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Un any de creació de xarxa territorial 

Un any de dinamització lingüís ca 

Un any d’impuls i impacte en nous col·lec us 

@CAL_cat  

www.facebook.com/cal.llengua.cat  

CAL ‐ Coordinadora d'Associacions  
per la Llengua catalana  

Coordinadora d'Associacions  per la Llengua catalana 
c. de Muntadas, 24‐26 baixos 
08014 Barcelona (Països Catalans) 
 
934159002—cal@cal.cat 
www.cal.cat  

Un any de noves ac vitats 

de reivindicació lingüís ca 

i cultural 

Un any de celebracions 
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Una aproximació a la CAL 
La  Coordinadora  d’Associacions  per  la  Llengua  Catalana  (CAL)  és 

una organització autoges onada  i arrelada al  territori que des de 

l’abril del 1996 treballa per l’assoliment de la plena normalització 

lingüís ca, cultural i nacional. 

La  CAL  aglu na  en tats  i  persones  a  tol  individual  d’arreu  dels 

Països Catalans preocupades per fomentar l’ús social de la llengua 

catalana a tot el territori: de Salses a Guardamar i de Fraga a Maó.  

Els  projectes  i  campanyes que  impulsa  la CAL  giren al  voltant de 

tres grans objec us: 

‐ Garan r un futur digne per a la nostra llengua 

‐ Acabar amb la menysvaloració de la nostra cultura  

‐ Reclamar el reconeixement de la unitat i l’oficialitat de la llengua 

catalana en tot el seu territori 

El  Secretariat  Nacional  de  la  CAL  està  integrat,  majoritàriament,  per  

referents  d’alguns  nuclis  locals.  Per  tant,  a més  de  representar  el  nucli, 

aquestes  persones  fan  tasques  de  coordinació  nacional,  representació 

polí ca  i  direcció  de  projectes.  Actualment,  el  Secretariat  Nacional  està 

format per representants de la CAL de Sants, d’Esplugues de Llobregat, de 

Castellar del Vallès i de la Vila de Gràcia. 

Tal  com  marquen  els  Estatuts  de  la  CAL,  els  càrrecs  del  Secretariat  

Nacional són estrictament voluntaris. Cap dels seus membres percep una 

remuneració per l’exercici de les seves responsabilitats. 

El Secretariat Nacional es reuneix cada tres o quatre setmanes, en funció 

del  volum  de  temes  que  requereixen  la  seva  atenció.  En  les  trobades  

periòdiques,  es  fa  seguiment  i  es  prenen  decisions  a  l’entorn  de  les  

campanyes  i  projectes  impulsats  per  l’en tat,  temes  de  ges ó  interna, 

posicionaments i par cipació en organismes externs, entre d’altres. 

El Secretariat Nacional 

Alguns membres del Secretariat Nacional a l’Assemblea de socis 

Les eines de treball de la CAL són la mobilització i la conscienciació de la població mitjançant ac vitats adreçades a 

promoure la nostra cultura i llengua. Es pretén que la gent gaudeixi d’una normalitat catalana i, a la vegada, s’ado‐

ni de la seva necessitat. Així doncs, cal fer veure a les persones l’anormalitat —no només cultural i lingüís ca— en 

què vivim. 

 

Actualment, el Secretariat Nacional de 
la  CAL  està  integrat  per  les  persones 
següents: 
 

Pep Ribas (president) 

Jaume Marfany  (vicepresident  i direc‐
tor de l’Escletxa) 

Carme Villar (secretària) 

Maria Teresa Masot (tresorera) 

Jordi  Esteban  (vocal  i  director  dels 
projectes Xerrem i Junts) 

Jordi  Fusté  (vocal  i  coordinador  de 
l’àrea interna) 

Mercè  López  (vocal  i  coordinadora 
dels  Premis  Joan  Coromines  i  altres 
esdeveniments) 

Mercè Muñoz (vocal i coordinadora de 
l’Empentallengua) 

Marc Prohom (vocal i coordinador del 
Correllengua) 
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Trobades amb els nuclis locals 

Presència al territori: els nuclis locals 
La  CAL  es  vertebra  territorialment  a  través  dels  nuclis  locals,  establerts 

arreu del Països Catalans amb l’objec u de visualitzar la lluita per la nostra 

llengua  i cultura en  l’àmbit  local. Aquesta figura té una  importància cab‐

dal,  ja que suposa el  treball directe  i de proximitat a cada  racó del país, 

posant de manifest la vitalitat i la unitat del poble català.  

Al llarg de 2015 el nombre de nuclis de la CAL ha seguit creixent. Actual‐

ment, es troben en ac u 26 nuclis locals i comarcals. 

