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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 

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 

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

ca— en què vivim. 

 

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, coordinadora de 
l’Empentallengua i del Concurs de  
microrelats) 

Marc Prohom (vocal i coordinador del 
Correllengua) 

Instant d’una reunió del Secretariat Nacional 
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Teixint xarxa al territori 

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  

cabdal, 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 2016 s’han creat dos nous nuclis a Santa Margarida de Montbui 

(l’Anoia) i Torrebesses (el Segrià). A més, s’ha recuperat el nucli de Sant 

Cugat del Vallès després d’uns anys d’inac vitat. Actualment, es troben en 

ac u 29 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 Cugat del Vallès  

Sant Feliu de Llobregat 

Sant Just Desvern 

Santa Margarida de Montbui 

Torrebesses 

Torredembarra 

Torrelles de Llobregat 

Vacarisses 

Valls ‐ Alt Camp 

Nuclis ac us de la CAL 

Al llarg del 2016, la CAL ha con -

nuat recorrent el territori per  

copsar de primera mà les accions i 

campanyes que es desenvolupen 

arreu del país sota l’aixopluc de la 

CAL i conèixer personalment les 

persones i col·lec us que ho fan 

possible.  

Membres de la CAL a la Festa Major d’Horta. 

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 

l’en tat. 

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.  



@CAL_cat  

www.facebook.com/CALcoordinadora  

CAL ‐ Coordinadora d'Associacions  
per la Llengua catalana  

Coordinadora d'Associacions  per la Llengua catalana 
C. Olzinelles, 118 
08014 Barcelona (Països Catalans) 
 
934159002—cal@cal.cat 
www.cal.cat  

El 2016 en xifres 

472 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: 98.500 euros 

INGRESSOS 

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. 
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DESPESES 

instagram.com/cal.llengua/ 
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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 2016 s'ha impulsat el Pacte Nacional 

pel Referèndum com a con nuador del Pacte 

Nacional pel Dret a Decidir i com a conseqüència 

dels seus treballs.  

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 2016 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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La CAL, guardonada amb la Creu de Sant Jordi  

L’any 2016, la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL) va ser una de les en tats dis ngides amb la 

Creu de Sant Jordi. El govern va fer un reconeixement “al seu treball con nuat, al llarg de vint anys, a favor del català, 

amb el suport a polí ques que incremen n el seu ús social, n’afavoreixin la plena normalització i reclamin el reconei-

xement de la unitat de la llengua a tots els territoris on es parla”. A més, va remarcar que “les seves campanyes i els 

seus projectes fan que la llengua catalana i la cultura en què s’expressa siguin socialment més integradores”. 

El president Carles Puigdemont va fer l’entrega de la condecoració en un acte ins tucional celebrat al Palau de la Ge-

neralitat en què van ser condecorades 27 personalitats i 12 en tats més del pla cívic i cultural. 

La Creu de Sant Jordi és una dis nció creada per la Generalitat de Catalunya amb la finalitat de “dis ngir les persones 

naturals o jurídiques que, pels seus mèrits, hagin prestat serveis destacats a Catalunya en la defensa de la seva iden -

tat o, més generalment, en el pla cívic i cultural”. És una de les dis ncions més pres gioses que es concedeixen a Ca-

talunya, juntament amb la Medalla d’Or de la Generalitat de Catalunya i del Premi Internacional Catalunya. 

Des de la CAL expressem la nostra immensa sa sfacció per aquesta dis nció que va arribar coincidint amb els 20 anys 

de recorregut de l’en tat. Aquest guardó és tot un reconeixement als col·lec us i persones que han contribuït al llarg 

d’aquests anys a promoure l’ús social del català a través de la CAL. 

Pep Ribas, el president de la CAL, recollint la condecoració. 

Els membres del Secretariat Nacional amb el guardó. 

 

Un reconeixement per la feina feta al llarg de 20 anys. 

El guardó es va entregar el 26 d’abril de 2016 en 

un acte ins tucional  al Palau de la Generalitat. 



