
 

  

IX JORNADA LLENGUA I SOCIETAT ALS TERRITORIS DE PARLA CATALANA 

Propostes per al Pacte Nacional per la Llengua: la veu dels professionals 

 (Barcelona, 8 de juliol de 2022) 

Propostes- Grup 1A 

Estructura social, acolliment i formació d'adults 



 

Introducció 

 

Aquest document conté una aportació al procés participatiu del Pacte Nacional per la 
Llengua procedent de la Jornada sobre Llengua i Societat als Territoris de Parla 
Catalana, que va tenir lloc el divendres 8 de juliol a l’Auditori de l'Edifici Roc Boronat del 
Campus Poblenou de la Universitat Pompeu Fabra 

En aquesta Jornada es va recollir el bagatge tècnic, en forma de propostes, dels 
professionals que treballen a l’entorn de la política lingüística, sigui a la Generalitat de 
Catalunya, el Consorci per a la Normalització Lingüística, el TERMCAT, les universitats 
o altres organismes i, de l’altra, s’hi van treballar els aspectes relacionats amb la 
comunitat lingüística amb les institucions i professionals d’entitats referents en els 
diversos territoris de parla catalana.  

La jornada va constar de dues parts, una primera centrada en els parlaments 
institucionals i taules rodones, i una segona, encarada a les aportacions tècniques al 
Pacte Nacional per la Llengua a partir del treball per grups. Es van treballar 6 eixos 
temàtics i es van crear 8 grups, ja que es van desdoblar aquells dedicats a deliberar 
sobre estructura social, acolliment i formació d'adults, d’una banda, i sobre 
administracions públiques i prestació de serveis públics, de l’altra. Els altres eixos 
temàtics treballats van ser: àmbit socioeconòmic i laboral; lleure, esports i món 
associatiu; àmbit tecnològic i consum cultural i audiovisual, i qualitat lingüística. 

En concret, aquest document és l’aportació corresponent a un dels dos grups dedicats 
a estructura social, acolliment i formació d'adults. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

Característiques del grup i de la sessió 

El Grup 1A, que va debatre sobre  l’àmbit de l’acolliment, formació d’adults i l’estructura 
social, el conformaven una vintena llarga de persones vinculades a la universitat, al 
Consorci per a la Normalització Lingüística, al TERMCAT, la Coordinadora 
d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL), i la Secretaria de Política Lingüística de 
la Generalitat de Catalunya. 

 

 Metodologia i estructura de la sessió:  

 15 minuts de presentació de la dinàmica   
 10 minuts per escriure reptes a l’aplicació Wooclap 
 20 minuts per al debat  
 40 minuts per escriure propostes a l’aplicació i debatre-les 
 15 minuts per a la redacció de les conclusions finals i l’elecció de 
portaveu (persona encarregada de comentar en sessió plenària les aportacions 
realitzades pel grup). 

 

Informació facilitada per al debat 

A continuació, transcrivim la informació facilitada prèviament als participants que va 
servir com a base per al debat. 

Catalunya té actualment 7.716.760 habitats i assolia el seu màxim històric l’any 2020. 
Com podem veure la gràfica de sota, el creixement de la població a Catalunya és, 
quasi exclusivament, derivat de la immigració. De totes les persones residents a 
Catalunya, gairebé dues terceres parts (63,6 %, 4.947.418 habitants) han nascut a 
Catalunya, 1.248.206 (16 %) han nascut a la resta de l’Estat espanyol i 1.584.855 han 
nascut a l’estranger (20,4 %). 

Observem, doncs, tres patrons principals a l’evolució de la societat catalana: 

1) Estagnació de la població nascuda a Catalunya: des de fa 40 anys, el percentatge 
de la població nascuda a territori català és pràcticament el mateix (al voltant del 63%). 

2) Descens continuat de la població nascuda a la resta de l’Estat espanyol, que s’ha 
reduït a menys de la meitat durant els darrers 40 anys, del 34% al 16%. 

