
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Ahir a la tarda, a la seu del Centre de Normalització Lingüística de Terrassa i Rubí, es va 
procedir al lliurament dels diplomes del 10é curs de català destinat a població immigrada de 
l’àmbit mencionat que, finançats per Fundació Mina d’Aigües de Terrassa, es duen a terme des 
de l’octubre de 2006, en compliment del conveni de col·laboració signat entre el president de 
Fundació Mina d’Aigües de Terrassa, Pere Navarro, i el llavors president del Centre de 
Normalització Lingüística de Terrassa i Rubí, Màrius Massallé. 
 
En l’acte, van intervenir Ferran Lozano, director del Centre de Normalització Lingüística de 
Terrassa i Rubí; Avel·lí Martorell, secretari del Patronat de Fundació Mina, i Aleix Pons, 
president d’Òmnium Cultural de Terrassa. Ferran Lozano va destacar la importància d’aquest 
ajut de Fundació Mina per poder dur a terme els cursos.  
 
Per la seva banda, Avel·lí Martorell es va referir a la satisfacció de la Fundació per 
l'endegament d'aquesta iniciativa donat que "considerem el coneixement de l‘idioma necessari 
per a una bona integració a la nostra societat", mentre que Aleix Pons va mostrar la seva 
satisfacció, en nom d’Omnium Cultural, "per aquesta tasca que es duu a terme amb l'objectiu 
d'ensenyar el català". 
 
La iniciativa ha comportat des de sempre l'organització de dos cursos anuals de català de nivell 
B2, d’una durada de 45 hores, per a la població immigrada de l’àmbit territorial de Terrassa i 
Rubí. Tot i així, aquesta era la primera vegada que el Centre per a la Normalització Lingüística 
rebia el patrocini d’una entitat privada per a l’organització de cursos de català per a adults. 
 
Amb aquests cursos, destinats a la població nouvinguda, s’acompleix un dels objectius comuns 
de les entitats signants, que és el de potenciar l’educació, principalment en l’aprenentatge i el 
foment del català.  
 
Per a la fundació, el coneixement de la llengua catalana, especialment entre la població 
immigrada, "constitueix la base del fet integrador, d’enriquiment personal i d’obertura de nous 
horitzons socials i professionals entre aquest col·lectiu de nous ciutadans, atès que, a més de 
l’ensenyament del català, s’amplia als principals costums i normes bàsiques per desenvolupar-
se en els afers diaris i, per això, subministra als alumnes un glossari amb la traducció a cinc 
idiomes de les paraules més habituals i, en especial, en relació amb l’aigua i el medi ambient". 
Durant l'acte, juntament amb els diplomes, Fundació Mina va lliurar als alumnes els dos darrers 
llibres editats per l'entitat.  
 
Al llarg d’aquests gairebé cinc anys d’activitat, s’han format aproximadament més de dues-
centes persones immigrades i, per part de Fundació Mina, s’hi han destinat, des de llavors, un 
total aproximat de trenta mil euros. Respecte als alumnes, la mitjana és d’un 45 per cent homes 
i d'un 55 per cent de dones, i l’origen és majoritàriament sud-americà. 
 

 