 

Alella 

Argentona 

Barcelona ‐ Gràcia 

Barcelona ‐ Guinardó 

Barcelona ‐ Sants 

Calella 

Canet de Mar 

Cardedeu 

Castellar del Vallès 

El Prat de Llobregat 

Esplugues de Llobregat 

Figueres 

L’Hospitalet de Llobregat 

Lluçanès 

Mataró 

Olesa de Montserrat 

Palafolls 

Pallejà 

Sabadell 

Sallent 

Sant Feliu de Llobregat 

Sant Just Desvern 

Torredembarra 

Torrelles de Llobregat 

Vacarisses 

Valls ‐ Alt Camp 

Nuclis ac us de la CAL 

Des de la CAL es treballa ac vament per mantenir i eixamplar aquest teixit social, seguir estenent el treball per la 

llengua a cada racó del país i fer transparent la unitat del poble català. Per això, al llarg de 2015 s’han fet trobades 

estratègiques a diferents indrets clau com Mollet del Vallès o Terrassa, on els projectes de la CAL tenen presència, 

amb la voluntat de crear xarxa i refermar els vincles amb el territori. 

Durant el  2015,  la CAL ha  creat un nou espai  de  relació directa  amb  les 

seccions territorials:  la trobada de nuclis. Aquesta inicia va sorgeix arran 

de  la necessitat  d’establir  lligams entre els  representants  territorials  i  la 

seu nacional, i potenciar la xarxa de contactes i l’intercanvi d’experiències 

que es desenvolupen als barris, municipis  i  comarques on  la CAL és pre‐

sent. 

Així mateix,  s’han  recuperat  les visites al  territori per  copsar de primera 

mà les accions i campanyes que es desenvolupen arreu del país sota l’ai‐

xopluc de la CAL, i conèixer personalment les persones i col·lec us que ho 

fan possible. Enguany s’han fet visites als nuclis de Sabadell, L’Hospitalet 

de Llobregat, El Prat de Llobregat i Sant Just Desvern. 

A través d’aquests espais, s’estableixen relacions properes i de confiança, i 

es detecten noves necessitats i propostes a par r de les quals s’impulsen  

noves dinàmiques  i serveis. Tot plegat, per  facilitar  la  tasca de promoció 

lingüís ca i cultural que es fa dins l’entorn més proper, que és l’ànima de 

la CAL. 

Prospecció de la xarxa territorial 

Instant de la trobada amb col·laboradors de Terrassa 
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La CAL també par cipa, juntament amb quaranta

‐tres  en tats  cíviques,  culturals  i  de  tot  l’àmbit 

educa u, en Som Escola,  el moviment  creat per 

refermar el  suport a  l’escola catalana  i al model 

de cohesió social que aquesta representa davant 

la  LOMQE  i  les  sentències  del  Tribunal  Suprem 

espanyol que qües onen el paper del català com 

a  llengua  vehicular  de  l’ensenyament  a  

Catalunya. 

Som Escola  Coordinadora de la Llengua 

A través dels Projectes Xerrem i Junts, la CAL forma 

part  de  la  Coordinadora  de  la  Llengua,  un  grup  de 

treball  que  forma  part  de  la  Xarxa  d’Acollida  i  

acompanyament  a  persones  immigrades  de  l'Àrea 

d'Immigració  de  l'Ajuntament  de  Barcelona  i  que 

agrupa  associacions,  en tats  i  ins tucions  que 

treballen per a la integració lingüís ca de la població 

immigrada estrangera a la ciutat de Barcelona. 

Consisteix  en  una  xarxa  on  es  comparteixen  

experiències i materials en l’àmbit de l’ensenyament 

de  la  llengua,  i  vol  esdevenir  un  fòrum  d’anàlisi  i 

d’inves gació  de  les  necessitats  forma ves  en  

matèria lingüís ca. 

La CAL forma part ac va del nucli fundacional del 

Pacte Nacional  pel Dret  a Decidir.  Aquest  és  un 

organisme  creat  pel  Parlament  de  Catalunya  i 

dirigit  per  l’ex‐president  del  Parlament,  Joan 

Rigol,  compost  per  una  quarantena  d’en tats, 

sindicats i par ts polí cs compromesos en major 

o menor grau en el Procés Sobiranista 

Pacte Nacional pel Dret a Decidir  

FONT: Diari Ara. 

Durant  el  2015  s'ha  celebrat  una  trobada  del 

nucli  fundacional,  i una reunió conjunta amb  les 

en tats de l’àmbit cultural. 

Par cipació i xarxes 
Des de la CAL es fa un treball coordinat i teixint complicitats amb altres en tats, organitzacions i plataformes del 

territori. Tenir presència en agents d’influència i acció polí ca és un dels seus objec us fundacionals.  

