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Un any de reflexions de futur Un any de participació i treball col·laboratiu 
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Un any de nous materials 

Un any de nous projectes... ...i consolidació d’altres 

Un any de creació 
de xarxa territorial 

Al llarg del 2014 hem generat i 

actualitzat diversos materials ex-

positius per a realitzar activitats 

de promoció i sensibilització lin-

güística, com les exposicions “El 

català és cosa de tothom” o 

“1714. El català ahir, avui i demà. 

Et prenc la paraula”. També hem 

confeccionat un tauler d’Scrabble 

gegant per a activitats d’entrete-

niment en català. 

Enguany ha nascut l’Empentallengua, 

un nou projecte de dinamització lingüís-

tica carregat de propostes i experiències 

de promoció de la llengua pensades per 

ser desenvolupades dins l’entorn més 

proper.  

Després d’una etapa de ma-

duració, el projecte Junts ha 

experimentat un creixement 

insòlit, i actualment és un dels 

projectes consolidats de la 

CAL. Així mateix, s’ha erigit 

com un mètode de referència 

dins l'àmbit de la pedagogia 

oral del català per a persones que no han estat mai en con-

tacte amb la nostra llengua.  

Durant el 2014 el nombre de nuclis terri-

torials s’ha duplicat. Actualment, n’hi ha 

24 amb activitat continuada. 

El 2014 ha estat un dels anys més intensos de la història 

recent del nostre país. Des de la CAL hem tingut l’oportu-

nitat de viure el moment social i polític participant en di-

ferents agents d’influència i d’acció política, com el Pacte 

Nacional pel Dret a Decidir o Somescola. 

Aquest 2014 ha estat un any de construcció nacio-

nal. Per això, des de la CAL hem volgut aportar 

arguments al debat sobre el país que volem. 

Aquest va ser l’objectiu de la jornada “Millorarà 

l’ús social de la llengua catalana en un estat inde-

pendent?”, en la qual diversos experts van com-

partir les seves visions de futur. 

@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  
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Una aproximació a la CAL 

Presència al territori: els nuclis locals 

La Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL) és 

una organització autogestionada i arrelada al territori que des de 

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

lingüística, cultural i nacional. 

La CAL aglutina entitats i persones a títol 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 objectius: 

La CAL es vertebra territorialment a través dels nuclis locals, establerts 

arreu del Països Catalans amb l’objectiu 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 del 2014 s’ha posat especial èmfasi en la creació i la dinamització 

de nous nuclis locals, a través de la creació de la figura del nucli 

col·laborador. Gràcies a aquest nou format d’estructuració territorial, en 

un any el nombre de nuclis ha passat de 12 als 24 que actualment es tro-

ben en actiu. 

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 

Mataró 

Olesa de Montserrat 

Pallejà 

Sabadell 

Sallent 

Sant Feliu de Llobregat 

Sant Just Desvern 

Torredembarra 

Torrelles de Llobregat 

Vacarisses 

Valls - Alt Camp 

Nuclis actius de la CAL. 

- Garantir 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 inte-

grat, majoritària-

ment, per refe-

rents d’alguns 

nuclis locals. Per 

tant, a més de 

representar el nucli, aquestes persones fan tasques de coordinació nacio-

nal, representació política i direcció de projectes. Actualment, el Secretari-

at Nacional està format per representants de la CAL de Sants, d’Esplugues 

de Llobregat, de Castellar del Vallès, i de la Vila de Gràcia. 

Els membres del Secretariat Nacional són: Pep Ribas, Jaume Marfany, Car-

me Villar, Maria Teresa Masot, Jordi Esteban, Jordi Fusté, Mercè López, 

Marc Prohom i Josep Millet. 

El Secretariat Nacional 

El Secretariat Nacional a l’Assemblea de socis del febrer passat. 
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Participació i xarxes 
Des de la CAL es fa un treball coordinat i teixint complicitats amb altres entitats, organitzacions i plataformes del 

territori. Ser present en agents d’influència i acció política és un dels seus objectius fundacionals.  

La CAL forma part activa 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.  

Pacte Nacional pel Dret a Decidir  

 

- Facilitar un debat democràtic que com-

porti l'exercici del dret a decidir, garantint 

que el dret a ser consultat comporti també 

el dret a defensar la posició que cadascú 

consideri més convenient. 

- Fer pedagogia i explicar el dret a decidir 

com a instrument de possibilitar la celebra-

ció d'una consulta sobre el futur de Catalu-

nya, que arribi arreu de la societat catalana 

i en garanteixi la participació ciutadana.  

