COORDINADORA D'ASSOCIACIONS PER LA LLENGUA CATALANA (CAL)

Llengua, cultura i llibertat!

MEMÒRIA 2018
RECULL DE LES ACTIVITATS ANUALS DE LA CAL

UNA APROXIMACIÓ A LA CAL
De quins reptes partim?
Increment de l'ús social del català
Cohesió entre col·lectius de la societat catalana
Consciència de pertinença a un país

Què volem?
– Garantir un futur digne per la nostra llengua
– Presentar la cultura catalana tal com és: innovadora, integradora i desacomplexada
– Reivindicar la unitat i l’oficialitat de la llengua, de Salses a Guardamar i de Fraga a
Maó

Què fem?
Trepitgem territori

Creem xarxes

Divulguem la cultura catalana

Generem espais de
relació social en català
Difonem iniciatives afins

Amb qui comptem?
Som presents en molts espais i àmbits diferents gràcies a la col·laboració i el suport
de centenars d’entitats, organitzacions i col·lectius del país.

Què necessitem?
Les iniciatives que impulsem només són possibles gràcies a les aportacions privades
i a la dedicació desinteressada de centenars de persones voluntàries i d’entitats
col·laboradores.
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1. Tret de sortida al
Correllengua 2018.
4. Badalona acull els Premis
Nacionals Joan Coromines
2018.
7. El SOPA(R) de lletres aplega
més de 150 persones al Casino
del Centre de l'Hospitalet de
Llobregat.

2. El Concurs de microrelats es
consolida com a projecte de
foment de l'ús de la llengua.
5. El Correllengua 2018
recupera el moviment
col·lectiu de la Nova Cançó.
8. La CAL s'implica activament
amb la campanya en suport als
represaliats i represaliades
polítiques.

3. La CAL celebra el 10è
aniversari del projecte xerrem
junts.
6. Prop de 130 persones
assisteixen al Sopar del xerrem
junts.
9. Homenatge a Pompeu Fabra a
Prada de Conflent en el marc de
la cloenda del Correllengua a la
Catalunya Nord.

LA FRASE DE L'ANY:
"TREBALLEU, I TREBALLEU CADA DIA, PERQUÈ EL CONREU
D'UNA LLENGUA NO ES POT ABANDONAR MAI"
Pompeu Fabra
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EL CORRELLENGUA 2018
La Nova Cançó; Un Crit de

·

Llibertat Col lectiva
El Correllengua és la mobilització per la llengua i la cultura més important del
país. Des del 1996, recorre tots els racons de la nació i mobilitza desenes de
milers de persones. Any rere any visita centenars de viles, barris i ciutats
d'arreu dels Països Catalans gràcies a la implicació activa de moltes entitats i
col·lectius que treballen colze a colze amb el suport de la CAL perquè
el lema "Llengua, cultura i llibertat" s'escolti arreu.

Una edició al ritme de la ‘Nova Cançó’ i la
solidaritat amb els represaliats polítics
El Correllengua d’enguany ha tingut com a gran protagonista la ‘Nova Cançó’, el moviment
artístic que, a través de les seves cançons, Catalunya va canalitzar el rebuig a la censura i la
defensa de la llibertat d’expressió i altres drets que, novament, avui tornen a estar amenaçats a
l’estat espanyol.

Recursos que hem posat a disposició dels organitzadors locals

Exposició de "La Nova
Cançó"
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Documental: "La Nova Cançó: Un crit
de llibertat col·lectiva"

Material didàctic i
marxandatge

La vint-i-dosena edició del Correllengua va
començar amb un acte el dilluns 25 de juny,
donant peu a una setmana de taules rodones,
concerts, el lliurament de premis del Concurs
de cartells i la jornada amb què es va
commemorar el 20è aniversari del
Correllengua de Sants, Hostafrancs i la
Bordeta, en el qual van ser presents desenes
d’entitats culturals i veïnals del barri.