Taula per la Sobirania  

Un  altre  organisme  en  què  la  CAL  ha  estat  present 

durant el 2015 ha estat la Taula per la Sobirania que 

encapçala el sociòleg Salvador Cardús, i en la qual hi 

són presents totes  les organitzacions que, des de  la 

societat  civil,  treballen  per  la  independència  de  

Catalunya. Aquesta Taula, creada a mitjans del 2013, 

té per objec u endegar i coordinar projectes presen‐

tats per les diferents organitzacions i en tats. També 

és  una  eina  de  reflexió  i  discussió  sobre  punts  

programà cs  del  Procés  Sobiranista  que  van  més 

enllà de la dinàmica dels par ts polí cs. 

FONT: Diari Ara. 
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El 2015 en xifres 

445 socis (persones individuals i 

col·lec us/en tats) 

Més de 250 voluntaris amb par cipació 

ac va i con nuada 

Prop de 500 col·laboradors directes 

i més de 1.500 simpa tzants 

Més de 300.000 par cipants  Volum econòmic: 83.000 euros 

INGRESSOS  DESPESES 

Distribució dels ingressos i les despeses 

LA CAL no  ndria sen t sense el recolzament incondicional 

de persones, col·lec us, organitzacions i  ins tucions de fo‐

ment de  la  llengua. A més,  compta amb una xarxa potent 

de voluntaris i voluntàries que des nen part del seu temps 

al  treball per a  la plena normalització de  la  llengua a casa 

nostra. Gràcies a aquestes persones, l’impacte de la CAL es 

mul plica en quan tat i, sobretot, en qualitat. 



XIV edició dels Premis Joan Coromines 
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Carme Junyent 

La XIV edició dels Premis  Joan Coromines va guardonar el 

compromís per la llengua de la lingüista Carme Junyent, la 

companyia de teatre Dagoll Dagom,  l’escriptor  i enigmista 

Màrius Serra, el Moviment Franjolí per la Llengua i el Casal 

d’Olesa. 

Aquests  premis  són  el  reconeixement  que  la  CAL  atorga, 

des de l’any 2002, a persones i col·lec us que han destacat 

pel seu compromís en la normalització de la nostra llengua, 

cultura  i  nació.  Al  llarg  de  les  diferents  edicions,  aquesta 

dis nció s’ha atorgat a diverses figures de renom. El bisbe 

Antoni Deig,  Joan  Laporta,  Vicent  Torrent,  Eliseu Climent, 

Najat  El  Hachmi,  Salvador  Cardús,  Isabel‐Clara  Simó,  

Miquel  Mar   i  Pol,  Antoni  Canu,  Carles  Capdevila,  Víctor 

Alexandre i Patricia Gabancho en són alguns exemples. 

L’acte d’entrega va tenir lloc dissabte 16 de maig al vespre 

al  Casal  d’Olesa  de  Montserrat.  El  periodista  Albert  

Galceran va ser l’encarregat de conduir l’esdeveniment. 

A banda del lliurament de premis, la celebració va comptar 

amb  Albert  Codinas,  president  de  la  Fundació  

Ins tut Nova Història, que va fer la conferència “La llengua 

catalana, històries de distorsió i manipulació”. 

Els protagonistes de la XIV edició 

dels Premis Joan Coromines 

A més, en el decurs de l’esdeveniment es va presentar el Manifest del Correllengua 2015, redactat per Salvador 

Cardús,  i  es  va  escollir  la  imatge  del  Correllengua  2015  a  par r  de  les  propostes  presentades  al  Concurs  de  

Cartells del Correllengua.  

La vetllada va finalitzar amb l’actuació del grup de música tradicional Ballaveu.  

Dagoll Dagom 

Màrius Serra  Moviment Franjolí per la Llengua 

El Casal d’Olesa 
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Coincidint amb el vintè aniversari del seu comiat, la CAL ha dedicat la dinovena 

edició  del  Correllengua  a  una  de  les  figures  més  versà ls  del  país:  el  poeta,  

cantant  i  actor  Ovidi  Montllor.  Així  doncs,  durant  el  2015  el  moviment  s’ha  

centrat en la difusió de l’obra, el compromís amb el país i la qualitat humana de 

l’ar sta alcoià. 

Com  a  novetat  important  d’aquesta  edició,  des  de  la  CAL  hem  coordinat  

l’organització  dels  actes  conjuntament  amb  Som  Països  Catalans  i  la  xarxa  de 

Casals  i  Ateneus  dels  Països  Catalans.  D’aquesta  manera,  moltes  de  les  

celebracions  i  actes  del  Correllengua  s’han  emmarcat  dins  la  campanya  “Festa 

Ovidi  Montllor,  20  anys  de  vacances”  impulsada  recentment  per  ambdós 

col·lec us, i s’han sumat a la crida iniciada pel cantautor Feliu Ventura. 