3) Fort augment continuat de la població nascuda a l’estranger, que ha passat de poc 
més de l’1,5% l’any 1981 a més del 20% actual, tal com mostra el gràfic 1 de sota. 

 

 

 

 



 

Gràfic 1 Lloc de naixement de la població. 1981-2020 

 

Font: Informe de Política Lingüística 2020  

Les projeccions de població de l’Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT) 
apunten a la continuïtat del creixement derivat fonamentalment de la immigració i 
l’assoliment dels 8,5 milions d’habitants a vint anys vista, en un marc migratori similar 
al de les dues últimes dècades.  

Aquests fluxos poblacionals estan lligats, en bona mesura, al model socioeconòmic 
català, tal com apunta l’informe dels experts: una economia marcadament terciària —
els serveis representen el 78,7% de l’economia—, oberta als intercanvis 
internacionals, amb molts llocs de treball poc qualificats i una alta precarització.  

El coneixement del català és clau com a eina de cohesió social i ha d’impedir la 
creació de comunitats lingüístiques separades a Catalunya. Ens hem de preguntar, 
però, si la llengua catalana és suficientment atractiva per a les persones que han 
nascut fora i han volgut fer de Catalunya el seu país d’acollida.  

Les dades de l’Enquesta d’usos lingüístics de la població 2018 ens conviden a la 
reflexió. Si observem el gràfic 2, veiem que més del 85% de la població nascuda a 
l’estranger no usa mai el català o l’usa molt poc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gràfic 2. Ús del català segons el lloc de naixement 

 
Font: Informe de Política Lingüística. Dades de l’Enquesta d’usos lingüístics, 2018 

 

En canvi, a la pregunta de si vol aprendre català o millorar-ne els coneixements, el 
35,7% de la població respon afirmativament. En nombres absoluts, això correspon a 
2.278.700 persones que tenen interès a aprendre català o millorar-ne els 
coneixements. D’aquestes, 797.500 són nascudes a l’estranger (més del 61%), com 
podem observar a la gràfica de sota.  

Gràfic 3. Interès per aprendre català. 

 
Font: Informe de política lingüística 2019. Dades de l’EULP 2018 

 

Hi ha, doncs, un interès potencial elevat en el català que cal aprofitar. Ara bé, perquè 
aquest interès esdevingui una realitat, s’han de donar les condicions adequades 
perquè aquestes persones i els seus descendents facin el pas d’aprendre’l i usar-lo. 
Tal com es desprèn de l’informe dels experts, observem una absència habitual de la 
valoració dels coneixements de català per part de les empreses, la qual cosa té un 
múltiple efecte negatiu:  



 

 Desactiva l’interès dels no catalanoparlants per aprendre una llengua que 
milloraria el seu estatus social.   

 Impedeix que els que ja han après la llengua puguin utilitzar-la de manera 
normal, frustrant el seu esforç i les seves expectatives i incorporant als llocs de 
treball persones amb nivells de competència insuficients.  

Cal tenir en compte que perquè algú adopti el català en el dia a dia és imprescindible 
que formi part de xarxes de socialització catalanoparlants, és a dir, que hagi tingut 
accés a la llengua en contextos sociolaborals. Així doncs, el repte és crear les 
condicions perquè qui no parla català tingui accés real a la llengua i, alhora, tingui prou 
incentius per invertir en aquesta llengua tant des d’un punt de vista material (accés a 
feines, prestacions, serveis, etc.) com social (persones amb qui relacionar-se). 

 

Aprenentatge del català entre persones adultes 

Les dades disponibles1 indiquen que el model d’integració lingüística per a persones 
nouvingudes adultes presenta dèficits relacionats amb l’accés al català. Entre les 
causes, en podem destacar les tendències de segregació social i residencial, les 
desigualtats socioeconòmiques i la dificultat d’accés de les persones immigrades 
adultes a xarxes de socialització catalanoparlants. A aquestes dificultats s’hi afegeix la 
tendència arrelada de part dels catalanoparlants d’adreçar-se en castellà a les 
persones que perceben com a “forasteres”.  

