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Agraïments

Donem les  gràcies  a  Vanessa Lafite,  sociòloga,  professora  de català  i  socials  del 
col·legi  Montserrat  i  el  centre  Consorci  per  a  la  Normalització  Lingüística  de 
Cerdanyola per haver-nos concedit les entrevistes i haver-nos ajudat en tot el que han 
pogut. 

També donem  les  gràcies  a  la  professora  Maria  Santanach  per  haver-nos  ajudat 
durant l’ elaboració del Treball de Recerca. 

També a tots els immigrants de Cerdanyola i als alumnes de 3r i 4t d’ESO del col·legi 
Montserrat que han respost les enquestes i han usat una mica de temps per contestar. 

Donem les  gràcies  a l’  Ajuntament  de Cerdanyola  del  Vallès  que ens han aportat 
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1-  RESUM DEL CONTINGUT  

Catalunya és un país d’acollida. Ja des dels anys 60 va rebre les persones emigrants 
de la  resta de l’Estat  espanyol,  les  quals  venien a  Catalunya  per  motius  laborals. 
Actualment, el panorama no ha variat gaire. La immigració que rebem de països de 
fora de la unió europea ( llatinoamericans i nord-africans) continua marxant del seu 
país d’origen per motius laborals. Tot i això, hi ha un nombre important d’immigrants 
que vénen a ocupar llocs de treball qualificats.

Una vegada arriben a Catalunya es troben amb una cultura i una llengua diferents a la 
de la resta de l’Estat:  el  català.  La majoria d’aquests immigrants de fora de l’estat 
consideren necessari  aprendre  el  català  i  la  seva cultura per  a integrar-se al  país 
d’acollida.  És  per  això  que  aprofiten  els  cursos  del  Consorci  de  Normalització 
lingüística per a aprendre la llengua catalana i aquells aspectes de la cultura catalana 
necessaris per a la seva integració a la societat catalana. Curiosament no passa el 
mateix amb la immigració interna.  La majoria  és població adulta  que no considera 
necessari saber català i  no en van a aprendre, si  no és imprescindible per motius 
laborals.  Restringeixen  l’ús  d’aquesta  llengua  a  l’àmbit  familiar.  El  panorama varia 
quan parlem de les generacions nascudes a Catalunya d’aquesta primera immigració, 
ja que en la majoria dels casos ja han rebut l’escolarització en llengua catalana.

Cerdanyola no és una accepció respecte d’aquest patró sociolingüístic. 
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SUMMARY OF THE CONTENT

Catalonia is a country of reception. Already from the 60s, it received people from the 
rest  of  Spain  who  were  coming  to  Catalonia  for  labour  reasons.  These  days  the 
situation has not changed very much. The immigration that we receive from countries 
out of the European Union (Latin Americans and North Africans) (continues going away 
of their is also native land) for labour reasons. Although there is an important number of 
immigrants who come to occupy qualified jobs.

Once they come to Catalonia they meet a different culture and language from the once 
common in all  the Spain state: the Catalan.  Most  of  these immigrants consider the 
knowledge the Catalan language and its culture a necessity to be integrated in the 
country of reception. This is why they take advanced courses offered by the “Concorci 
de Normalització Lingüística” to learn the Catalan language and those aspects of the 
Catalan culture necessary for their  integration in the Catalan society.  Curiously,  the 
same thing does not happen with the internal immigration. The majority is an adult 
population who does not consider necessary to know Catalan and who is not going to 
learn it, if it is not a must for labour reasons. They restrict the use of this language to 
the familiar area. The panorama changes when we speak about the generations born 
in  Catalonia of  this first  immigration,  since in the most  of  cases already they have 
received the education in Catalan.

Cerdanyola is not an exception respect this sociolinguistic pattern. 
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2- Introducció  

El treball de recerca, sobre l’ús del català als immigrants de Cerdanyola del Vallès, el 
realitzarem la Marta Alsina, la Judit Pérez i la Judit Sòria, totes tres de 4t Curs de l
´ESO.
El nostre àmbit de treball és històric i lingüístic. El que volem és delimitar el tema. El 
títol  és  “l’ús  social  del  català  per  part  dels  immigrants”.  I  el  subtítol  és  “  Quants 
immigrants utilitzen el català?”.
La hipòtesi que contrastarem és que si un 25% dels immigrants que han vingut fa més 
de  3  anys  entenen  i  parlen  català,  ja  siguin,  procedents  de  l´Estat  o  bé,  siguin 
provinents d’altres països. 
L’objectiu principal és contrastar la hipòtesi. Voldríem contrastar l’ús social del català 
per part  dels  immigrants.  Farem dos estudis paral·lels,  un al  carrer  i  un altre  amb 
dades municipals.  Farem un gràfic sobre el  tipus d’immigració ( nacionalitats ) que 
estudia més català. 
Els  mètodes que usarem seran:  Preguntar  als immigrants que trobem pel  carrer  si 
utilitzen el català. Saber quants anys fa que hi viuen aquí, d’on provenen i per què han 
vingut a Catalunya. A més, compararem les dades amb els immigrants que van venir 
en la dècada dels 60. 
En l’esquema de la recerca prepararem preguntes per fer als immigrants de 20 a 50 
anys,  per saber quants immigrants parlen i  entenen el  català i  després sortirem al 
carrer a pregunta’ls-hi. 

El nostre objectiu és reflectir la hipòtesi, és a dir, que el 25% del immigrants parlen en 
català.  Fent  el  treball,  buscant  informació,  fent  enquestes  i  entrevistes  hem pogut 
veure que aquest tant per cent que nosaltres ens pensàvem és fals.

- Objectius  :  

Els objectius del nostre treball són:

1- Contrastar la hipòtesi  el 25% dels immigrants que fa més de tres anys que 
viuen aquí entenen i parlen el català.

2- Buscar informació sobre aquest fet.

3- Fer enquestes als immigrants, tant de l’Estat Espanyol com de fora d’aquest.

4- Realitzar entrevistes que ens ajudin a completar el treball.

5- Comprovar la integració dels immigrants que arriben al nostre país i l’adaptació 
a les costums i llengua catalana.
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3- Concepte d’immigració  

Terme que designa els canvis de residència més o menys permanents, causats per 
factors econòmics, laborals, sociològics o polítics. Ha de distingir- se l’emigració de la 
immigració. La emigració mira el fenomen des del país que abandona l’emigrant per 
establir-se en un altre diferent, i la immigració el contempla des de la perspectiva del 
país d’escollida. 