Ha  estat  una de  les  edicions més  fes ves,  amb  centenars  d’actes  en  record  al 

compromís d’Ovidi Montllor amb el poble,  la  llengua  i  la cultura,  i  les  llibertats 

nacionals.  Així  mateix,  els  organitzadors  locals  han  acompanyat  el  tradicio‐

nal “llengua, cultura i  llibertat” amb el  lema de la Festa Ovidi “O juguem tots o 

estripem la baralla”. 

L’escola, un dels objec us del Correllengua 2015 

 

El  sociòleg,  periodista  i  
escriptor  Salvador  Cardús  va 
ser  l’autor  del  Manifest  del 
Correllengua 2015.  

Presentació de la Festa Ovidi 

 

Un  any més es  va  celebrar  la  
Trobada  d’Organitzadors  del 
Correllengua,  l’espai  on  els 
organitzadors  locals  poden 
conèixer  les  novetats  i mate‐
rials  a  la  seva  disposició,  a 
més  d’eines  i  propostes  ú ls 
per a la programació d’actes. 

Enguany el Correllengua s’ha proposat millorar la vinculació del món de l’escola 

al moviment. Per això, des de la CAL s’han elaborat un recull de recursos perquè 

alumnes  de  totes  les  edats  nguin  l’oportunitat  de  treballar  i  jugar  amb  la  

llengua dins i fora de l’aula, a més de conèixer la figura i l’obra d’Ovidi Montllor. 

Els materials han  ngut molt bona acollida entre la comunitat educa va, i alguns  

centres  han  posat  en  pràc ca  les  propostes  en  cursos  de  cicles  d’infan l,  

primària, secundària i també a batxillerat. 

Treballs  de  diferents  escoles  de  Cunit, 
Castellar  del  Vallès  i  Pallejà  exhibits  en 
el marc del Correllengua 2015 
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Presentació i inici del Correllengua 2015 
La Vila de Gràcia, on Ovidi Montllor va passar bona part de la seva vida, va acollir 

l’acte d’inici del Correllengua 2015. El Centre Cultural La Violeta es va omplir de 

gom a gom per fer un sen t homenatge a l’ar sta alcoià.   

To  Soler i David Fernàndez van ser els protagonistes de l’acte d’inici del Corre‐

llengua  2015,  amb parlaments  emo us  i  reivindica us  al  voltant  de  la  vessant 

musical, social i polí ca de l’ar sta. Una de les filles de l’Ovidi, la Jana, també va 

ser‐hi present. 

Els assistents també van poder gaudir d’un pe t repertori musical amb acordió 

diatònic  i d’una  lectura drama tzada d’alguns dels  versos més emblemà cs de 

Montllor. 

La directora general de Polí ca Lingüís ca, Ester Franquesa, va ser l’encarregada 

de  cloure  la  primera part  de  l’acte  i  va  remarcar  el  paper  fonamental  del  CAL 

com a en tat de foment de l’ús de la llengua. 

La celebració va con nuar a la plaça de la Vila de Gràcia. Aquesta segona part va 

comptar amb la par cipació d’Aleix Cardona, membre de Som Països Catalans, i 

de Raimundo Viejo,  Regidor  del Districte  de Gràcia.  Seguidament,  Jaume Cala‐

tayud  i  Vicente Monera  van  interpretar  l’espectacle  poe comusical  ‘Memòria 

Viva’,  que  fa  un  repàs  a  la  vida  i  l’obra  de Montllor.  Finalment,  va  arribar  el  

tradicional moment de la lectura del Manifest del Correllengua. El president de 

l’Orfeó Gracienc, Ramon Botet, va ser l’encarregat de llegir el text. 

Enguany 177 ajuntaments i 5 Consells Comarcals han aprovat la Moció de Suport 

al Correllengua. A més, 22 organitzacions de la societat civil s’hi han adherit. Són 

aquestes: Amical Wikimedia, Associació d’Escriptors en Llengua Catalana, So ca‐

talà, Ateneu de Cultura Popular de l’Hospitalet, Ateneu Popular de Ponent, Cen‐

tre Cultural Català de Perpinyà, CIEMEN, Enllaçats per la Llengua, Federació d’A‐

teneus de Catalunya, Federació d’Organitzacions per la Llengua Catalana (FOLC), 

Federació d’en tats per a la defensa de la llengua i la cultura catalanes a Catalu‐

nya Nord (La Federació), Fundació Cavall Fort, Fundació Orfeó Gracienc, Funda‐

ció  Randa‐Lluís  M.  Xirinacs,  Ins tut  d’Estudis  Eivissencs,  Intersindical‐CSC,  La 

Bressola,  Associació  d’Amics  de  La Bressola, Moviment  Franjolí  per  la  Llengua,  

Museu  del  Joguet  de  Catalunya,  Plataforma  per  la  Llengua  Vallès  Occidental  i 

Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC).  