Les dades de l’Enquesta d’usos lingüístics de la població 2018 mostren que les 
persones nascudes a l’estranger són les que més assisteixen als cursos de català per 
a adults i més interès tenen a aprendre català, com podem veure al gràfic més avall. 
En canvi, es constata que hi ha una manca de coherència i de continuïtat entre el 
Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) i els altres agents que treballen en 
acollida lingüística per poder facilitar un domini real i funcional de català a les persones 
nouvingudes, tal com emfasitza l’informe dels experts (pàgina 65). 

  

                                                 
1 Per a una anàlisi aprofundida, vegeu Flors-Mas, Avel·lí (2021). “Immigration and Languages in 
Catalonia: from Policies to Results”. Journal of Iberian and Latin-American Research, 27(2), pàg. 
368-385 



 

Gràfic 1. Assistència a un curs de català per a adults i interès per aprendre (més) català segons lloc de 
naixement. Catalunya 2018, percentatges.  

 

Font: Informe Un marc sociolingüístic igualitari per a la llengua catalana 

 

  



 

Reptes 

 

La sessió de treball del GRUP 1A es va iniciar a partir de la detecció de reptes amb 
l’objectiu d’arribar al plantejament i concreció de propostes. A continuació es detallen 
els reptes principals que té la llengua catalana en l’àmbit de l’acolliment, formació 
d’adults i estructura social, segons el parer dels participants de la sessió: 

 
 Que el català arribi als barris on viuen les persones migrades i que les 

persones migrades trobin sentit a parlar català  

 L'ús del català a les xarxes més habituals que usen els adolescents per fer 
atractiu el català als joves nouvinguts 

 La continuïtat de l’aprenentatge del català entre els alumnes de l’A1. 

 El canvi de llengua quan algú parla castellà, malgrat la comunicació estigui 
assegurada, o l’inici de les converses en castellà. 

 La castellanització de moltes entitats "tradicionals" que haurien d'actuar com 
a agents catalanització.  

 La bretxa existent entre llengua a l'aula i llengua en entorn real d'ús. 

 

La totalitat dels reptes detectats en aquesta sessió grupal es detallen a continuació: 
 

Reptes 
Suports 
rebuts 

Que el català arribi als barris on viuen les persones migrades i que les 
persones migrades trobin sentit a parlar català 15 

L'ús del català a les xarxes més habituals que usen els adolescents 14 

Que continuï l’aprenentatge dels alumnes de l’A1 11 

 
Els catalanoparlants que canvien de llengua 9 

La consciència lingüística d'adolescents i joves 9 

Espais, entitats culturals, esportives, etc. en què l'activitat i la relació 
sigui en català 9 

Castellanització de moltes entitats "tradicionals" que haurien d'actuar 
com a agents catalanització 9 

El poc atractiu del català entre els adolescents nouvinguts 8 



 

Distribució demolingüística territorial 8 

Eliminar la bretxa existent entre llengua a l'aula i llengua en entorn real 
d'ús. 8 

Aconseguir no canviar la llengua. 8 

Fer el català necessari a tots els àmbits 8 

Reduir la segregació urbanística i social que afecta a l'entorn de 
socialització en català 8 

Conscienciar els catalanoparlants i les institucions públiques que la 
llengua d'inici sigui el català 8 

El pes de l'ús de la llengua per part del nouvingut recau molt sobre 
l'individu i poc sobre l'empresa 6 

Fer la llengua més propera als nouvinguts 6 

Evitar la racialització de la llengua 6 

Despertar l'interès i fer que el català sigui útil i necessari més enllà dels 
nivells bàsics 6 

Apropar el català a l'espai i entorn cultural de les persones 
nouvingudes 6 

El català és absolutament prescindible per la migració de poder 
adquisitiu alt (feines qualificades) 5 