Des de la meitat del segle XIX ha estat considerat el dret a emigrar com alguna cosa 
que deriva de la pròpia concepció de l´ home com ser racional i lliure. I així apareix 
consagrat  en  la  Declaració  Universal  dels  Drets  de  l´  Home,  en  la  Carta  Social 
Europea i en el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics. Les constitucions i lleis 
nacionals reconeixen el drets dels ciutadans a sortir del territori i consideren emigrants 
a qui fonamenten el seu desplaçament en  motius laborals o professionals.

En canvi, examinada la qüestió des del punt de vista del país d’acollida, els drets dels 
immigrants  no  són  en  realitat  els  mateixos  que  els  drets  dels  nacionals,  donada 
l’existència en Estats de normes restrictives en matèria d’immigració. En determinats 
països  occidentals  resulten  emblemàtiques  les  lleis  d’immigració,  resultants  dels 
conflictes laborals que comporta la massiva afluència de treballadors d’altres països, i 
així també per una forma d’entendre els problemes d’ordre públic, que degenera en 
autèntiques situacions i en actituds racistes o xenòfobes assumides per alguns sectors 
socials. [1]
IMMIGRACIÓ DELS ANYS 60/ACTUAL

3.1-  Diferències entre la immigració dels anys 60 i l’actual
Tradicionalment, la immigració a Catalunya havia procedit d’altres zones del territori 
espanyol.  Així  va  succeir  durant  la  dècada  dels  seixanta  i  dels  setanta,  quan  a 
Espanya es vivia un cicle econòmic d’expansió i les possibilitats de feina als territoris 
més  rics  van  produir  uns  moviments  migratoris  interiors  espectaculars.  L’arribada 
d’andalusos, extremenys o gallecs a Catalunya va ser explosiva des d’un punt de vista 
demogràfic i va generar, més endavant, problemàtiques al voltant de l’especulació del 
sòl, la vivenda, la discriminació laboral o la integració sòciocultural, entre d’altres, que 
després  es  van  poder  resoldre  gràcies  a  la  política  d’igualtat  d’oportunitats  que 
propugnava el  Govern.  Així,  als  inicis  de la  Generalitat,  es van dur a terme grans 
esforços per a la incorporació de tots els que vivien i treballaven a Catalunya i en 
volien  formar  part  en  una  societat  plural  però  amb prou  punts  comuns  perquè  la 
cohesió social, la convivència ciutadana i l’assumpció col·lectiva d’un projecte comú de 
país fossin possible.
Tanmateix, a partir de la dècada dels vuitanta i fins l’actualitat, la immigració interior 
s’ha vist substituïda pel creixement de la immigració exterior que ha anat arribant a 
Catalunya  procedent  de  països  menys  desenvolupats,  majoritàriament,  de  l’Àfrica 
central,  del  Magrib,  de  Llatinoamèrica  i  d’Àsia.  Totes  aquestes  persones  havien 
d’emigrar dels seus països per pobresa, subdesenvolupament, explosió demogràfica
i també, per conflictes bèl·lics o persecucions per motius polítics o ètnics.

[1] http://www6.gencat.cat/llengcat/liu/24_207.pdf
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Aquests fluxos migratoris es van incrementar especialment durant els últims anys del 
període estudiat, triplicant la xifra de nouvinguts en només sis anys. L’any 2000, un 
34,6% del total dels estrangers legals residents a Catalunya eren extracomunitaris
Es concentraven, principalment, a la província de Barcelona (70%), especialment a la 
ciutat de Barcelona i a la seva àrea metropolitana. El principal col·lectiu d’immigrants 
extracomunitaris  eren els marroquins (33%), seguits a gran distància pels peruans, 
gambians, dominicans, xinesos i filipins. Gairebé el 45% dels estrangers eren dones, 
amb la qual cosa es constatava que la feminització dels fluxos migratoris que estava 
tenint lloc en el context internacional també havia arribat a Catalunya.

3.2- Polítiques d’immigració 
La Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya i el Institut 
de  Sociolingüística  Catalana  han  publicat,  en  la  seriï  "Documents  de  Treball",  els 
resultats d'un cicle de conferències sobre les polítiques lingüístiques europees enfront 
de les llengües considerades "de mitjana demografia", portat a terme a Barcelona al 
novembre i desembre de 1998. L'obra presenta les nocions de "llengua minoritària" i 
de "llengua regional" en l'àmbit europeu, així com una introducció sobre les diferències 
més  notables  entre  les  llengües  que  s'han  classificat  així.  A  causa  de  els  canvis 
polítics  i  territorials  esdevinguts  a  Europa  aquests  últims  anys  i  a  les  seves 
conseqüències polítiques i lingüístiques, el cicle de conferències no podia deixar de 
tractar el tema dels canvis sociolingüístics europeus i el seu resultat immediat, ni de 
presentar un estudi sobre la planificació lingüística aplicada al ser humà i al seu mitjà.

4- Immigració a Catalunya  

Podem agrupar les persones que actualment viuen a Catalunya però que no hi 
han nascut en dos tipus: 

A - Els immigrants de la resta de l'Estat espanyol, que ja fa molt de temps 
que viuen entre nosaltres

B - Els immigrants estrangers que fa relativament poc que viuen al nostre 
país. 
C La majoria  de persones nascudes a  la  resta de l'Estat  van emigrar  a 
Catalunya  els  anys  cinquanta  i  seixanta,  bàsicament  per  motius  econòmics.

L'any 1970, el 37,69% de la població de Catalunya havia nascut en un altre lloc:

• un 16,45% _____________ a Andalusia
• un 6,08% ______________ a Castella i Lleó
• un 3,44% ______________ a l'Aragó
• un 2,85% ______________ a Extremadura
• un 2,73% ______________ a Múrcia
• un 2,15% ______________ al País Valencià
• un 1,52% ______________ a Galícia
• un 1,16% ______________ a fora de l'Estat

En l'actualitat, dels sis milions de ciutadans i ciutadanes, més del 75% procedim, 
directament o indirectament, de la immigració d'aquest segle.
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Els  immigrants  estrangers  que  actualment  resideixen  a  Catalunya  són, 
aproximadament,  un  2,7%  de  la  població  total.  Un  dels  col·lectius  més 
nombrosos  d'immigrants  prové  dels  països  de  la  CEE.  La  majoria  d'aquests 
immigrants han vingut per raons de feina, però d'una feina qualificada: tècnics , 
empresaris, obrers qualificats , diplomàtics , etc. La majoria disposen d ' escoles 
del seu propi país, on els seus fills i filles aprenen en la llengua pròpia: el Liceu 
Francès, el Col·legi Alemany, etc. Normalment gaudeixen de bons sous i tenen 
un nivell de vida sovint superior al de la mitjana dels altres residents a Catalunya.