 

 

La  capital  rossellonesa  va  cloure 
un any més el Correllengua. Més 
de 5.000 persones es van aplegar 
als  carrers  de  Perpinyà  per  
reclamar  un  Estatut  propi  que 
reconegui  l’oficialitat  del  català  i 
les  arrels  polí ques  i  culturals 
catalanes.  

Creix el suport al Correllengua 

 

 

143 barris, viles i ciutats dels Països Catalans  

500 actes de promoció i defensa de la llengua i la cultura 

300.000 persones mobilitzades 

32 escoles implicades 

Moció de Suport aprovada per 177 Ajuntaments i 5 Consells Comarcals 

22 organitzacions de la societat civil adherides 

Col·laboració directa de la CAL en més del 90% dels actes 

Valoració de la coordinació de la CAL amb un 4,4 sobre 5 de mitjana 

El butlle  del Correllengua arriba a més de 900 lectors 

Les xifres del Correllengua 2015 

El  Mapa  del  Correllengua  és  un  dels 
recursos  de  consulta  més  ú ls  per 
seguir les novetats del moviment. 
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Diversos des nataris, diverses metodologies 

 

ESPAIS DE TROBADA 

CONVERSA 

COHESIÓ SOCIAL 

PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

CONEIXEMENT I ESTIMA DEL PAÍS 

APROPIACIÓ LINGÜÍSTICA 

Els projectes Xerrem i  Junts són inicia ves promogudes per  la CAL que, des 

de l’any 2008 i 2012 respec vament, s’afegeixen a les propostes de voluntari‐

at encaminades a fomentar l’ús social del català amb tres objec us: acréixer 

la comprensió i la fluïdesa oral de nous parlants de català, facilitar la comuni‐

cació entre persones d’orígens i cultures diverses i donar a conèixer la realitat 

catalana en tots els seus vessants.  

Imatge d’una de les sessions de conversa. FOTO: Centre Social de Sants. 

Els  projectes  es  desenvolupen mit‐

jançant  trobades  setmanals  en  es‐

pais d’ús públic, d’una hora i mitja o 

dues hores de durada, en  les quals 

dues  o  tres  persones  voluntàries 

catalanoparlants,  formades  per  la 

CAL,  col·laboren  —mitjançant  una 

metodologia comunica va pròpia— 

en  la  comprensió  o  en  l’expressió 

orals  en  català  de  persones  que  hi 

accedeixen voluntàriament.  

Les trobades s’estenen generalment d’octubre a juny, seguint el ritme del curs escolar. La mitjana d’assistents a un 

grup és de 9 persones. El nombre de sessions dutes a terme al llarg d’un curs per un grup ronda les 30‐35, amb una 

dedicació total d’unes 50 hores. 

Persones amb capacitat de comprendre interlocutors 

catalans en converses de contacte i relació social. 

 

 

Persones  sense  capacitat  de  comprendre  interlocu‐

tors catalans en converses de contacte i relació social. 

Als projectes Xerrem i Junts s’hi pot incorporar un ven‐

tall molt ampli de persones amb nivells diversos de do‐

mini de  la  llengua: des de l’extrem més baix de perso‐

nes que mai no han estat en contacte amb el català ni 

tampoc tenen formació instrumental bàsica, fins al més 

alt de persones amb estudis que no tenen el català com 

a llengua pròpia, però que el dominen mitjanament. Els 

primers  són  atesos  amb  una  metodologia  ac va  de 

comprensió oral i els segons, amb pràc ca intensiva de 

conversa. 

Les persones, els espais, la xarxa 
Els projecte Junts i Xerrem no disposen d’espais propis, més enllà del 

local de la CAL Nacional. Per tant, la cons tució d’un grup de conversa 

comporta, com a mínim, l’acord amb una en tat que facili  un espai 

sic per dur‐lo a terme. Així, el projecte només pot expandir‐se amb 

la cooperació d’en tats o organismes que en consta n una confluèn‐

cia d’objec us, considerin convenient promoure’l i hi apor n voluntàriament elements per dur‐lo a terme. Aques‐

tes caracterís ques fan d’aquests projectes una eina transversal a través de la qual es teixeix una xarxa creixent, 

una autèn ca teranyina de cooperacions entre col·lec us (ajuntaments, escoles d’adults, biblioteques, centres de 

normalització,  en tats  culturals,  organismes  assistencials,  esglésies,  par ts,  associacions,  presons,  associacions 

d’immigrants, etc.), entre persones (voluntàries i usuàries), i entre aquests col·lec us, aquestes persones i la CAL.  

Vols crear un grup de conversa? 

