La llengua, instrument social d’igualtat
En el procés cap a la igualtat, és fonamental comptar, també, amb les eines necessàries que
permetin l’ús de la llengua. No saber català pot suposar una barrera en la promoció social de
les persones, hagin nascut o no a Catalunya. És per això que les administracions públiques es
posen d’acord per afavorir totes les eines necessàries que garanteixin que cap persona quedi
exclosa del dret bàsic d’accedir a la comunicació i a la interacció amb l’entorn.
Buscar feina, fer vida social al municipi, accedir a les plataformes d’informació local,
interaccionar dins de la comunitat educativa dels fills, millorar les condicions socials, escollir
entre diferents opcions amb la certesa que es coneixen tots els arguments, participar amb
igualtat de condicions en qualsevol afer públic de la comunitat... Totes i cadascuna d’aquestes
situacions quotidianes poden esdevenir calvaris autèntics per a les persones amb dificultats
amb l’idioma.
Per aquest motiu, és necessari posar tots els instruments a l’abast per fer certament possible
els accessos equitatius a la informació, la transparència i la participació.
En aquest sentit, el Servei local de Català pot ajudar a afavorir la incorporació lingüística
sobretot de les persones que acaben d’arribar o que no han tingut accés a l’aprenentatge en
català. Els serveis de català dels municipis de Catalunya són serveis públics, emmarcats dins del
Consorci per a la Normalització lingüística, i en conveni amb els ajuntaments, que presenten
ajudes importants a l’hora de fer cursos oficials, amb un suport específic als sectors amb més
dificultats lingüístiques, sobretot en situació d’atur, per tal de poder contribuir de manera
activa a la millora de les condicions personals, sobretot de cara a la recerca de feina.
Saber català ens permet decidir si l’utilitzem, o no; ens permet intervenir en la societat en
igualtat de condicions, i ens obre moltes portes en les comunicacions i les oportunitats.
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Per a més informació, poseu-vos en contacte amb el Servei local de Català de Vallirana, a
través del 93 683 16 61 o bé a vallirana@cpnl.cat.
També ens podeu cercar a Facebook (Servei local de Català de Vallirana) i, si és d’interès vostre,
amb un “M’agrada” de la pàgina contribuireu a fer-ne difusió.