Objectius del Pacte Nacional  

pel Dret a Decidir 

Taula per la Sobirania  

Un altre organisme en què la CAL ha estat present 

durant el 2014 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 Cata-

lunya. Aquesta Taula, creada a mitjans del 2013, té 

per objectiu endegar i coordinar projectes presen-

tats per les diferents organitzacions i entitats. També 

és una eina de reflexió i discussió sobre punts pro-

gramàtics del Procés Sobiranista que van més enllà 

de la dinàmica dels partits polítics. FONT: Diari Ara. 

 

A més a més, la CAL: 

- Està adherida al Consell d’Associacions de Barcelona (CAB) 

- Participa en la Taula Intercultural del Secretariat d’entitats de Sants, Hostafrancs i la Bordeta 

- Forma part de la Federació d'Organitzacions per la Llengua Catalana (FOLC)  

FONT: Diari Ara. 

Durant el 2014 s'han celebrat quatre sessions del nucli fundacional, compost per una quarantena d'actors 

entre entitats, sindicats i partits polítics compromesos en major o menor grau en el Procés Sobiranista. 
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La CAL, també participa, juntament amb 

quaranta-tres entitats cíviques, culturals i 

de tot l’àmbit educatiu, 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 qüestionen el paper del català com a 

llengua vehicular de l’ensenyament a Cata-

lunya. 

Amb el lema “Per un país de tots, decidim 

escola catalana” prop de 100.000 persones 

es van concentrar al passeig de Sant Joan- 

Arc de Triomf el passat 14 de juny. La CAL 

va ser present en els parlaments finals de la 

concentració. 

Som Escola 

Coordinadora de la Llengua 

Som Escola va néixer amb l’objectiu de coordinar totes aque-

lles persones, entitats i institucions que es comprometen a 

actuar de manera activa en suport d’una escola catalana en 

llengua i en continguts, que no separi els infants i joves per la 

seva llengua d’origen i que ajudi a construir una societat més 

cohesionada, democràtica i lliure. 

A través dels Projectes Xerrem i Junts, la CAL ha 

entrat a formar part de la Coordinadora de la Llen-

gua, un grup de treball que forma part de la Xarxa 

d’Acollida i acompanyament a persones immigra-

des de l'Àrea d'Immigració de l'Ajuntament de Bar-

celona i que agrupa associacions, entitats i institu-

cions que treballen per a la integració lingüística 

de la població immigrada estrangera a la ciutat de 

Barcelona. 

Consisteix en una xarxa on es comparteixen experi-

ències i materials en l’àmbit de l’ensenyament de 

la llengua, i vol esdevenir un fòrum d’anàlisi i d’in-

vestigació de les necessitats formatives en matèria 

lingüística. 

 

 

 

- Adequar l’oferta d’ensenyament del català i del caste-

llà a la realitat actual, per tal de garantir el dret a la 

igualtat d’oportunitats de les persones immigrades es-

trangeres i facilitar la seva inserció a la ciutat. 

- Vetllar pel coneixement i l’ús de la llengua catalana 

entre les persones immigrades. 

- Coordinar la tasca de les diferents entitats per tal 

d’optimitzar-ne els esforços, ampliar i millorar els re-

cursos, complementar les ofertes, unificar metodologi-

es i compartir, dissenyar o millorar materials pedagò-

gics adaptats a l’alumnat de persones immigrades es-

trangeres. 

- Treballar en la formació i el reciclatge del personal 

docent i voluntari, per tal d’oferir una formació rigorosa 

i homologada, que s’adapti al marc europeu comú de 

referència per a les llengües. 

Objectius de la Coordinadora  

de la Llengua 
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El 2014 en xifres 

464 socis (persones individuals i 

col·lectius/entitats) 

Més de 200 voluntaris amb participació 

activa i continuada 

Prop de 500 col·laboradors directes 

i més de 1.500 simpatitzants 

Més de 300.000 participants Volum econòmic: 80.000 euros 

INGRESSOS DESPESES 

Distribució dels ingressos i les despeses 

LA CAL no tindria sentit sense el recolzament incondicional 

de persones, col·lectius, organitzacions i institucions de fo-

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

de voluntaris i voluntàries que destinen 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 

multiplica en quantitat i, sobretot, en qualitat. 