Un  altre  grup  important  és  el  de  persones  procedents  d  'Amèrica  Llatina. 
L'emigració  d'aquest  grup  és  deguda  més  aviat  a  motius  polítics  i, 
professionalment,  és  personal  qualificat  (metges,  psiquiatres,  docents,  etc.  o 
comerciants).  Últimament,  però,  augmenta  el  nombre  d'immigrants  amb 
problemes econòmics, els quals moltes vegades treballen per sota de les seves 
possibilitats.  Com  a  exemple,  podem  citar  un  augment  de  dones  soles  que 
treballen en el servei domèstic o que tenen cura de vells i nens.

Dins del grup procedent de l'Àfrica, hi ha una gran quantitat de persones d'origen 
magribí, és a dir, que provenen del Marroc, Algèria o Tunísia. A partir de l'any 85 
hi ha una afluència notable de marroquins. Majoritàriament emigren homes joves 
i  sols,  sense  especialització  laboral  i  treballen,  principalment,  en  la  venda 
ambulant,  la  construcció,  l'agricultura  i  en  tallers  de  confecció  (economia 
submergida).

El conjunt d'immigrants de l'Àfrica negra provenen majoritàriament de Gàmbia, 
Senegal i Guinea i, en menys quantitat, del Camerun, el Zaire, Nigèria i Angola. 
Han marxat dels seus països per causes econòmiques i també polítiques, fugint 
de la misèria o la persecució. Molts d'ells treballen en el sector agrícola.

El  grup  procedent  d'Àsia  ha  vingut  gairebé  en  tots  els  casos  per  motius 
econòmics (llevat  d'un petit  nombre de japonesos).  Els  xinesos es dediquen, 
sobretot, al sector de l'alimentació (restaurants); les persones filipines, un 80% 
de dones, es dediquen al servei domèstic. Finalment, les persones procedents 
de l'Índia i el Pakistan són dels més recents i una part important es dedica a la 
venda ambulant.

Sembla que a tots els països la immigració té cada cop més una voluntat de 
permanència i els immigrants fan el possible per portar la seva família i quedar-
se al  nou país.  La presència de famílies immigrades (dones,  fills  i  filles),  els 
matrimonis mixtos i la confluència de diferents cultures, religions i races, crearà 
un seguit de situacions noves i riques i és un repte per a tots nosaltres saber-ho 
aprofitar.

Restriccions a la immigració

Els  moviments  migratoris  no  són  nous,  sempre  hi  ha  hagut  gent  que  s'ha 
desplaçat d'un lloc a un altre. En algunes èpoques aquests desplaçaments eren 
molt  senzills  perquè no hi  havia impediments; fins i  tot,  moltes vegades eren 
incentivats  pels  mateixos  estats,  per  poder  poblar  terres  o  per  aconseguir 
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treballadors i treballadores per a les seves empreses. En l'actualitat, però, hi ha 
una tendència molt restrictiva pel que fa a l'entrada d'immigrants, sobretot als 
països de la CEE.

A l'Estat espanyol, en aquests moments, hi pot acudir lliurement tot treballador o 
treballadora de qualsevol país de la CEE, però, en canvi, per a totes aquelles 
persones  que  vénen  d'altres  països  hi  ha  una  sèrie  de  restriccions  que,  de 
vegades, fan molt difícil la possibilitat d'immigrar.

A mitjan dels anys vuitanta es va aprovar la Llei d'Estrangeria, que pretén regular 
la presència dels estrangers. Una de les novetats que incorpora aquesta llei és 
que la sol·licitud del "permís de residència" s'ha de fer simultàniament a la del 
permís de treball. I com que la majoria                     d ' immigrants no pot 
aconseguir un permís de treball, tampoc no aconsegueix el de residència i tot el 
procés es converteix en un cercle sense sortida.

Aquesta  llei,  que,  en  principi,  havia  de  servir  per  regular  la  situació  dels 
immigrants, s'està convertint en un entrebanc per a molts d'ells. La quantitat de 
requisits  que s'exigeixen als  estrangers per  legalitzar  la  seva situació fa  que 
molts  no ho aconsegueixin  i  es converteixen automàticament  en "il·legals''.  A 
més, per entrar s'exigeix un VISAT que no sempre aconsegueixen.

Tot això ha fet  que augmentés l'entrada "clandestina" de molts estrangers no 
comunitaris, amb gran perjudici per part dels que volen immigrar, que han de 
pagar importants sumes de diners a les xarxes il·legals per poder sortir del seu 
país i entrar al nostre. Moltes vegades, aquesta entrada il·legal posa en perill la 
seva pròpia vida, com està passant amb els immigrants africans que travessen 
l'estret  de  Gibraltar  amb petits  vaixells,  i  molts  d'ells  s'ofeguen pel  camí.  És 
evident  que  aquestes  persones  que  emigren  en  aquestes  condicions  ho  fan 
perquè la situació al seu país és desesperada, i també és evident que com més 
restrictives  són  les  mesures  que  imposen  els  estats  a  l'hora  d'admetre 
immigrants,  més  tendeix  a  augmentar  la  quantitat  d'estrangers  en  situació 
"il·legal".

4.1- Immigració a Cerdanyola (dades)

IMMIGRACIÓ A CERDANYOLA SEGONS LA PROCEDENCIA (2001)

A l’any 2001 hi havia 16.930 immigrants procedents d’Espanya i 2.435 immigrants 
procedents de l’estranger.
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POBLACIÓ  DE  MÉS  DE  2  ANYS  I  EL  CONEIXEMENT  DEL  CATALÀ  A 
CERDANYOLA DEL VALLÈS   (2001)   [2]

Dels  2.410 immigrants que hi  havia  a Cerdanyola  l’any 2001 majors de dos anys, 
1.941 entenen el català, 1.130 el  saben parlar, 1.283 el saben llegir,  575 el saben 
escriure i 469 no l’entenen.  