Un any més, Perpinyà va acollir la clausura
oficial de la vint-i-dosena edició del Correllengua
en el marc de la Diada de la Catalunya Nord. Milers
de persones van sortir a manifestar-se pels carrers
de la capital del Rosselló sota el crit de "Sem
Catalunya Nord, fem Països Catalans". La marxa
per la capital del Rosselló es va convertir en una de
les més multitudinàries convocades fins ara per
exigir l’autonomia de les comarques nordcatalanes.
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Cloenda del Correllengua 2018 a Perpinyà

Abans de la manifestació, i aprofitant que es
celebrava l’Any Fabra, la CAL va realitzar una visita
guiada a Prada de Conflent, on el mestre i filòleg
català va passar una part significativa de la seva
vida.

A més a més, aquest any...
El Correllengua viatja a la Bretanya francesa per fundar
l’Eurokorrika, la Xarxa Europea
La CAL ha participat en la primera trobada
europea d’organitzadors de curses per la llengua
de Curses per la Llengua
que va tenir lloc el passat 5 de maig a la ciutat
bretona de Quimper. La jornada es va emmarcar en
el desè aniversari del Redadeg, la cursa per la
llengua bretona.
Durant la jornada es va dur a terme una
conferència en què cada una de les delegacions va
poder explicar com s’organitza la cursa per la
llengua a la seva regió. També es va fer una taula
rodona amb el títol “Com organitzar una cursa per
la llengua”, en la qual es van oferir els punts de
vista dels diversos organitzadors per debatre i
compartir reflexions i iniciatives.
Finalment, es va crear la Xarxa Europea de Curses
per la Llengua, anomenada Eurokorrika en
honor a la primera cursa i mare de totes les altres,
la Korrika, la cursa per la llengua basca. L’objectiu
d’aquesta xarxa és sumar esforços a favor de les
llengües minoritàries europees. En aquest sentit,
les delegacions van signar el manifest de la Xarxa i
van obrir una pàgina de Facebook per poder
compartir les informacions relacionades amb les
mobilitzacions de cada territori.

Andrea Rodoreda, representant del
Correllengua.

10è aniversari del Redadeg,
la cursa per la llengua bretona.

5

COORDINADORA D'ASSOCIACIONS PER LA LLENGUA CATALANA - CAL

EL XERREM JUNTS
parlar i conviure
Un grup de persones que volen parlar en català i unes persones que ja el parlen
es troben cada setmana per practicar-lo. Un projecte impulsat per la CAL des del
2008.

Al llarg del 2018...
S'han realitzat 175 grups de conversa
Hi han participat més de 1.700 persones
S'han fet més de 6.300 hores de conversa en català

RD: Jo veig dues característiques del projecte. La primera és lingüística. Està molt
bé donar a conèixer el català a l’escola. L’altra és la integradora i social. El grup de
conversa en català fa caliu, fa escola i fa cohesió.
CB: També facilites a les famílies l’aprenentatge del català perquè mentre ells
l’aprenen, els fills i filles estan a l’escola.
Roger Dalmau, voluntari del grup de l’EBM l’Eixample
Carme Bernet, directora de l’EBM l’Eixample

Per nosaltres és una riquesa poder oferir aquest servei a
persones que es troben sense llar i que tenen dificultats per
cercar feina. Aquest projecte ens aporta poder ajudar a aquestes
persones, encara que sigui amb un petit gra de sorra, perquè
tinguin accés a la societat en què vivim.
Kike Fontán
Educador Social d’Assís Centre d’Acollida
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Hi ha persones que fa anys que viuen a Catalunya i persones que fa poc que hi
viuen, persones nouvingudes, que necessiten aprendre la llengua i la societat
a vegades no els ofereix aquesta oportunitat de manera espontània. El
projecte xerrem junts els dona aquest espai d’una manera informal per poder
trobar-se amb gent que té la mateixa necessitat d’aprendre català. D’aquesta
manera tenen l’oportunitat de millorar la llengua cosa que potser fora de les
sessions de conversa no ho poden fer.
Judit Roca
Voluntària del projecte
Coneix els protagonistes del xerrem junts al canal de Youtube de la CAL:
Youtube.com > CAL - Coordinadora d'Associacions per la Llengua catalana

del

projecte
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Primer aplec de guies