XIII edició dels Premis Joan Coromines 
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Patricia Gabancho 

Víctor Alexandre Programa “La Primera Pedra” de RAC1 

Carles Belda 

Cinemes Boliche 

Els Premis Joan Coromines van arribar enguany a 

la XIII edició. El periodista esportiu de TV3 Xavier 

Valls va ser l’encarregat de conduir l’esdeveni-

ment que la CAL organitza anualment per reconèi-

xer la tasca de persones, entitats o empreses que 

han destacat pel seu compromís en la normalitza-

ció de la nostra llengua, cultura i nació. 

La sala d’actes del Casal Pere Quart es va omplir 

de gom a gom per presenciar l’entrega dels guar-

dons, en una vetllada caracteritzada per la reivin-

dicació lingüística i cultural. 

Un cop fetes les condecoracions,  va arribar el 

moment d’anunciar l’obra guanyadora del Con-

curs de Cartells del Correllengua 2014. Seguida-

ment, Jaume Marfany, vicepresident de la CAL, va 

llegir el Manifest del Correllengua 2014, escrit pel 

periodista i director de VilaWeb Vicent Partal. 

Ester Franquesa, directora general de Política Lin-

güística, va tancar els parlaments fent un reconei-

xement a la tasca de la CAL i posant èmfasi en què 

“el català serà la llengua nacional, la llengua prò-

pia que no serà excloent perquè no ho ha estat 

mai”.  

La sala d’actes del Casal Pere Quart de Sabadell es va omplir de gom a gom. 

Jaume Marfany va ser l’encarregat de llegir el Manifest del Correllengua 2014. 

Els protagonistes de la XIII edició 

dels Premis Joan Coromines 

El cantautor i trobador Jaume Arnella, que va actuar amb en Carles Belda i fins i tot amb en Jordi Margarit, va fer 

cantar i riure al públic amb les seves versions enginyoses de cançons populars.  



Correllengua 2014 
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En el decurs de la Trobada, els organitzadors del Correllengua 2014 van 
expressar el seu suport amb la Vaga de Fam de Jaume Sastre. 

El Correllengua és la campanya més emblemàtica de la CAL. Cada any, centenars 

de viles i ciutats de les terres de parla catalana organitzen actes de difusió de l'ús 

de la llengua i la promoció de la cultura popular, des d'una aposta lúdica, festiva, 

participativa i transversal. La CAL és una de les principals entitats que promocio-

nen el moviment, especialment al Principat i, juntament amb les organitzacions 

nord-catalanes, a la Catalunya Nord.   

Aquest any, el motiu de celebració va ser doble: el Correllengua assolia la majo-

ria d’edat i, a més, va ser la primera vegada que es va dedicar de manera mono-

gràfica a una dona, Maria-Mercè Marçal.  

Per quart any consecutiu, es va convocar un concurs de cartells perquè tothom 

qui ho volgués proposés una imatge del moviment. En el decurs de l’acte d’en-

trega dels Premis Joan Coromines, es van exhibir totes les obres presentades al  Cartell oficial del Correllengua 2014. 

concurs, i els assistents van poder escollir el cartell guanyador entre tretze propostes diferents. La guanyadora va 

ser la proposta d’Anna Fenoy, organitzadora del Correllengua dels Hostalets de Pierola. 

Trobada d’organitzadors del Correllengua 
Per tercer any consecutiu es va celebrar la Tro-

bada d’Organitzadors del Correllengua, l’espai 

on els organitzadors locals poden conèixer les 

novetats en matèria d'organització, així com els 

recursos i materials que tenen a disposició. 

Aquest és un espai obert a nous organitzadors, i 

a totes aquelles persones i col·lectius que volen 

informar-se de primera mà sobre com organit-

zar actes dins el marc del Correllengua. 

Durant la trobada, celebrada el 31 de maig, es 

van compartir algunes de les activitats d’èxit 

organitzades al territori, i es van oferir eines i 

propostes útils per a la programació d’actes. 

 

El Correllengua 2014 es va afegir als actes de commemora-
ció del Tricentenari amb l’edició de l’exposició itinerant 
“1714. El català ahir, avui i demà. Et prenc la paraula”. 

El Manifest del Correllengua 2014 va ser redac-
tat pel periodista i director de VilaWeb, Vicent 
Partal.  

El Correllengua 2014 va retre 
homenatge a Maria-Mercè 
Marçal.  
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Més de 2.000 persones van recórrer els carrers de Perpinyà en la 
manifestació unitària realitzada en el decurs de la cloenda del 
Correllengua 2014.  