IMMIGRACIÓ A CERDANYOLA AL 2004   [3]  
Aquestes dades són de la immigració que hi  havia a l’any 2004 a Cerdanyola  del 
Vallès. Contenen el país del qual procedien els immigrants. Han estat facilitades per 
l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès i de la Biblioteca.

Total d’immigrants: 4150

Provinents de:

- Àfrica: 487
- Unió Europea: 1064
- Resta d’Europa: 18
- Amèrica: 2290
- Oceania: 4
- Àsia: 195
- Altres:92

[2] Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE
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5- Ús del català  

5.1.- Situació lingüística del català
Com a resultat de les seves particularitats històriques i culturals, Catalunya posseeix 
avui dia una autonomia política significativa dintre d'Espanya. La llengua espanyola i la 
catalana són cooficials, encara que la segona es beneficia d'un estatus especial de 
llengua autòctona del país. 

5.2- Planificació lingüística del català
La planificació lingüística és l'intent de modificar la realitat sociolingüística d'un territori 
per mitjà de «l'organització, la posada en pràctica i l'avaluació d'un conjunt coherent 
d'actuacions  de  política  lingüística».  Als  Països  Catalans  sovint  s'ha  conegut  la 
planificació lingüística amb el nom de  normalització lingüística, seguint la proposta 
de  Lluís  Vicent  Aracil a  mitjan  anys  seixanta,  i  en  altres  països  amb  llengües 
minoritzades també s'han fet servir expressions sense la paraula planificació per evitar 
les connotacions dirigistes del terme. [4]

5.3-   Normalització lingüística del català  
La normalització lingüística en la sociolingüística és un procés a través del qual una 
llengua  accedeix  a  desenvolupar-se  i  usar-se  dins  d'àmbits  que  anteriorment  ja 
estaven ocupats per una altra  llengua.  Als  Països Catalans  el  terme  normalització 
lingüística se sol utilitzar com a sinònim de planificació lingüística.

La normalització consisteix sobretot en l'elaboració i  la implantació de normes d'ús 
lingüístic que tenen per objectiu incidir en tots els àmbits de la vida d'una societat.

Abasta dues vessants: la lingüístico-cultural i la sociopolítica. En aquest segon aspecte 
necessita  la  implicació  de  les  forces  polítiques  i  que  s’exerceixi  un  cert  grau  de 
sobirania.

Es consideren prioritaris els àmbits on hi ha una major incidència comunicativa com 
l'ensenyament, la sanitat, la justícia, els mitjans de comunicació i el comerç.

5.5- Campanyes per l’aprenentatge del català
La Generalitat de Catalunya fa diverses campanyes per a l’aprenentatge del català per 
als immigrants. 
Algunes d’aquestes són: anuncis per la televisió (actualment n’hi ha un que es basa en 
que quan veiem un immigrant pel sol fet de ser immigrant no li  parlem en català, i 
potser el parla més bé que nosaltres i tot), també es posen anuncis a la premsa, i a 
llocs estratègics, com a l’estació...

 [4] http://ca.wikipedia.org/
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5.6- Concepte d’integració cultural
La  integració  està  considerada  essencialment  com  a  no  exclusió  en  la  societat. 
S’entendria  com el  fet  d’accedir  a una feina,  als  diversos serveis  i  infraestructures 
socials i a la formació i educació. [5]

5.7- Plans d'acolliment lingüístic

L'objectiu  dels  plans  d'acolliment  lingüístic  és  fer  que la  llengua  catalana  faciliti  la 
integració  social  de  les  persones  immigrants.  Amb  aquesta  finalitat,  els  plans 
d’acolliment  lingüístic  combinen  l’ensenyament  de  la  llengua  catalana  amb  les 
activitats de coneixement cultural i de l’entorn.

Els plans d’acolliment lingüístic, que es desenvolupen a través de la xarxa de centres 
del Consorci per a la Normalització Lingüística, inclouen a més dels cursos de català 
de  nivell  inicial  i  bàsic,  altres  activitats  relacionades  amb  la  llengua  i  la  cultura 
catalanes  com la  potenciació  del  programa "Voluntaris  per  la  llengua"  (en què  un 
voluntari destina una hora a la setmana a conversar amb un aprenent de català perquè 
pugui practicar la llengua); visites culturals, participació en festes tradicionals, itineraris 
per barris, etc.

Actualment  hi  ha  en  marxa  22  plans  d'acolliment  lingüístic,  que  parteixen  de 
l'experiència  que  va  representar  la  realització  de  7  plans  pilot  per  a  l'impuls  del 
coneixement i  l'ús de la llengua catalana durant el període 2004-2005, en què van 
participar el 90,6% de les entitats que treballen per l’acolliment dels immigrants en els 
municipis on es van dur a terme.

En  el  marc  dels  plans  es  coordinen  les  diferents  administracions  (Generalitat, 
ajuntaments, consells comarcals i diputacions) amb les organitzacions que treballen 
amb la immigració.

5.8- Organismes que vetllen per l’extensió de l’ús del català

L’ORGANITZACIÓ DEL GOVERN EN MATÈRIA DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA
Els departaments de la Generalitat de Catalunya, i els organismes i empreses que en 
depenen, per mitjà de diferents unitats, porten a terme l’aplicació sectorialitzada de la 
política lingüística del Govern.
En l’esquema següent es mostren els diferents organismes públics de Catalunya que 
participen en la política lingüística del Govern, i al llarg d’aquest Informe es recullen les 
actuacions més destacades que han dut a terme durant l’any 2007.

La Secretaria de Política Lingüística té com a objectiu impulsar el desplegament de la 
legislació  lingüística  derivada de l'Estatut  d’autonomia  i  vetllar  per  l’aplicació  de la 
política lingüística que estableix el Govern. Exerceix les funcions següents:  

- Elabora propostes legislatives i reglamentàries relacionades amb el camp lingüístic i 
informa sobre les actuacions normatives que hi són relacionades que produeixen els 
departaments de la Generalitat. En aquest sentit, prepara l'informe anual al Parlament 
previst a l’article 39.9 de la Llei de política lingüística. 