El dissabte dia 3 de febrer, a la sala d’actes de les Cotxeres de Sants, va tenir
lloc el primer aplec de guies del projecte xerrem junts. Durant la jornada, vam
compartir experiències, veure els materials més recents, recollir bones
pràctiques, avaluar el projecte i reflexionar sobre la metodologia en la
conducció de grups de conversa.
Jordi Esteban, director del projecte, ha valorat la jornada en el text següent:
Prop de quaranta persones ens hi hem trobat com a guies…
…per recordar qui som
…per comentar què fem
…per conèixer què tenim
…per pensar com ho fem
…per compartir el que vivim
…per decidir com seguim
I ho hem fet xerrant junts, posant en pràctica la conversa col·loquial, amb la qual…
…s’ha traspuat el que sentim
…hem comunicat el que coneixem
…hem comentat el que recordem
…hem aconsellat sobre el que sabem fer
…i hem donat raons del que pensem
Gràcies a tots els qui hi heu participat!

7

COORDINADORA D'ASSOCIACIONS PER LA LLENGUA CATALANA - CAL

La CAL celebra el 10è aniversari
del projecte xerrem junts
Dissabte dia 17 de març va tenir lloc a la Sala Cotxeres del Palau Robert la
jornada xerrem junts pel foment de l’ús del català, amb motiu dels 10 anys
d’aquesta iniciativa social de foment de la llengua catalana.
A l’acte, van assistir-hi més de 120 persones entre
voluntaris, xerraires, agents promotors, experts en la
llengua catalana, representants de l’Administració
pública i part de la societat civil interessada en el
projecte. L’esdeveniment va començar amb els discursos
de Pep Ribas, president de la CAL, i d’Oriol Amorós,
secretari d’Igualtat, Migracions i Ciutadania de la
Generalitat de Catalunya.

Oriol Amorós, secretari d’Igualtat,
Migracions i Ciutadania.

Seguidament, es va explicar el funcionament del projecte
i Jordi Esteban, director del xerrem junts, Carme Junyent,
professora titular de lingüística de la UB, Montserrat Solé,
cap de l’Àrea de Programes i Territori de la SIMC, i Isidor
Marí, expresident de la Secció de filologia de l’IEC, van
parlar sobre llengua, cohesió i país.

En la segona part de l’esdeveniment, van prendre la paraula
els autèntics protagonistes del xerrem junts, els
xerraires, els promotors i els guies, que van explicar les
seves experiències.
En un tercer bloc de la jornada, i per tal de complementar la
informació, l’Equip Gestor del xerrem junts va explicar
altres aspectes del projecte com els nexes amb l’educació
formal, les oportunitats sociolaborals que es poden crear o
la importància de les entitats culturals que hi col·laboren.
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La presentació en societat del xerrem junts va ser un èxit de
convocatòria i les mostres de suport dels assistents, així
com l’entusiasme dels participants a l’hora de realitzar
comentaris o suggeriments, ens animen a continuar
treballant per a la cohesió social i el foment del català.
Les paraules d’Ester Franquesa, directora general de Política
Lingüística de la Generalitat de Catalunya, van cloure la
jornada.

Ester Franquesa, directora general de
Política Lingüística.

Sopar del xerrem junts
Com cada any, a principis del mes de juny, vam organitzar el Sopar de fi de
curs del xerrem junts per agrair i homenatjar els guies i xerraires que fan
possible aquest projecte. Va ser un èxit d’assistència i una bona
oportunitat per compartir experiències a través d’una jornada festiva que
va comptar amb l’actuació musical de Jordi Barbal.
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Prop de 130 persones assisteixen al

Durant el sopar, vam animar els presents a participar en un concurs d’endevinalles i en el sorteig
d’una panera de llibres, que enguany comptava amb obres de Manuel de Pedrolo i Quim Monzó.