Heura Marçal va ser una de les convidades d’honor de l’inici oficial 
del Correllengua 2014. 

L’Espai Mallorca es va omplir de gom a gom en motiu de la presentació del   
Correllengua 2014. 

Presentació del Correllengua 2014 
Una de les novetats importants d’enguany va ser 

la celebració d’un acte de presentació del Corre-

llengua a la ciutat de Barcelona, que tenia per 

objectiu presentar la programació dels actes d’i-

nici del Correllengua, a més d’acostar el movi-

ment a la ciutadania. L’esdeveniment va comptar 

amb la participació de la Directora General de 

Política Lingüística, Ester Franquesa, i la presi-

denta de la Fundació Maria-Mercè Marçal i filla 

de la poeta, Heura Marçal. En la presentació 

també es van recitar alguns dels poemes més 

emblemàtics de Maria-Mercè Marçal. 

Actes oficials del Correllengua 2014 

 

 

El Correllengua 2014 ha passat per més de 150 barris, viles i ciutats dels 
Països Catalans. S’han celebrat prop de 750 actes de promoció i defensa 
de la llengua i la cultura, els quals es calcula que han mobilitzat un total 
de 300.000 persones. 

Més d’un 90% dels actes s’han organitzat amb la col·laboració directa de 
la CAL, cedint materials d’exposició i entreteniment, pancartes i cartells, 
assessorant els organitzadors locals i ajudant a difondre els actes progra-
mats. La valoració mitjana de la coordinació de la CAL és d’un 4,4 sobre 5. 

El butlletí del Correllengua s’ha consolidat enguany com la via principal de 

difusió de les activitats del Correllengua, arribant a més de 900 lectors.  

Les xifres del Correllengua 2014 

La CAL va organitzar, en col·laboració amb entitats i institu-

cions locals, els actes oficials d’inici i cloenda del Correllen-

gua 2014. 

La flama del Correllengua es va encendre el 12 de juliol a 

Ivars d’Urgell, bressol de Maria-Mercè Marçal. Mig miler de 

persones van participar dels nombrosos actes: l'ofrena flo-

ral al cementiri on descansa la poeta, una adaptació dels 

seus poemes a càrrec del grup de teatre local La Sucrera, la 

inauguració d'un resum de premsa sobre la seva figura, 

l'espectacle poeticomusical "Tres voltes rebel" i un itinerari 

literari pels racons més emblemàtics d'Ivars. A la cita tam-

poc hi va faltar la cultura popular, amb una cercavila amb 

gegants, grallers i bastoners.  

Un any més, el Correllengua 2014 es va acomiadar oficial-

ment el 8 de novembre a Perpinyà, coincidint amb la com-

memoració del Tractat dels Pirineus i fixant els ulls en el 

9N. Sota el lema “Catalunya Nord també és Catalunya” es 

va voler manifestar el suport total dels territoris del nord 

de la nació al dret a decidir i al procés cap a la independèn-

cia del Principat. 

El Mapa del Correllengua és un dels recur-
sos de consulta més útils per seguir les 
novetats del moviment. 
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Diversos destinataris, diverses metodologies 

 

ESPAIS DE TROBADA 

CONVERSA 

COHESIÓ SOCIAL 

PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

CONEIXEMENT I ESTIMA DEL PAÍS 

APROPIACIÓ LINGÜÍSTICA 

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

de l’any 2008 i 2012 respectivament, s’afegeixen a les propostes de voluntari-

at encaminades a fomentar l’ús social del català amb tres objectius: 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. FONT: 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 comunicativa 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 activa de 

comprensió oral i els segons, amb pràctica 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 constitució d’un grup de conversa 

comporta, com a mínim, l’acord amb una entitat que faciliti un espai 

físic per dur-lo a terme. Així, el projecte només pot expandir-se amb 

la cooperació d’entitats o organismes que en constatin una confluèn-

cia d’objectius, considerin convenient promoure’l i hi aportin voluntàriament elements per dur-lo a terme. Aques-

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

una autèntica teranyina de cooperacions entre col·lectius (ajuntaments, escoles d’adults, biblioteques, centres de 

normalització, entitats culturals, organismes assistencials, esglésies, partits, associacions, presons, associacions 

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

Vols crear un grup de conversa? 

Vols participar-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 
catalanoparlant major d'edat que s'ha compromès 
a dedicar una part del seu temps lliure, de manera 
desinteressada, a ajudar a millorar l'expressió i la 
comprensió oral del català de persones que hi te-
nen dificultats. El voluntari treballa sota el criteris 
marcats pel pla de voluntariat de l'entitat. 