[5] http://www.laic.org/cat/espai/articles/print/17_06p.htm
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-  Impulsa  i  coordina  les  mesures  de  política  lingüística  dels  departaments  de  la 
Generalitat i els dóna el suport tècnic necessari en aquesta matèria.  

-  Impulsa  i  coordina  per  mitjà  del  Consorci  per  a  la  Normalització  Lingüística  les 
actuacions que emprenen en aquest camp els ens locals de Catalunya.   

- Per mitjà del Centre de Terminologia Catalana, TERMCAT, impulsa i coordina les 
activitats terminològiques relatives a la llengua catalana i vetlla per la seva aplicació.  

- Estableix polítiques concretes de foment de l’ús del català en els diferents àmbits de 
la societat. 

- Facilita, en col·laboració amb el Consell Social de la Llengua Catalana, la formació 
d’un diàleg social en matèria de política lingüística i d’un consens favorable al foment 
de l’ús del català en els principals sectors de la societat.  

- Facilita l’aplicació de la normativa de l’Institut d'Estudis Catalans.  

- Fa el seguiment, promou el diàleg i, si és el cas, procura la coordinació en matèria de 
política lingüística amb les institucions competents en la matèria en altres territoris de 
parla catalana. [6]

5.8.1- Associació de Mestres Rosa Sensat

L'Associació  de  Mestres  Rosa  Sensat és  una  associació catalana  de  mestres i 
educadors que vetllen per la qualitat de l'ensenyament i de l'educació en general. És 
una associació de base, no lucrativa i no governamental.

Va néixer l'any  1965 com a  Escola de Mestres Rosa Sensat, però no fou fins l'any 
1980 que s'organitzà sota la denominació actual, impulsada per Marta Mata.

Té ofertes de formació per als mestres (són especialment famoses les escoles d'estiu), 
acull diversos grups de treball, organitza jornades i debats, i té dues publicacions de 
reconegut  prestigi:  Perspectiva  Escolar i  Infància.  És  el  moviment  de  renovació 
pedagògica de la ciutat de  Barcelona i com a tal, treballa en la xarxa estatal dels 
MRP.

Objectius:

• La difusió de teories i pràctiques pedagògiques orientades al desenvolupament 
global de la persona, basades en el respecte per la personalitat de l'infant i la 
seva llibertat, i promotores de la participació activa dels infants en el seu propi 
aprenentatge. 

• La formació permanent dels mestres, basada en l'experimentació i alhora en la 
teoria, sempre passant per la reflexió individual i col·lectiva. 

• La consecució d'una escola pública, democràtica, laica i arrelada en la realitat 
del país -amb participació activa de tots els seus membres, mestres, pares i 
alumnes, en la gestió de l'escola i  en la definició de la línia pedagògica del 
centre. 
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[6]http://www.gencat.cat/diari/4789/06354204.htm

5.8.2- Consorci per a la Normalització Lingüística

El Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) és un organisme creat als anys 
80 del segle XX per articular l'ensenyament del català a la població adulta i oferir a 
particulars,  empreses,  associacions  i  administracions  públiques  assessorament  en 
ortografia,  gramàtica,  tipografia, lèxic del català. Està participat per la  Generalitat 
de Catalunya i administracions locals (ajuntaments, diputacions provincials, consells 
comarcals).  Entre  les  seves  primeres  finalitats,  hi  havia  l'alfabetització  dels 
catalanoparlants que no havien tingut ocasió d'aprendre ortografia i gramàtica catalana 
durant el  franquisme i del conjunt d'immigrants castellanoparlants que van arribar a 
Catalunya entre els anys 1950 i 1975, que no havien pogut tampoc aprendre català 
d'una manera normal. A partir  de l'any  2000,  el  seu objectiu se centra sobretot en 
l'alfabetització  de persones immigrades d'arreu del  món que fan cap a  Catalunya. 
Actua per mitjà de diversos  centres de normalització lingüística escampats arreu del 
territori.

A Cerdanyola n’hi ha un centre, al carrer de Les Vinyes número 19
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6- Buidatge d’enquestes a Cerdanyola del Vallès  

6.1. Buidatge d’enquestes als immigrants de l’estat espanyol   

MOSTRA 100 PERSONES
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El 44% són homes i el 56% dones. 
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En aquesta enquesta predomina la gent de més de 66 anys amb un 59%. 
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Quant al lloc de naixement destaca Andalusia amb un 51%. 
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El 89% de persones fa que està a Cerdanyola més de 10 anys. 
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El 65% dels enquestats manifesta no tenir estudis.
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El 25% són treballadors en actiu front el 75% que no treballa.
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El 55% diu que sap català front el 45% que manifesta no saber.
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De les 55 persones que sap català el 49% l’entenen, 44% el parlen i 31% l’escriuen.

3% 1%5%

46%

0%
10%
20%
30%
40%
50%

9a. Quant fa que en
saps?

Menys d'un
any
d'1 a 2 anys

de 3 a 5
anys
més de 5
anys

D’aquest 55%,  el 46% manifesta que sap català fa més de 5 anys.
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39 de les persones que saben català l’utilitzen en Vida Social i, 31 més 20 amb la 
família i fills respectivament.
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27 de les persones que saben català  manifesten haver-lo après practicant-lo i 21 a  
través d’altres recursos i   7 de les persones assistint a un curset.
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Del 55%,  30 diu que l’ha après per  la família, el 15 perquè és la llengua Oficial i el 10  
per motius de feina.
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Apartat b. NO saben català:
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De  les   45  persones  enquestades  que  manifesten  no  saber  català   15  diu  que 
l’entenen, les altres 15 diuen que no i unes altres 15 una mica.
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D’aquestes 45, 27 manifesten que els hi agradaria saber-ne i 18 que no.
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26 persones saben que hi ha ajudes per aprendre català, en canvi 19 diuen que no ho 
saben.
.
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42 de les persones que no saben català manifesten que no els hi cal per a viure.
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6.2. Buidatge d’enquestes als immigrants de fora de l’Estat Espnyol  

MOSTRA 50 PERSONES
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El 50% són homes i el 50% són dones.
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En aquesta enquesta destaca més aviat la gent jove, entre 24 i 29 anys amb un 29%,  
el 20% persones de 18 a 23 i el 22% de 30 a 35 anys.
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En quant al lloc de naixement la majoria provenen d’Amèrica del Sud amb un 32%,  
seguit del Nord d’Àfrica amb el 20%.
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El 40% de les persones fa que està aquí entre 3 i 10 anys. 
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El 68% dels enquestats manifesta no tenir estudis.