Diàleg intercultural amb el
xerrem d'arreu
El xerrem d’arreu és un programa de ràdio impulsat per la Coordinadora
d’Associacions per la Llengua catalana (CAL), la Taula intercultural del
Secretariat de Sants, Hostafrancs i la Bordeta i Sants 3 Ràdio.
Es tracta d’un espai per parlar amb gent vinguda d’arreu per
tal d’aprendre sobre els processos migratoris i les dificultats i
la riquesa que els acompanyen; reconèixer i mostrar la
riquesa cultural existent als nostres barris i més enllà; posar
sobre la taula diferències, semblances i elements que uns/es i
altres incorporem o modifiquem; mostrar el teixit social del
territori i tot allò que sorgeixi, tot fomentant l’ús social del
català i, per tant, treballant per la convivència.
El programa vol anar connectant setmana rere setmana
amb persones provinents d’experiències culturals
diverses i fer d’aquesta descoberta una palanca de
llançament que ens capaciti a tos plegats per modelar
noves formes de convivència a partir del diàleg
intercultural que s’hi promou.
Podeu escoltar el programa els dissabtes, a les 12 del migdia, i els dijous, a les 10 de la nit (repetició),
a Sants 3 Ràdio, al 103.2 de la FM,.
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XVII PREMIS NACIONALS
Joan Coromines
Els Premis Nacionals Joan Coromines són el reconeixement que la CAL atorga,
des del 2002, a persones i col·lectius que han destacat pel seu compromís en la
normalització de la nostra llengua, cultura i nació. Al mateix temps, volen ser un
revulsiu que ens esperoni a seguir treballant per assolir el ple reconeixement de
la nostra identitat nacional i de la nostra llibertat.

Els guardonats de la XVII edició dels Premis

Carme Sansa i Albert
Pel seu compromís en la lluita
pels drets de les dones i pel
suport a iniciatives adreçades
a la recuperació de la llengua
i la cultura catalanes.

Grup Enderrock
Amb motiu del 25è aniversari
de la revista Enderrock i en
reconeixement a la seva tasca
de suport a la música dels
Països Catalans.

Escola d’Escriptura de l’Ateneu
Barcelonès Pel seu treball continuat
al llarg del seus vint anys que ha fet
que esdevingués un referent
internacional en l’ensenyament de
l’escriptura creativa.

Joan Soler i Amigó (guardó local)
En reconeixement a la seva trajectòria
pedagògica i a la seva contribució a la
recuperació de la cultura popular
catalana.

Enric Larreula i Vidal
En reconeixement a la seva
tasca acadèmica, literària i
política a favor de la llengua
i la cultura dels Països
Catalans.

Patricia Gabancho (a títol
pòstum) En reconeixement a
la seva trafectòria intel·lectual
a favor de la llengua i cultura
catalanes i al seu constant
exemple a favor dels drets de
les dones.

L'acte de lliurament dels Premis
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L'acte d'entrega dels Premis Nacionals Joan Coromines 2018 va tenir
lloc el 6 d'octubre al Teatre Principal de Badalona i va comptar
amb l’assistència de gairebé 300 persones. L'acte, presentat pel
badaloní Quim Morales, va comptar amb la commemoració de
l’Any Fabra a càrrec de Genís Sinca i amb les actuacions de la
cantautora Anna Ferrer i de la Coral Betúlia. La cloenda de l’acte va
anar a càrrec de la Sra. Ester Franquesa, directora general de Política
Lingüística.

Per tercer any consecutiu, la CAL va organitzar, amb la col·laboració de
l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu Barcelonès, el Concurs de Microrelats,
el certamen literari que pretén contribuir al foment de l'ús de la
llengua catalana a través de l'elaboració de relats breus escrits i orals.

III edició
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CONCURS DE MICRORELATS
Un any més, la iniciativa va comptar amb molt bona acollida. S'hi van
presentar un total de 74 candidatures, 49 en la categoria oberta (relats
escrits) i 25 enregistraments orals en la categoria Xerrem.