Vols par cipar‐hi fent voluntariat? 

Posa’t en contacte amb nosaltres! 
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El perfil de l’usuari del Xerrem i el Junts és una per‐
sona major  d'edat,  nascuda  a  Catalunya  o  a  fora 
del Principat, amb dificultats per expressar‐se oral‐
ment en català i per comprendre aquesta llengua.  

El voluntari del Xerrem i el Junts és una persona catala‐
noparlant major d'edat que s'ha compromès a dedicar 
una part del seu temps lliure, de manera desinteressa‐
da, a ajudar a millorar  l'expressió  i  la comprensió oral 
del  català  de  persones  que  hi  tenen  dificultats.  El  vo‐
luntari treballa sota el criteris marcats pel pla de volun‐
tariat de l'en tat. 

Xerrem i Junts: les xifres 

GRUPS XERREM: 89 
DINAMITZADORS: 147 
 
ESTIMACIÓ D’USUARIS: 900 
% DONES: 78% 
% HOMES: 22% 
% CIUTADANS D'ORIGEN ESTRANGER: 26% 
 
ASSISTÈNCIA MITJANA ESTIMADA PER GRUP: 10 
 
EQUIP GESTOR DEL PROJECTE XERREM:  7 
ENTITATS COL·LABORADORES: 73 

GRUPS JUNTS: 72 
DINAMITZADORS: 100 
 
ESTIMACIÓ D’USUARIS: 550 
% DONES: 87% 
% HOMES: 13% 
% CIUTADANS D'ORIGEN ESTRANGER: 98% 
 
ASSISTÈNCIA MITJANA ESTIMADA PER GRUP: 8 
 
EQUIP GESTOR DEL PROJECTE JUNTS: 7 
ENTITATS COL·LABORADORES: 52 

3.547 hores de conversa  2.301 hores de conversa 

El projecte Junts en entorns educa us 

Al llarg de 2015 el projecte Junts s’ha endinsat dins l’àmbit educa u i ha ngut una implicació directa en la 

millora de l’aprenentatge dels alumnes de l’escola. Ha facilitat que les mares es guin més implicades amb  

l’entorn educa u, influint directament amb un augment del rendiment escolar dels fills. També s’ha facilitat un 

coneixement mutu, ja que les pròpies mares han fet el rol de guies del grup. A més, la vinculació amb altres  

actors del territori com esplais, veïns, estudiants de magisteri, etc. ha permès la creació d’una xarxa entre agents 

que permet donar‐se més a conèixer, augmentar la qualitat dels serveis i treballar de forma integral la realitat 

del barri a pe ta escala, però de forma compar da.  

L’escola Vedruna 

L’AFA de l’Escola Vedruna ha organitzat, amb el suport de l’escola, 

un projecte anomenat Espai Obert, on s’hi inclou un grup Junts. Els 

divendres a la tarda, després de l’horari escolar, famílies i infants es 

troben per compar r l’úl m moment de la setmana. Mentre els 

nens juguen i berenen, les mares amb interès d’aprendre català 

parlen amb altres mares catalanoparlants que dinamitzen el grup. 

El fet de compar r l’horari i l’espai amb els fills facilita la  

disponibilitat de les famílies a par cipar‐hi i gaudir d’un moment per crear llaços de complicitat amb  

diferents agents de l’escola —equip docent, direcció, AFA, famílies i infants—. 

Escola Lluís Vives 

Una associació de famílies d’origen ucraïnès que viuen a l’Àrea Metropolitana de Barcelona té cura que els seus 

fills no perdin la seva llengua inicial. Cada dissabte a la tarda els organitzen classes de llengua i cultura ucraïnesa 

a l’escola Lluís Vives, de Sants. Mentre els fills són atesos per un seguit de professors‐pares, els altres pares i ma‐

res fan pràc ca de català oral al menjador de l’escola. 



Empentallengua 
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L'Empentallengua és un projecte de dinamització lingüís ca i cultural a través de la difusió de pe ‐

tes  i molt variades accions que es poden desenvolupar en diferents àmbits,  i que  les  ins tucions, 

organitzacions  i col·lec us que treballen per  la  llengua poden dur a terme al  seu barri, municipi  i 

comarca. 

Aquest projecte ha nascut amb la voluntat de donar a conèixer inicia ves de foment i promoció de 

la llengua, apropar‐les als agents locals de dinamització lingüís ca i cultural, i oferir les eines neces‐

sàries perquè es realitzin en diferents punts del territori.  

  Ac vitats senzilles 

 Cost mínim 

 Poca durada 

Les propostes de l’Empentallengua es poden desenvolupar en entorns propers, són 

fàcils d’organitzar, no requereixen grans quan tats de recursos, i es poden desen‐

volupar en situacions ben variades, com ara dies assenyalats, festes i fires, entorns 

d’aprenentatge del català, etc.  