Activitats culturals per prestigiar la llengua 5 

Que el coneixement  del català arribi a tothom 4 

Normes d'ús de submissió 4 

El domini aclaparador de l'anglès en les noves tecnologies. 4 

Que els aprenents s'ho passin tan bé en els cursos que faci que vulguin 
seguir, no només els papers 4 

Que en llocs on els fills de persones migrades que parlen català no el 
deixin de parlar  

Entorns d’ús arreu  3 

Cursos de llengua oral i col·loquial 3 

No nacionalització lingüística de molts dels nascuts a Catalunya. 2 
 

 



 

3. Propostes 

 

3.1 Concreció de propostes 

Una vegada realitzada la detecció de reptes i la deliberació entre les persones 
participants del Grup 1A, es va fer un segon exercici per concretar les propostes a 
partir del seu grau de viabilitat i el seu grau d’impacte. Amb l’objectiu de valorar 
l’interès i impacte es va procedir a agregar aquelles propostes similars per després 
votar-les a través de l’eina Wooclap. A continuació destaquem les 5 propostes amb 
més suport, que van ser les exposades en sessió plenària posterior. 

 

1. Aplicar el projecte lingüístic com a mèrit puntuable en les 
contractacions i subvencions públiques 
Eix relacionat: Administracions Públiques 

 

2. Assegurar que els professionals de les institucions d'acollida 
facin servir el català 
Eix relacionat: Cohesió social. Acolliment 
 

3. Oferir experiències d'immersió en espais d'oci als nens i joves 
nouvinguts  
Eix relacionat: Cohesió social. Acolliment + Lleure 
 

4. Establir dues línies de formació segons les necessitats: una de 
més informal i no vinculada a l’acreditació al costat de 
l'existent per tal de facilitar espais orals de llengua col·loquial i 
de coneixement del país des de la flexibilitat horària 
Eix relacionat: Cohesió social. Acolliment  

 

5. Dur a terme campanyes de conscienciació adreçades als 
catalanoparlants del tipus: “D’entrada, en català”. 
Eix relacionat: Cohesió social. Acolliment + Lleure 

 
 

La totalitat de propostes detectades en aquesta sessió grupal es detallen a continuació: 

Comentat [GNA1]: Jo hi afegiria “més informal i no 
vinculada a l’acreditació al costat...”. Va sortir també en 
el debat i crec que afegeix un matís important.  



 

PROPOSTA  FUNCIÓ 
EIX 

RELACIONAT 
SUPORTS 
REBUTS 

Aplicar el projecte lingüístic com 
a mèrit puntuable en les 
contractacions i subvencions 
públiques 

Recompensació 
i reconeixement 

Administracions 
Públiques 

14 

Assegurar que els professionals 
de les institucions d'acollida de 
menors facin servir el català 

Rendició de 
comptes 

Cohesió social. 
Acolliment 

11 

Oferir experiències d'immersió 
en espais d'oci als nens i joves 
nouvinguts 

Recompensació 
i reconeixement 

Cohesió social. 
Acolliment 

10 

Establir dues línies de formació 
segons les necessitats: una de 
més informal al costat de 
l'existent per tal de facilitar 
espais orals de llengua 
col·loquial i de coneixement del 
país des de la flexibilitat horària 

Acolliment i 
formació 

Cohesió social. 
Acolliment 

10 

Realitzar campanyes de 
conscienciació adreçades als 
catalanoparlants del tipus: 
“D’entrada, en català”. 