Els premiats

Laia Pagès Giralt, 1r premi

Categoria oberta:
1r premi: No volíem paraules, de Laia Pagès Giralt.
2n premi: Des de Babel, de Rosa Gurrera Martínez.
3r premi: Pati interior, de Núria Castells Rojas.
Accèssit: Obre les mans, de Joana Luna Ferrite.
Categoria Xerrem:
1r premi: El descobriment, de Paqui Soler (Grup Xerrem
Biblioteca Francesc Candel).
2n premi: Les bicicletes, de Gerardo Sáenz (Grup Xerrem de Bellavista).
3r premi: Petit conte, de Carmen Molero (Grup Xerrem Biblioteca Francesc
Candel).

Paqui Soler, 1r premi

Els microrelats guanyadors es poden llegir i escoltar a la secció del
Concurs: www.cal.cat/microrelats18

SOPA(R) DE LLETRES

llengua i literatura

Una vetllada per homenatjar la llengua i la literatura catalanes coincidint amb la
diada de Sant Jordi.

Data: 27 d'abril de 2018
Lloc: Casino del Centre de l'Hospitalet de Llobregat
Més de 150 assistents
Entitats col·laboradores: Escola d'Escriptura de l'Ateneu
Barcelonès, Associació Lectura Fàcil, Casino del Centre de
l'Hospitalet, Òmnium Cultural i l'Assemblea Nacional Catalana.

11

COORDINADORA D'ASSOCIACIONS PER LA LLENGUA CATALANA - CAL

CAPVESPRES OBERTS
Cicle d'activitats a l'espai cultural de la CAL
Aquest 2018 hem engegat els Capvespres Oberts, un cicle d’activitats obertes a
tothom que es realitza a la sala d’actes (espai cultural) de la seu de la CAL
Nacional. Amb aquesta iniciativa volem crear trobades de debat i reflexió entre
socis, veïns i tota la ciutadania en general. Les activitats es programen una
vegada al mes i són diverses, sempre relacionades amb el lema “Llengua, cultura
i llibertat”.

Els Capvespres Oberts del 2018

Presentació del llibre 'Operació urnes' amb
el periodista del diari ARA Xavi Tedó,
coautor del llibre.

Projecció del curtmetratge 'Entre
Pàndols i Cavalls', amb Roger Herèdia
Jornet.

'El següent pas de la Revolució dels
somriures: l’estratègia no-violenta' a
càrrec de Martí Olivella.

Presentació del llibre 'Manuel de Pedrolo. La
llibertat insubornable' a càrrec de la seva
autora, Bel Zaballa.

'La llengua, pràctica i passió. Record de
Pompeu Fabra', a càrrec d’Oriol Izquierdo.

Vicent Partal analitza la situació política
als Capvespres Oberts.
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homenatge a la figura del mestre
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Any Pompeu Fabra 2018
Jocs i activitats per conèixer
el llegat de Pompeu Fabra
L'any 2018 es va celebrar el 150è aniversari del naixement de
Pompeu Fabra. Per commemorar-ho, el Govern de Catalunya
va impulsar l’Any Fabra juntament amb organismes i entitats
de referència del país. La CAL hi ha col·laborat creant
diversos materials didàctics per als alumnes d’infantil,
secundària, batxillerat i també per als alumnes dels cursos del
CPNL per tal de donar a conèixer l’obra del filòleg gracienc.

L’exposició ‘Pompeu Fabra,
el científic de la llengua’
viatja per diversos centres de
Catalunya
Des de la CAL hem posat a disposició
d’institucions i altres organismes
l’exposició itinerant “Pompeu Fabra, el
científic de la llengua”, inaugurada el 2013
amb motiu del centenari de la publicació de
les “Normes ortogràfiques”.

Ponències sobre Fabra i altres
Així mateix, el 13 de juny Oriol Izquierdo,
escriptor, gestor cultural i professor
universitari, va impartir la conferència "La
llengua, pràctica i passió. Record de
Pompeu Fabra”, activitat emmarcada dins
dels Capvespres Oberts de la CAL. I el 6
d’octubre, en l’acte de lliurament dels Premis
Nacionals Joan Coromines 2018, el periodista i
escriptor Genís Sinca va fer una ponència al
voltant de la figura de l’insigne filòleg.
Finalment, el Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya va atorgar els Premis
Pompeu Fabra 2018 ─menció de
reconeixement especial─ a la CAL i a tots
els organismes del Cens d’Entitats de
Foment de la Llengua Catalana.