Xerrem i Junts: les xifres 

GRUPS XERREM: 64 
DINAMITZADORS: 151 
 
ESTIMACIÓ D’USUARIS: 800 
% DONES: 75% 
% HOMES: 25% 
% CIUTADANS D'ORIGEN ESTRANGER: 27% 
 
% D'ASSISTENTS PER CADA NIVELL 
ALT: 29% 
MITJÀ: 46% 
BAIX: 26% 
 
ASSISTÈNCIA MITJANA ESTIMADA PER GRUP: 11 
EQUIP DE PROMOTORS: 80 
EQUIP GESTOR DEL PROJECTE XERREM:  6 
ENTITATS COL·LABORADORES: 76 

GRUPS JUNTS: 34 
DINAMITZADORS: 46 
 
ESTIMACIÓ D’USUARIS: 300 
% DONES: 74% 
% HOMES: 26% 
% CIUTADANS D'ORIGEN ESTRANGER: 90% 
 
% D'ASSISTENTS PER CADA NIVELL 
ALT: 38% 
MITJÀ: 52% 
BAIX: 10% 
 
ASSISTÈNCIA MITJANA ESTIMADA PER GRUP: 6 
EQUIP DE PROMOTORS: 22 
EQUIP GESTOR DEL PROJECTE JUNTS: 6 
ENTITATS COL·LABORADORES: 27 

2.280 hores de conversa 

1.530 hores de conversa 

INGRESSOS 

DESPESES 

INGRESSOS 

DESPESES 



Empentallengua 
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L'Empentallengua és un nou projecte de dinamització lingüística i cultural a través de la difusió de 

petites i molt variades accions que es poden desenvolupar en diferents àmbits, i que les instituci-

ons, organitzacions i col·lectius 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 iniciatives de foment i promoció de 

la llengua, apropar-les als agents locals de dinamització lingüística i cultural, i oferir les eines neces-

sàries per a què es realitzin en diferents punts del territori.  

 
 Activitats senzilles 

 Cost mínim 

 Poca durada 

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

fàcils d’organitzar, no requereixen grans quantitats 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 nucli de la CAL de Figueres ha estat un dels primers en impulsar les propostes de l’Empen-
tallengua. Les activitats s’han emmarcat dins la programació del Correllengua 2014, i han 
consistit en un concurs d’identificació d’errors gramaticals en espais públics i un concurs de 
microrelats on hi han participat alumnes d’institut. 

Durant el 2014 s’han confeccionat diferents materials de consulta, orientació i difusió del projecte. Així mateix, 

s’ha creat un grup de treball que té per objectiu fer un seguiment i valoració del projecte, a més de contribuir en 

la creació de nous materials. Finalment, s’han realitzat les primeres presentacions del projecte, s’han  efectuat 

diversos assessoraments i s’han començat a posar en pràctica algunes de les 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 informatiu de l’Empentallengua. Aquest do-

cument té una doble funció. D’una banda, permet difondre i promoure l’Empentallengua. 

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

da (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’activitat. 
 

cal@cal.cat 
934159002 

Pensa quin tipus d’activitat  
vols organitzar 

Consulta el dossier Posa’t en contacte  
amb nosaltres 

Valorem conjuntament 

Com funciona? 



Jornada de debat:  

"Millorarà l’ús social de la llengua catalana en un futur 
estat independent?" 
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Al llarg del 2014 s’han publicat 

tres nous números de l’Escletxa, 

la revista de la llengua i la  cultura 

catalanes. Els exemplars es poden 

trobar en format digital al web de 

la CAL (www.cal.cat) i a la plata-

forma iQUIOSC.cat,  el portal de 

les de publicacions periòdiques 

en català. 

Eva Pons, Albert Pont, Joan-Manuel Parisi, Pere Mayans i Salvador Cot. 

Aquest 2014 ha estat un any de 

construcció nacional. Per això, des 

de la CAL hem volgut aportar argu-

ments al debat sobre el país que 

volem. Aquest va ser l’objectiu de la 

jornada Millorarà l’ús social de la 

llengua catalana en un estat inde-

pendent?  celebrada a l’Orfeó Graci-

enc. Durant l’acte es va debatre a 

l’entorn de les claus, les oportuni-

tats i els reptes que s’obriran en 

una Catalunya constituïda com a 

estat per tal d’ampliar l’ús social de 

la llengua.     