Català com a 
lingua franca 

Administracions 
Públiques 

9 

Que l’Administració faci servir 
aplicacions en català 

Català com a 
lingua franca 

Administracions 
Públiques 

9 

Potenciar els mestres d'origen 
migrant per tal que siguin 
referents a l'escola dels infants 
nouvinguts 

Recompensació 
i reconeixement 

Cohesió social. 
Acolliment 

8 

Aprofitar el potencial de joves 
universitaris d'origen migrant per 
establir ponts entre comunitats 

Recompensació 
i reconeixement 

Cohesió social. 
Acolliment 

7 

Facilitar accés al català des del 
lloc i horari laboral en sectors 
que incorporen immigració 

Recompensació 
i reconeixement 

Cohesió social. 
Acolliment 

7 

Que hi hagi propostes lúdiques i 
culturals MOLT atractives en 
CAT per a infants, joves i adults 

Recompensació 
i reconeixement 

Lleure, esport 

Cultura 

7 

Buscar experts joves en l'ús de 
xarxes socials per poder incidir-
hi 

Recompensació 
i reconeixement 

Audiovisual i 
mitjans de 
comunicació 

7 

Fer visibles els  referents de 
persones migrants que han 
adoptat el català 

Recompensació 
i reconeixement 

Cohesió social. 
Acolliment 

7 

Entendre les inquietuds dels 
joves i crear referents culturals 
en català actuals i moderns 

Recompensació 
i reconeixement 

Audiovisual i 
mitjans de 
comunicació, 

Cultura 

7 

Comentat [GNA2]: Hi afegiria Indústries culturals, ja 
que parla tant del món del lleure com de propostes 
culturals 

Comentat [GNA3]: No seria “Indústries culturals”? 



 

Campanya per visibilitzar 
persones d'origen estranger que 
parlen català habitualment 

Recompensació 
i reconeixement 

Cohesió social. 
Acolliment 

7 

Aprofitar les persones 
catalanoparlants per generar 
entorns d'ús  

Recompensació 
i reconeixement 

Cohesió social. 
Acolliment 

6 

Implicar el teixit social en 
l’organització d’activitats amb un 
doble objectiu: activitat + 
pràctica del català 

Recompensació 
i reconeixement 

Cohesió social. 
Acolliment 

6 

Acollida també als familiars 
d'alumnes nouvinguts 

Acolliment i 
formació 

Cohesió social. 
Acolliment 

6 

Fer obligatori l‘obtenció del nivell 
A2 per poder tramitar 
l’arrelament 

Acolliment i 
formació 

Cohesió social. 
Acolliment 

5 

Formació lingüística a FP i FO Acolliment i 
formació 

Educació 5 

Nivell B1 obligatori a la població 
immigrada establerta a 
Catalunya 

Acolliment i 
formació 

Cohesió social. 
Acolliment 

5 

Que saber i usar el CAT tingui 
beneficis 

Català com a 
lingua franca 

Cohesió social. 
Acolliment 

5 

Fer veure que parlar en català 
és fàcil 

Català com a 
lingua franca 

Cohesió social. 
Acolliment 

5 

Adaptar l’oferta dels cursos a la 
demanda real 

Acolliment i 
formació 

Cohesió social. 
Acolliment 

4 

Revisar la formació necessària 
dels professionals de les aules 
d'acolliment 

Acolliment i 
formació 

Cohesió social. 
Acolliment 

4 

Escoltar què demanen  les 
persones immigrades sobre 
l'aprenentatge del català i 
adaptar-nos-hi 

Recompensació 
i reconeixement 

Cohesió social. 
Acolliment 

4 

Implicar teixit social en 
organització activitats amb doble 
objectiu: activitat + pràctica 
català 

Recompensació 
i reconeixement 

Cohesió social. 
Acolliment 

3 

Fer present el català en entorns 
de socialització de comunitats 
d'immigrants, respectant 
interessos 

Català com a 
lingua franca 

Cohesió social. 
Acolliment 

3 



 

 

 

Prioritzar cursos inicials, basic1 i 
Ep!, a zones on no se sent 
gairebé el català 

Acolliment i 
formació 

Cohesió social. 
Acolliment 

3 

Crear espais d' interacció social 
de fàcil accés a tota la societat 
impulsats per les institucions 

Recompensació 
i reconeixement 

Administracions 
Públiques 

2 

Aprofitar els consolats per 
treballar l'oferta formativa de 
català als municipis 

Acolliment i 
formació 

Administracions 
Públiques 

2 