20

3.Lloc de naixement

Europa de l'Est   2%
Amèrica del Sud 32%
Àfrica Sub   6%
Europa Occidental 10%
Amèrica del Nord   8%
Austràlia   2%
Àsia Occidental 10%
Nord Àfrica 20%
Orient Mitjà 10%
Sud Àfrica   0%

          100%

4.Quan de temps fa que 
està a Cerdanyola del 
Vallès

menys d'1 any     10%
1 a 3 anys      30%
3 a 10 anys      40%
més de 
10 anys      20%

   100%

5.Estudis

Si 68%
No 32%



El català als immigrants

 

50% 50%

0%
20%
40%
60%

6.Treballadors en actiu

Si
No

El 50% són treballadors en actiu i l’altre 50% no treballa.
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El 60% de les persones que diu que sap català, el 50% l’entén, el 30% el parla 
i el 20% l’escriuen.
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El 37% fa més de 5 anys que està a Cerdanyola, el 25% entre 3 i 5 anys,  entre 1 i 2  
anys el 20% i el 18% fa menys d’un any.
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10 a. On el parles?
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Altres

D’aquests, el 32% manifesten que parlen el català a la feina.
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El  45% diu  que  el  va  aprendre  practicant-lo,  el  35% manifesta  haver  realitzat  un 
curset.
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12a. Perquè el vas aprendre?

Família 

Llengua oficial de
Catalunya
Feina

El 50% l’han après per necessitat a la feina, i el 40% per la comunicació amb la família  
i els fills.
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10 a. On el parles?
Feina             32%
Família 10%
Fills      18%
Vida Social 20%
Altres             20%
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aprendre?
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Practicant-lo 45%
Altres 20%
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Apartat b. NO saben català:
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8b. L'Entens?
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Del 40% de persones enquestades que manifesten no saber català  el 50% diu que 
l’entenen, el 40% manifesta no entendre’l i el 10% l’entén una mica.
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9b. T'agradaria saber-ne?

Si
No

D’aquest  40% que diu que no sap Català, el 80% manifesten que els hi  agradaria  
saber-ne i el 20% que no.
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10b. Saps que hi ha ajuts per
aprendre'n?

Si
No

El 60% dels enquestats que no saben català sap que hi ha ajuts per aprendre i el 40% 
manifesta no saber que existeixen ajuts. 
.
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11b. Creus que el necessites
per viure?

Si
No

El 90% dels enquestats que manifesten no saber català creuen que el necessiten per  
viure i el 10% no. 

6.3. Resultats  

Després del nostre treball de recerca, hem pogut comprovar que la nostra hipòtesi era 
falsa. Nosaltres crèiem que un 25 % dels nouvinguts que han vingut a Cerdanyola fa 
més de 3 anys entenen i parlen el català.

 I això és fals, hem pogut comprovar que més del 25% de nouvinguts entenen i parlen 
el català, ja que en el cas dels nouvinguts de fora de l’Estat Espanyol el 60% parla 
català. També sabem que el parlen perquè han anat a una escola a aprendre’n, i que 
la majoria ho ha fet per estar més integrat o per motius de feina. La majoria venen 
d’Amèrica del Sud i Europa de l’Est.

En canvi, els que van venir als anys 60, el 55% parlen català i el 45% no. Aquests, 
bàsicament l’han aprés per la família.

El primer col·lectiu veu la necessitat de l’aprenentatge com a una eina d’integració, per 
això, acudeix a centres d’estudis o plans d’acolliment. En canvi, els immigrants de la 
resta de l’Estat  no  veuen la  necessitat  de l’aprenentatge de la  llengua i  l’usen en 
l’àmbit familiar i de forma autodidacta.

Per tant, podem concloure que gràcies a les polítiques lingüístiques a Catalunya hi ha 
actualment un 60% d’immigrants de fora de l’estat que fan un ús social de la llengua 
catalana
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7- Entrevistes  

7.1Entrevista a Laia Bonet (Consorci de Normalització lingüística)  

Laia  Bonet  és  la  responsable  del  servei  de  Normalització  Lingüística  de 
Cerdanyola.  La seva feina bàsicament consisteix a coordinar l’ensenyament del 
català, és a dir, contractar professors,  muntar els cursos amb el pressupost que hi 
ha, organitzar la matrícula, contactar amb el regidor de cultura perquè els deixin les 
aules per a fer els cursos. A part, també s’encarrega de tota la part de dinamització 
lingüística, que es tracta d’organitzar tot tipus d’actes: des de col·laborar amb el 
departament de cultura per fer  festes per Sant  Jordi,  organitzar  cursos per als 
immigrants,  col·laborar  amb  el  departament  d’immigració,  que  es  fan  cursos 
especials, per exemple, només per a mares que van al col·legi i durant les dues 
primeres hores que els nens estan a classe fan un curs per aquelles mares, al 
col·legi directament. O cursos de coneixement de Catalunya, on hi ha una sessió 
d’història, un de l’entorn, una de llengua... tot això és més que res per integrar la 
gent. 

- D’on provenen els immigrants?

La gran majoria són Sud-americans, però hi ha molta diversitat: hi ha senegalesos, 
asiàtics,  àrabs, paquistanesos... i  també n’hi ha de la resta de l’estat Espanyol. 
Però el gruix important és de cubans, uruguaians, peruans...

- I espanyols?

Espanyols n’hi ha. Una part que són els que han nascut aquí o que van venir de 
molt petits i que per les seves circumstàncies mai no han parlat en català o mai no 
l’han  necessitat,  però ara potser  el  necessiten  per  treballar,  o  perquè el  volen 
aprendre perquè els fa gràcia, o consideren que és important.
Tenim gent d’Andalusia, de Castella... de tot arreu.

- Trobem més dones que homes?

Home, en general,  sí.  Però també hi  ha bastants homes,  no és una diferència 
radical. Però si trobem més dones que homes sobretot és en la gent més gran (de 
40, 50 o més) ja que hi ha més dones que tenen més temps lliure.

- Quina franja d’edat tenen?

A veure, entre la gent de l’Estat l’edat és bastant alta, és a dir, de 40 cap amunt. 

- Clar, per què van venir de petits no?