 

 El  concurs  “Caça  l’errada”,  la  xerrada  “Paraules  viatgeres”,  el  joc  de  Scrabble  gegant  o  la  
presentació del llibre “Ajudeu‐me. El crit d’una llengua que vol seguir viva” d’Eliana Oliveira 
de Freitas  són algunes de  les ac vitats que proposa  l’Empentallengua  i que s’han posat en 
pràc ca el 2015. 

Durant  el  2015  s’han donat  a  conèixer  els materials  de  consulta,  orientació  i  difusió del  projecte. Així mateix, 

s’han fet diverses trobades amb el grup de treball que té per objec u fer un seguiment i valoració del projecte, a 

més de contribuir en  la creació de nous materials. El projecte ha  ngut molt bona acollida entre els col·lec us 

vinculats a la CAL, els quals han impulsat diverses experiències. 

El dossier de l’Empentallengua, una eina de referència a 
l’abast de tothom 

Des  de  la  CAL  hem  redactat  i  editat  un  dossier  informa u  de  l’Empentallengua.  Aquest  

document té una doble funció. D’una banda, permet difondre i promoure el projecte. De 

l’altra, recull les propostes seleccionades fins a la data i n’ofereix una explicació detallada 

—com es poden  impulsar, quin acompanyament ofereix  la CAL, etc—. Aquest document 

s’ha publicat al web de la CAL i també se n’han imprès uns quants exemplars.  

Fes  
Empentallengua! 
Posa’t en contacte amb 
nosaltres i t’ajudarem a 
preparar l’ac vitat. 

 

cal@cal.cat 
934159002 

Pensa quin  pus d’ac vitat  
vols organitzar 

Consulta el dossier  Posa’t en contacte  
amb nosaltres 

Valorem conjuntament 

Com funciona? 



SOPA(R) de lletres 
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Al  llarg  de  2015  s’ha  publicat  un 

nou  número  de  l’Escletxa,  la  

revista  de  la  llengua  i  la    cultura 

catalanes.  L’exemplar  es  pot  

trobar en format digital al web de 

la  CAL  i  a  la  plataforma  

iQUIOSC.cat,    el  portal  de  les  de 

publicacions  periòdiques  en  

català. 

El  dissabte  25  d’abril,  el  Casinet  d’Hostafrancs  (Barcelona)  va  acollir 

el  SOPA(R)  de  lletres,  un  acte  de  reivindicació  lingüís ca  i  cultural  per 

revitalitzar la celebració de Sant Jordi com a diada per la llengua. 

Aquest acte va aplegar més de 120 persones, les quals, a més de gaudir 

del sopar, van par cipar ac vament en diverses ac vitats que es van dur 

a  terme en  el  decurs  de  la nit. Abans d’iniciar  l’àpat,  els  assistents  van 

construir  conjuntament  un  mural  gegant  que  incloïa  un  fragment  del  

cèlebre Joan Oliver: 

“Precisament perquè és l’única cosa que ens defineix, l’única que ens  

permet garan r la nostra pervivència col·lec va, el català és un bé  

preuadíssim que cal defensar a tota hora” 

Un  cop  revelat  el  lema  de  l’esdeveniment,  els  comensals  van  sopar  i, 

posteriorment, una persona de cada taula va llegir a la resta un fragment 

d’un  text  d’una  figura  destacada  de  la  literatura  del  país,  que  donava 

nom  a  cadascuna  de  les  taules.  Així,  es  van  poder  escoltar  textos  de  

Joanot  Martorell,  Jacint  Verdaguer,  Àngel  Guimerà,  Salvador  Espriu,  

Manuel de Pedrolo i Miquel Mar  i Pol, entre d’altres. 

Per finalitzar  la vetllada, el grup de foment del glosat Cor de Carxofa va 

amenitzar  la  sobretaula  amb  diferents  melodies  tradicionals  unides  al 

cant  improvisat,  en  una  actuació  marcada  per  la  ironia,  la  sà ra  i,  

sobretot,  l’enginy. D’aquesta manera, a més de fer un tribut a diferents 

autors de diverses èpoques d’arreu dels Països Catalans,  el  SOPA(R) de 

lletres va voler promoure la recuperació i la difusió del glosat en català. 

Homenatge a les lletres catalanes 
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El web, el principal canal 

d’informació de la CAL 

www.cal.cat 

 

ACTUALITAT DE LA CAL 

CAMPANYES I PROJECTES 

ARTICLES D’OPINIÓ 

PROGRAMACIÓ D’ACTES 

REVISTA L’ESCLETXA 

I molt més! 

Tota l’actualitat de la CAL al teu  

correu electrònic! 