La jornada va comptar amb experts del sector empresarial, el món de l’en-

senyament, els mitjans de comunicació i l’àmbit jurídic de la llengua: Eva 

Pons, professora de Dret Constitucional de la Universitat de Barcelo-

na; Albert Pont, president del Cercle Català de Negocis; Pere Mayans, pro-

fessor i tècnic en gestió de les llengües, i Salvador Cot, periodista i director 

de Nació Digital. El debat va ser conduït i moderat per Joan Manuel Parisi, 

gerent del Secretariat d'Entitats de Sants, Hostafrancs i la Bordeta. 

A partir d’aquesta jornada la CAL va elaborar un document de síntesi de 

les aportacions dels ponents i dels principals temes tractats a l’espai de 

debat. Així mateix, al canal de la CAL de Youtube es pot veure un resum 

d’aquest acte. 

“Cal construir una base jurídica que 

protegeixi la llengua catalana com 

a pròpia i preferent” 

“Les empreses espanyoles utilitzen 

la qüestió lingüística com un escut” 

“El català ha de ser la llengua de 

referència, la llengua social, la llen-

gua vehicular” 

“Catalunya hauria de ser l’estat 

dels catalanoparlants del món”  

Algunes de les aportacions dels ponents 



Canals de comunicació i difusió 
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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  

El butlletí del Correllengua, el mitjà 

de referència per seguir l’actualitat 

del moviment 

 

@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 Twitter de la CAL 



Agraïments 
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Al llarg d’aquest any la CAL ha rebut el suport directe de més de 60 organitzacions i institucions. A totes elles, els 

fem arribar el nostre més sincer agraïment. 

Agraïm especialment la col·laboració de les organitzacions següents: 

També volem fer una menció especial a les entitats que han participat activament en els Projectes Xerrem i Junts. 

Entre d’altres: 

ABACUS Sabadell  

AMPA Escola Perú 

Ass. cultural de dones Can Boada  

Associació de la Gent Gran D2 Terrassa 

Associació Terres de l'Ebre 

Ateneu de Cultura Popular de l'Hospitalet  

Ateneu Terrassenc  

AV Esquerra de l'Eixample  

AV Les Arenes  

Biblioteca Central de Terrassa  

Biblioteca D2 Terrassa 

Biblioteca D3 Terrassa  

Biblioteca D4 Terrassa  

Biblioteca D6 Terrassa  

Biblioteca Francesc Candel 

Biblioteca Les Roquetes  

Biblioteca Marcel·lí Domingo  

Biblioteca Mestre Martí Tauler  

Biblioteca Municipal Pompeu Fabra  

Biblioteca Municipal Santa Oliva  

Biblioteca Vila de Gràcia 

Casa Bastinos  

Casal Cívic d'Arraona i Els Merinals  

Casal Cívic Estació de Magòria  

Casal Cívic Pla de Bon Aire  

Casal Cívic Sant Llorenç  

Casal Cultural de Mollet 

Casal l'Amistat  

Castell de Pallejà  

Centre Catòlic de Sants  

Centre Cívic de la Casa del Rellotge  

Centre Cívic Font de la Guatlla  

Centre Cívic La Concòrdia  

Centre Cívic Matas i Ramis 

Centre Cívic Pou de la Figuera 

Centre Cívic Sant Martí  

Centre Cívic Sant Oleguer  

Centre d'Informació Juvenil 

CFA Víctor Català 

CNL Les Corts 

Cotxeres de Sants  

El Celler de Cal Bolavà  

EPA Can Batlló (al recinte de l'Escola Industrial)  

EPA Can Serra 

Escola Drassanes 

Escola Lluís Vives  

Espai d'Inclusió del Casc Antic 

Espluga Viva 

Fundació Mambré  

Fundació Privada Jordi Sierra i Fabra 

Grup de Colònies Ca n'Anglada 

IES Badia del Vallès 

Institució Montserrat  

Òmnium Terrassa 

Orfeó Gracienc 

Parròquia de Sant Joan Evangelista  

Parròquia de Sant Medir 

Parròquia de Santa Maria del Gornal  

Parròquia Sant Àngel Custodi 



Des de la CAL treballem de forma activa i en col·laboració amb un gran nom-

bre 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 inicia-

tives 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
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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’identitat 

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 

Entitat 

Adreça oficina Codi Postal oficina 

Població oficina 

IBAN 

Signatura Data 