Sí, exacte, perquè van venir de petits i perquè potser és gent que ja està treballant, 
però  vol fer oposicions i necessiten el nivell C.
De fora de l’Estat  hi  ha molta varietat,  és a dir,  des de 18 fins a uns 60.  Per 
exemple tenim una alumna tailandesa que té uns 62 anys. Trobem força joventut, 
sobretot  Sud-americans que acaben d’arribar,  per  exemple,  tenim una libanesa 
que té 18 anys,  també de l’Europa  de l’Est,  tan romanesos,  com russos,  com 
ucraïnesos...  Amb  aquests  és  com  més  dispers,  potser  vénen  mare  i  filla,  o 
germans... 
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- Els és difícil aprendre català?

Això va molt amb la persona. A la gent jove li costa molt poc. La tònica general és 
que com més grans són, més els costa. 

I pel que fa a la procedència no hi ha gaires diferències, el que sí que és cert, és 
que potser  als  de l’Europa de l’Est  o  els  que vénen d’una parla  que no és el 
castellà, tenen més facilitat perquè no tenen tanta interferència. Però va molt amb 
les ganes que li posa la persona. Per exemple, hi ha una alumna gallega que té 18 
anys, que és molt espavilada i que va començar els cursos, que són quatre: el 
bàsic, l’elemental, l’intermedi i suficiència, fa dos anys va començar el bàsic, la van 
promocionar a l’elemental, la van promocionar a l’intermedi i ara ha aprovat el de 
suficiència, i ha fet els 4 anys en 2.

És a dir que depèn molt de la persona. Hi ha gent que el parla molt bé, altres que 
fan tots els cursos i l’escriuen mitjanament bé, però que els costa molt parlar-lo...

- Tenen dificultats per assistir a les classes?

Bàsicament sempre són per tema de feina o nens. 

Hi ha alumnes que arriben mitja hora tard, perquè han de recollir el nen i dur-lo a 
casa, o pel que sigui.  Però ja t’ho diuen abans, i  en aquests casos sempre es 
procura facilitar-los-ho al màxim. 

- Com funcionen els cursos?

Els cursos són de 4 hores setmanals: dues sessions de 2 hores, dos dies, dimarts i 
dijous o dilluns i dimecres. L’ideal és que per cada nivell es faci una classe al matí i 
una altra a la tarda, perquè pugui venir la gent que treballa al matí i  també els que 
treballen a la tarda. El que passa és que no sempre hi  ha prou alumnes, prou 
pressupost, prou aules o prou professors i llavors ho trampegem com podem. 

Són cursos trimestrals, però el nivell inicial s’estructura en bàsic 1, un trimestre, 
bàsic  2,   l’altre  trimestre i  bàsic  3,  l’altre  trimestre.  Són cursos trimestrals  però 
necessites els tres trimestres per arribar a la prova de nivell, i és al tercer trimestre 
on et donen el certificat de nivell.

- I feu un examen?

Sí, són exàmens oficials. 

- Per què s’apunten a les classes?

Tenim gent  que vénen aquí  i  els  sembla una manera d’integrar-se,  els  que ho 
necessiten per la feina...

També trobem gent  que la  seva parella  és catalana i  que la  motiva o ella  vol 
integrar-se més amb la família, i ho fa per voluntat pròpia. També hi ha un altre cas 
que es dóna bastant, que és gent gran que no ha parlat mai català, però els seus 
néts el parlen i se senten una mica distanciats o els el volen parlar perquè potser 
són nens molt petits que van a l’escola i que la seva mare és castellanoparlant, 
però el seu pare parla català i els nens parlen català i a l’avi li faria gràcia parlar el 
català amb els nens. 
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- Feu campanyes per al  foment de l’ús del català?

Sí, la principal  és el  tema del voluntariat  per la llengua,  que és el  tema de les 
parelles  lingüístiques.  És  gent  que  ja  parla  català,  però  que  no  es  sent  gaire 
còmoda parlant-lo al carrer perquè li fa vergonya o perquè no hi està acostumada... 
però el parla a l’aula o a la feina o amb la parella, però amb ningú més. Llavors es 
posen en contacte un voluntari que és una persona que està sensibilitzada amb el 
tema o que li fa gràcia i li ve de gust fer-ho amb un aprenent que és la persona que 
no està familiaritzada a parlar català. Ells fan un programa que es tracta de quedar 
al llarg de quatre mesos unes 10 hores, és a dir, tenen llibertat absoluta per quedar 
quan els vagi bé. I es tracta simplement que quedin, prenguin un cafè, vagin a 
passejar o facin el que vulguin, però xerrin una miqueta en català. La idea és que 
la  persona  que està  aprenent  es  familiaritzi  a  parlar  català  al  carrer,  i  no  són 
classes,  sinó  simplement  conversa,  és  a  dir,  no  es  tracta  ni  de  corregir-lo  ni 
d’ensenyar-li  res,  per  això  el  voluntari  pot  ser  qualsevol  persona  i  no 
necessàriament ha de tenir coneixements de llengua.

També es fan tot tipus d’activitats, per exemple, un dels objectius és arribar a la 
comunitat  xinesa,  perquè és la que més costa,  pràcticament no tenim alumnes 
xinesos.  Llavors  se’ls  intenta  arribar  d’una  manera  atractiva  i  de  retruc  que 
sàpiguen que existim i que poden venir. 

Després,  també  s’organitzen  cursos  amb  el  pla  de  l’entorn,  amb  l’església 
evangèlica de Cerdanyola, amb la Creu Roja, amb tot tipus d’entitats que estan en 
contacte o que treballen amb nouvinguts, o gent a la qual nosaltres en teoria no 
podríem arribar. 

Llavors  s’organitzen  actes de tipus cultural,  potser  més festiu,  però que també 
serveixen  per  donar  a  conèixer  el  servei  i  perquè la  gent  sàpiga  on som.  Per 
exemple les 24 hores de lectura de Sant Jordi, l’intercanvi gastronòmic, quintos de 
Nadal, pel Roser també es fa una xerrada divulgativa, els cursos de coneixement 
de Catalunya...
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7.2.Entrevista a la Vanessa Lafite  

1- Què és un immigrant des del teu punt de vista de sociòloga?

L’immigrant es defineix com a la persona que s’instal·la en un país o regió que 
no és el seu d’origen. 

2-  Quins tipus d’immigració existeixen ?