Envia la teva adreça electrònica a cal@cal.cat 

i periòdicament rebràs el butlle  de novetats. 

 

@CAL_cat  

www.facebook.com/cal.llengua.cat  

CAL ‐ Coordinadora d'Associacions  
per la Llengua catalana  

També som presents a les principals xarxes socials. 

Pots seguir‐nos a través de: 

Imatge del perfil de Twi er de la CAL 

@cal.llengua 

Aquest  2015  hem  renovat  el  web  de  la  CAL.  La  nova  

pàgina  compta  amb  un  disseny més  dinàmic  i  intuï u,  i 

una estructura simplificada pensada per millorar l’experi‐

ència dels visitants.  

Així mateix, hem començat a emetre el butlle  electrònic 

de  la  CAL,  el  mitjà  que  permet  acostar  les  principals  

novetats  a  les  persones  i  col·lec us  vinculats  a  l’en tat. 

Té una periodicitat mensual, i durant el 2015 se n’han fet 

arribar 10 edicions a prop de 1.500 adreces. 

Aquests  dos  nous  canals  de  contacte  s’afegeixen  al 

butlle   del  Correllengua,  el  mitjà  de  referència  per  

conèixer l’actualitat del moviment, i suposen una nova via 

de difusió de  les  ac vitats de  la CAL.  Tot plegat, perquè 

els  socis,  els  voluntaris,  els  nuclis,  els  simpa tzants  i  els 

col·laboradors coneguin  les no cies més destacades  i  les 

principals novetats. 



Agraïments 
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Al  llarg  d’aquest  any  la  CAL  ha  rebut  el  suport  directe  de més  d’un  centenar  d’organitzacions  i  ins tucions.  

A totes elles els fem arribar el nostre més sincer agraïment, en especial a les en tats que han par cipat ac va‐

ment en els projectes Xerrem i Junts. 

Col·laboració i suport en campanyes externes 

Par cipació a la Jornada “La 

llengua catalana a l’estat propi: 

oficialitat o cooficialitat”,  

organitzada per  

Juristes per la Llengua 

En tat signant del 'Manifest  

per la dignitat democrà ca  

davant la banalització del Nazisme'  

Par cipació a la 

Festa del 5è  

aniversari de 

la Taula Intercul‐

tural del  

Secretariat  

d’En tats de 

Sants,  

Hostafrancs i la 

Bordeta 

Adhesió al Manifest per un 

espai de comunicació en 

català, impulsat per  

Enllaçats per la Llengua 

Par cipació a la taula rodona "Com i 

amb qui aprenen a parlar català  

els nouvinguts?", organitzada  

pel CIEMEN 
Par cipació a la  

Mostra d’en tats  

dels Països Catalans  

l’11 de Setembre  

Par cipació a la II Trobada d’en tats de 

foment de la llengua catalana 

Durant el 2015 hem par cipat en un seguit d’actes i inicia ves, i hem donat suport a diferents campanyes impul‐

sades per xarxes i en tats de defensa de la llengua. Són aquestes: 

FOTO: Fundació Catalunya 

Par cipació a l’“A tota 

veu” d’Òmnium Cultural  

FOTO: Òmnium Cultural 



Des de la CAL treballem de forma ac va i en col·laboració amb un gran nom‐

bre de col·lec us perquè  l'ús del català deixi de disminuir perillosament. Ens 

cal  la  teva  col·laboració  per  con nuar  treballant  per  la  llengua  i  el  país.  Les 

aportacions privades són les que ens permeten exis r i seguir impulsant inicia‐

ves per millorar i defensar l'ús social del català a casa nostra.  
 

Fer més viva  
la flama de la llengua 

Associa't a la CAL!  
Amb la teva aportació  

contribueixes a...  

Al web www.cal.cat trobaràs l'explicació de totes les campanyes i projectes que impulsem.   

R
e
talla p

e
r la lín

ia d
e
 p
u
n
ts. 

Omple aquesta butlleta i entrega‐la als responsables de la CAL. 

Nom i cognoms 

Adreça 

Població  Codi Postal  Comarca 

Telèfon  Adreça electrònica 

Professió  Data naixement  Document d’iden tat 

Vull fer‐me soci/sòcia 

Soci normal: 42 euros anuals 

Estudiants i jubilats: 25 euros anuals 

Quota familiar: 60 euros anuals (per a 2 persones) 

Fraccionar el pagament 

Semestralment 

Trimestralment 

Prefereixo no fraccionar el pagament 

Us prego que, fins a nova ordre, carregueu al compte corrent 

indicat els rebuts que hi presentarà periòdicament la CAL 

Domiciliació bancària 

Titular 

En tat 

Adreça oficina  Codi Postal oficina 

Població oficina 

IBAN 

Signatura  Data 


