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Nou rècord d’alumnes per als cursos de català 
 
Les classes del Cofuc esperen sobrepassar aquest semestre els 3.200 matriculats de la 
darrera convocatòria 
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Eva Guasp i Jaume Payeras davant el centre d'autoaprenentatge de català. Foto: Teresa 
Ayuga 
 
Un pic més, els cursos de català del Consorci per al foment de la llengua catalana i la 
projecció exterior de la cultura de les Illes Balears (Cofuc) han batut rècord de 
matriculats. Les matriculacions per a aquesta convocatòria d'octubre-febrer estan 
obertes fins divendres 18, però a hores d'ara ja es pot assegurar que hi haurà més 
alumnes que en les edicions passades. La novetat d'enguany és que els interessats poden 
inscriure-s'hi a través de la pàgina web de l'organisme, que depèn de la Conselleria 
d'Educació i Cultura. A final de la setmana passada, entre les matrícules fetes 
presencialment a Palma i les inscripcions d'internet, els alumnes sumaven ja gairebé 
2.000. Falta comptar encara els d'altres municipis, i manca encara una setmana perquè 
s'acabi el termini. "És molt probable que se superin els 3.200 matriculats de la darrera 
convocatòria", assegura Jaume Payeras, gerent de l'entitat, qui continua: "A Palma hem 
rebut tantes sol·licituds que hem hagut de contactar amb nous centres per oferir encara 
més cursos dels cent prevists". 
 
Els cursos cobreixen necessitats ben diferents, totes lligades a l'ús del català. La dirigida 
al públic general cobreix els quatre nivells: inicial (A), elemental (B), mitjà (C) i 
superior (D). A part, se'n fan d'especialitzats per a professionals sanitaris, en què 
s'estudia el llenguatge mèdic en català. També n'hi ha per a estrangers amb 
coneixements nuls o molt escassos de la llengua catalana. Per a qui no pugui assistir-hi 
regularment, se n'han previst a distància. El Cofuc té una oferta molt àmplia i diversa, 
que renova constantment amb nous projectes. Per al futur està previst, entre altres, fer 
cursos per al personal dels hospitals de Menorca i Eivissa i tallers lúdics en català per a 
infants de Palma, Calvià, Llucmajor, Alcúdia i Eivissa. Fins i tot s'intenta obrir un curs 
per aprendre català entre els agents de la Guàrdia Civil. El gerent del Cofuc explica que, 
"si bé encara no hi ha res de segur, s'han mostrat molt receptius a rebre les classes". 
 
Els preus varien entre 20 i 30 euros. "Els cursos són subvencionats i els alumnes no 
paguen ni molt menys del que costen -explica Payeras-, però sí que han de pagar un 
mínim, per crear fidelitat i assistència entre l'alumnat". 
La xifra de persones que volien aprendre català es disparà el febrer d'enguany, quan es 
triplicà la xifra d'alumnes de les convocatòries anteriors i s'arribà als 3.200. Llavors 
Payeras ho atribuí al fet que es començava a "percebre la utilitat del català a l'hora de 
trobar feina". Així, es manté la xifra elevada i s'incrementa lleugerament. 
Si bé al principi el Cofuc es veié desbordat, perquè mancaven filòlegs de català per 
impartir tots els cursos, aquest cop s'ha obert la borsa de treball a tots els llicenciats amb 
nivell D a fi de cobrir totes les places. "Els cursos de nivell C i D sí que els reservam 
per als filòlegs -explica Payeras-, però els altres els poden impartir perfectament els 
llicenciats". Qui en vulgui més informació, pot entrar a la web www.cofuc.cat abans de 
divendres. 



 


