranjeros y deportivos en general 

 
 
 



A la taula 2 es mostren els resultats de l’estimació dels determinants dels salaris dels 

immigrants. La variable a explicar son el logaritme dels salaris hora. Un primer resultat 

que crida l’atenció és que el nivell educatiu no es significatiu, el que indica que 

probablement els immigrants estan sobrequalificats en la majoria de les seves 

ocupacions. Els anys residint a Espanya també exerceix un efecte positiu, el que implica 

l’existència d’assimilació, es a dir els salaris dels immigrants convergeixen cap el dels 

nadius amb el temps. Les dones i immigrants residents a Lleida mostren un nivell de 

salari més baix. Per origen, els treballador de la UE15 i el Nord Amèrica son els que 

tenen un major nivell de salaris respecte a la resta de treballadors immigrants. 

Finalment, el nostre anàlisi revela que parlar castellà o català no implica un major nivell 

de salari, per tant, el mercat de treball a Catalunya no premia als immigrants que parlen 

català amb un millor nivell salarial. Aquest resultat es important ja que implica que els 

immigrants no tenen cap mena d’incentiu econòmic per aprendre català.  

 

Taula 2 
coeficiente t-stat

Años de escolarización 0.0030 1.03
Años viviendo en España 0.0053 3.05
Edad de llegada a España 0.0179 3.62
Edad de llegada a España ^2 -0.0002 -2.88
Mujer -0.1477 -5.73
No nacionalidad española 0.0142 0.40
Girona -0.0049 -0.12
Lleida -0.0986 -2.14
Tarragona 0.0115 0.29
Titulo académcio en España 0.0241 0.59
manager 0.3793 5.51
tecnico1 0.4689 9.33
tecnico2 0.2337 4.90
Administrativo 0.0694 1.36
Atención al público -0.0103 -0.30
Trab. Cualificado 0.0587 1.81
UE15+ricos 0.2072 3.88
Europa de Este 0.0544 0.95
Norte de Africa 0.0007 0.01
Oriente lejano -0.0012 -0.01
Oriente medio y proximo 0.0489 0.51
Africa subsahariano -0.1034 -1.45
América latina habla no hispana 0.2182 2.63
Extranjero que habla español -0.0153 -0.32



Habla catalan 0.0058 0.23
_cons 1.4431 15.01
4. CONCLUSIONS 

 
Les principals conclusions que es desprenen d’aquest anàlisi son les següents. Com ja 

s’ha dit, els primers anàlisis han consistit en l’estimació d’un model economètric per 

estimar els determinants del nivell de català dels immigrants nascuts fora d’Espanya i 

els nascuts a resta de l’Estat espanyol. Els resultats que inclouen als espanyols residents 

a Catalunya s’han obtingut amb les dades del cens, encara que no sh’han mostrat a 

l’apartat anterior. El determinants per tots dos grups de població s’han revelat ben 

diferents. Una síntesi d’aquests resultats és la següent: 

 

i) Els espanyols mostren un major resistència a l’exposició al català que els 

estrangers, es a dir, pel segon grup el nivell de català s’incrementa amb el 

temps viscut a Catalunya, metre que es negatiu pels espanyols. 

ii) Les dones mostren un major nivell de català que els homes per tots dos grups 

iii) El tenir una parella nascuda a Catalunya exerceix un efecte positiu sobre el 

nivell de català, no obstant, aquest efecte es marcadament més fort pels 

immigrants que pels espanyols. 

iv) El número total de fills vivint a llar exerceix un efecte negatiu en el nivell de 

català dels pares pels immigrants vinguts d’Espanya, mentre que l’efecte es 

positiu en el cas dels immigrants.  