Rutes guiades per Barcelona i Prada
de Conflent que recorren la vida
i l'obra de l'autor
El 10 de novembre, en el marc de la Diada de
la Catalunya Nord i de la cloenda del
Correllengua 2018, els professors Mònica
Montserrat i David Paloma van oferir una
visita guiada per Prada de Conflent, municipi
on l’autor del Diccionari general de la llengua
catalana (1932) va passar deu anys d’exili, els
últims anys de la seva vida. Es va fer una
ofrena floral al Mestre davant la seva tomba,
on l’actriu Carme Sansa va llegir El meu poble i
jo, poema que Salvador Espriu va dedicar al
lingüista. La segona ruta Pompeu Fabra va
tenir lloc el 2 de desembre pel centre de
Barcelona. Al llarg del recorregut, Montserrat i
Paloma van apropar els participants als indrets
on Pompeu Fabra va elaborar i presentar la
seva obra.
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EMPENTALLENGUA
Dinamització lingüística i cultural al territori
Difonem accions lingüístiques senzilles i variades que es poden desenvolupar en
diferents àmbits i que les institucions, organitzacions i col·lectius que treballen
per la llengua poden dur a terme al seu barri, municipi o comarca.

Al llarg del 2018:
- S'ha presentat el projecte en el marc de les trobades de voluntaris de la CAL, l'assemblea de socis i les
trobades d'organitzadors del Correllengua.
- Les activitats s'han promogut entre les escoles del país.
- S'han atès diverses peticions d'informació sobre les propostes que recull l'Empentallengua, i s'ha
orientat i acompanyat en el procés de preparació de les activitats.
- S'han recollit noves propostes d'activitats que serviran per continuar alimentant el projecte els propers
anys.

L'ESCLETXA

La revista de la llengua
i la cultura catalanes
L'Escletxa es pot llegir en format
digital al web de la CAL i a la
plataforma iQUIOSC.cat, el portal
de les publicacions periòdiques en
català.
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L'escletxa
2018

Fent país
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PARTICIPACIÓ I XARXES
Coordinadora de la Llengua (Ajuntament Barcelona)

Taula Intercultural
del Secretariat de SHB

ALTRES COL·LABORACIONS
Participació i suport a campanyes externes

1

2

3

4

5

6

7

8
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1. Participem en la celebració del Dia
Internacional de la Llengua Materna.
4. Ens afegim a les mostres de
suport amb els presos i exiliats.
7. Participem de l'Any Fabra impulsat
per la Generalitat de Catalunya en
motiu del seu 150è naixement.

2. Participem de la Diada per la
República.
5. Participem de l'Associa't a la festa
per les festes de la Mercè.
8. Participem en la primera trobada
europea d’organitzadors de curses
per la llengua que impulsa la Xarxa
Europea de Curses per la Llengua,
anomenada Eurokorrika.

3. Col·laborem en l'organització d'un
Sopar groc solidari.
6. Engeguem una campanya de
Nadal per recollir fons pels nostres
represaliats i represaliades
polítiques.
9. La CAL s'adhereix al Consell per la
República.
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C. Olzinelles, 118
08014 Barcelona
Tel. 934159002
Correu: cal@cal.cat
www.cal.cat

CALcoordinadora

@CAL_cat

@cal.llengua

CAL - Coordinadora d'Associacions
per la Llengua Catalana

Des de la CAL treballem de forma activa i en col·laboració amb un gran nombre
de col·lectius perquè l'ús del català deixi de disminuir perillosament. Ens CAL la
teva col·laboració per continuar treballant per la llengua i el país. Les aportacions
privades són les que ens permeten existir i seguir impulsant iniciatives per
millorar i defensar l'ús social del català a casa nostra.

ASSOCIA'T A LA CAL A PARTIR DE 25€ L'ANY!
www.cal.cat/fes-te-n-soci