Penso que la immigració que hi ha a Cerdanyola es divideix en dos tipus: els 
immigrants nascuts fora de Catalunya i aquells que són nascuts fora de l’Estat 
Espanyol. Aleshores, dins del primer grup l’arribada massiva va ser als anys 
60, i coincideix amb l’èxode rural, és a dir, en deixar el camp i anar a la ciutat. 
Llavors hi ha moltes persones a Cerdanyola que són immigrants perquè vénen 
de  la  resta  de  l’Estat  Espanyol,  hi  ha  gent  de  Castella,  d’Extremadura, 
d’Aragó...  persones que porten molt  temps a  Cerdanyola.  I  darrerement,  la 
immigració actual es caracteritza perquè són persones que vénen de fora de 
l’Estat Espanyol.

Sobretot de l’Est d’Europa, d’Amèrica del Sud i del Centre i  també africans. 
Segons  les  estadístiques  tindreu  les  persones  que  estan  declarades.  I 
Cerdanyola no té gaire població il·legal, és a dir, que no hi ha immigrants que 
no estan declarats (sense papers).  Hi  ha altres poblacions costaneres i  per 
exemple de la regió d’Andalusia que la majoria de la immigració és il·legal (la 
majoria de persones no consten al registre).

Aquesta és l’última onada d’immigració, però no vol dir que no hi hagi altres 
immigracions, com he dit abans, una onada gran de persones castellanes que 
van  venir  a  Catalunya  a  buscar  feina  a  la  fàbrica.  També hi  ha  una  altra 
immigració que són persones que vénen de la resta d’Europa, com a alemanys 
o britànics, també hi ha gent que potser té aquí negocis, i, per tant, no ens hem 
d’oblidar d’aquestes persones.

3- Quines són les principals causes de la immigració?

Les causes de la immigració normalment són causes polítiques perquè et veus 
perseguit  per  un  règim  i,  per  tant,  et  veus  obligat  a  exiliar-te;  causes 
econòmiques quan al teu país d’origen no trobes feina o vols millorar la qualitat 
de vida pel que fa a l’economia, motius d’estudis, o per catàstrofes naturals. 

Aleshores  a  Cerdanyola  els  immigrants  castellans  era,  per  una  qüestió 
econòmica per trobar feina a les fàbriques, perquè del poble on provenen no 
tenien feina, i  a l’actualitat  la immigració que hi ha a Cerdanyola estrangera 
també és per motius econòmics.

El tipus de treball que aconsegueix un immigrant Sud-americà no és el mateix 
que el que aconsegueix una persona britànica.
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4- Quins situació hi ha a Cerdanyola respecte dels immigrants?

La situació  immigrant  a  Cerdanyola  no és  com a altres regions  conflictives 
perquè no hi  ha un índex gaire elevat d’immigració i  no és com en regions 
d’altres  parts  de l’Estat  espanyol  o  fins  i  tot  costaneres  de Catalunya  com 
Canet  i  regions  d’aquest  tipus  on  hi  ha  més  immigració.  En  canvi,  a 
Cerdanyola, tot i que ha augmentat, el nombre d’immigrants no és important. 
Per tant, penso que més o menys la integració dels immigrants que hi ha aquí a 
Cerdanyola és correcta perquè no hi ha cap tipus de problema racista. És així 
perquè tampoc no hi ha gaires persones que siguin immigrants respecte de la 
població total.

5- Quina relació tenen els immigrants respecte la llengua catalana?

Pel que fa a l’ús de la llengua catalana, no crec que hi tinguin gaire relació, ja 
que la majoria la desconeixen i comencen per la llengua castellana. Sí que és 
veritat que ajuda molt com a factor de socialització, ja que és que la llengua és 
el que fa que tu entris a formar part de la societat, és un vehicle d’integració. És 
important que una persona s’integri i assimili el llenguatge. 

Els immigrants de l’Europa de l’Est, Sud-americans i africans aprenen primer el 
castellà, per tant, la relació entre immigrants i la llengua catalana és molt poca, 
perquè no l’aprenen. Però sí que és veritat que darrerament qui pot establir 
aquest vehicle d’integració a la llengua catalana és l’escola, i aleshores estan 
posant  més  recursos  per  tal  que  aquestes  persones  aprenguin  la  llengua 
catalana.

Per als nens petits que han nascut aquí a Cerdanyola els és més fàcil aprendre 
el  català  que  no  pas  a  una  persona  gran,  ja  que  estan  obligats  a 
l’escolarització.

El Departament és el que hauria d’intentar posar més recursos o suport a la 
gent que és més gran.

Fins  i  tot  també es fan cursos per adults,  ja  no només per a les persones 
immigrants de fora d’Espanya,  sinó fins i  tot  per persones que porten molts 
anys a Catalunya o Cerdanyola.
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8- Conclusions  

L’immigrant és aquella persona que s’instal·la en un país o regió que no és el seu 
d’origen.

Hi ha dos tipus d’immigració a Cerdanyola. Els que provenen de països estrangers, és 
a dir, fora d’Espanya i els que provenen de fora de Catalunya. 

Aquí  hi  ha  molts  immigrants  declarats,  en  canvi,  a  les  regions  de  la  costa  com 
Andalusia hi ha més immigració il·legal.

Les  principals  causes  de  la  immigració  són  les  causes  polítiques,  causes 
econòmiques,  motius  d’estudi,  catàstrofes  naturals  o  motius  de  treball.  Els  que 
provenien de la resta de l’Estat espanyol van venir a Catalunya per motius de treball.
No tenen el  mateix  tipus  de treball  els  immigrants  de països estrangers,  com per 
exemple un sud-americà, que un immigrant provinent d’Espanya.

A Cerdanyola no s’ha detectat cap tipus de problema envers els immigrants, ja que no 
hi ha un índex gaire elevat d’immigració.

La relació que tenen aquests immigrants amb la llengua catalana és molt poca, ja que 
la  majoria  primer  es  decanten  per  aprendre  el  castellà.  Alguns  que  provenen 
d’Espanya fan cursets,  ja sigui  perquè volen, perquè necessiten comunicar-se amb 
familiars (nens petits) o per la vida quotidiana.
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9- Imatges  
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10- Tríptics de campanyes de fonaments del català  

                   ( inclòs en el treball imprès)
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11- Model de les enquestes  
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