v) Com a variable que reflexa la voluntat d’integració, s’inclou si l’individu és o no 

propietari de la seva llar. L’efecte es positiu en el cas dels estrangers i nul en 

el cas dels espanyols 

vi) Dintre del grup dels espanyols, són amb diferència els nascuts a Andalusia els 

que tenen una probabilitat més baixa de parlar català. Pel contrari, els 

nascuts a Aragó, seguits amb certa distància pels nascuts a Galicia, Murcia i 

Navarresos, són els que tenen un millor nivell de català. Els sudamericans 

presenten nivells de català similars als nascuts a Aragó i molt per sobre de la 

resta de nascuts a Espanya.  

vii) En contra del que indica la llei del català de 1998, són precisament els 

treballadors que treballen de cara al públic el que presenten un nivell de 

català mes baix, després dels treballador no qualificats.  



viii) Entre la població estrangera, és la voluntat d’integració la que exerceix un 

dels efectes més forts, aquest efecte ha sigut recollit per les variables de 

capital social. 

ix) Donat que es troben diferències importants en el nivell de català dels immigrants 

a nivell de municipi. Es important abordar el tema des de una perspectiva 

més local 

x) Donat que la voluntat d’integració es revela més important que les normes, 

sembla més eficient una política més dirigida a incloure als immigrants en la 

participació social que no una política d’imposició 

xi) Trobo que focalitzar la política d’aprenentatge en els immigrants no comunitaris 

es un error, ja que certs col·lectius d’immigrants no comunitaris (p.e. 

llatinoamericans i magrebins) mostren més voluntat d’aprenentatge que els 

propis espanyols i estrangers de la Unió Europea.  

xii) Parlar català no implica un major nivell de salari, per tant, el mercat de treball a 

Catalunya no premia als immigrants que parlen català amb un millor nivell 

salarial. Aquest resultat es important ja que implica que els immigrants no 

tenen cap mena d’incentiu econòmic per aprendre català.  

 
 

5. IMPACTE PREVIST 
 
Tots els resultats que s’han mostrat en el present document formen part d’un article que 

estic elaborant amb el professor Javier Ortega (City University of London) i Joop 

Hartog (Universiteit van Amsterdam). El document definitiu, en anglés no està acabat, 

pero un cop finalitzat esperem publicarlo en alguna revista internaciona d’alt impacte 

com per exemple el Journal of Population Economic. Tanmateix, també es la nostra 

intenció, un cop acabat el document definitiu, persentar-lo a conferencies nacionals i 

internacionals.  

 

 
 



 

6. REFERÈNCIES 
 

• Christofides, L.N. & R.Swidinsky (2008) “ The Economic Returns to a Second 

Official language: English in Quebec and French in the Rest-of-Canada” IZA 

DP 3805, Bonn, Germany. 

• Chiswick, Barry R. and Paul W. Miller (1994). “Language Choice Among 

Immigrants in a Multi-Lingual Destination”, Journal of Population Economics, 

Vol. 7, No. 2, pp. 119-131. 

• Chiswick B.R.; Liang, Y.; Paul, L. & Miller, W. (2006) “Immigrants' Language 

Skills and Visa Category”, International Migration Review 40 (2), 419-450. 

• Bauer, T.; Epstein, G.S. & Gang, I.N. (2005) “Enclaves, Language and the 

Location Choice of Migrants”, Journal of Population Economics 18(4), 649–

662. 

• Chiswick, B.R. & Miller, P.W. (2007) “Modeling Immigrants' Language Skills”,  

Research in Labor Economics 27, 75-128. 

• Rendon, S. (2007) “The Catalan Premium: Work and Language in Catalonia”, 

Journal of Population Economics 20(3), 669-686. 

• Ortega, J. & Verdugo, G (2008) “Language Assimiliation in Bilingual Cities”, 

mimeo. 

• Ortega, J. (2007) “Determinantes del nivel de catalán de los inmigrantes en 

Cataluña: un análisis de sección cruzada a nivel comarcal”, Cuadernos de ICE 

74, 101-28. 

 

 

 


	Memòria_justificativa_de_recerca_de_les_convocatòries_PBR_lluis_diaz.pdf
	memoria_cientifico_tecnica_lluis_diaz.pdf