Celebració dels 20 anys de la CAL 

20 anys fent viva la flama de la llengua  

L’any 2016 la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL) va celebrar 20 anys d’existència. Durant aquestes 

dues dècades, hem treballat per enfor r la nostra personalitat com a poble i perquè la llengua sigui l’element bàsic de cohe-

sió social, obri el camí cap a la recuperació de la nostra iden tat col·lec va i consolidi la nostra voluntat d’esdevenir un poble 

amb capacitat de decidir lliurement el nostre futur. I ho hem fet a par r de la construcció d’una xarxa a tot el territori de 

parla catalana, aplegant persones i col·lec us que vetllen perquè la llengua catalana assoleixi la plena normalitat polí ca i 

social i, al mateix temps, creixi l’es ma entre tots els catalans —tant d’origen com d’adopció— perquè la nostra llengua sigui 

reconeguda i valorada en igualtat amb les altres expressions iden tàries presents en l’Europa del segle XXI.  

 

Més de 250 persones van par cipar en la celebració del 20è aniversari de la CAL. L’esdeveniment va tenir lloc divendres 6 de 

maig a l’Ateneu Barcelonès i va ser conduït per l’escriptor, periodista i enigmista Màrius Serra. 

El parlament central va anar a càrrec de Vicenç Villatoro, director del CCCB, que va pronunciar la ponència “La llengua sí que 

importa”. Villatoro va posar de manifest que en qualsevol debat sobre el futur del país «la qües ó lingüís ca no es pot  

deixar de banda». Va remarcar que «la llengua ha de formar part no només de l’agenda del procés cap a una República Cata-

lana, sinó també de l’agenda del dia a dia». «Amb la llengua ens juguem la nació, i també la cohesió social» va sentenciar. 

Tot seguit, Jordi Muñoz, director de l’Escola d’Escriptura de l’Ateneu Barcelonès, va anunciar el veredicte del Concurs de 

microrelats convocat amb mo u de l’aniversari. Els guanyadors de la categoria oberta van ser Marina Uroz (1r premi), Xavier  

 

Concurs de microrelats 

Amb mo u del 20è aniversari de la CAL, i 

gràcies a la col·laboració de l’Escola  

d’Escriptura de l’Ateneu Barcelonès, vam 

organitzar un concurs de microrelats. 

Aquest certamen literari es va dur a ter-

me amb l’objec u de contribuir al foment 

de l’ús de la llengua catalana a través de 

l’elaboració de relats breus que promo-

guin una reflexió al voltant del lema de la 

CAL: “Llengua, Cultura i Llibertat”.  

El Concurs va comptar amb la par cipació 

d’un total de 92 microrelats: 69 de la  

categoria oberta i 23 de la categoria  

Xerrem.  

 

Persones assistents a l’acte de celebració dels 20 anys de la CAL. 

Entrega de premis de la primera edició del Concurs de microrelats de la CAL. 
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Silvestre (2n premi) i Arnau Mayans (3r Premi), i també es va 

concedir un accèssit a Salut Vila. Pel que fa a la categoria 

Xerrem, les guanyadores van ser Eliadys Sayalero (1r premi), 

Sandra Isabel Filippella (2n premi) i Joana Sàndez (3r premi). 

També va haver-hi un accèssit per a Mari Ángeles Mar nez. 

L’acte també va comptar amb la par cipació de la 

il·lustradora Roser Capdevila, que va presentar el disseny 

creat pel seu estudi per commemorar els 20 anys del Corre-

llengua. 

La celebració va finalitzar amb la intervenció de Marta Xiri-

nachs, subdirectora general de Polí ca Lingüís ca, i l’actua-

ció del grup Magnus Luna, que va oferir un recital de poemes 

musicats de Joan Vinyoli. 
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Celebració del 20è aniversari del Correllengua  

El Correllengua és la mobilització per la llengua i la cultura més important del pa-

ís. Des del 1996, recorre tots els racons de la nació i mobilitza centenars de milers 

de persones. Any rere any visita desenes de viles, barris i ciutats d’arreu dels Paï-

sos Catalans gràcies a la implicació ac va de moltes en tats i col·lec us que tre-

ballen braç a braç amb el suport de la CAL perquè el lema LLENGUA, CULTURA I 

LLIBERTAT s’escol  arreu.  

L’any 2016 el Correllengua va arribar a la 20a edició. Per celebrar-ho, el 24 i 25 de 

setembre vam organitzar unes jornades lúdiques i reivindica ves a la plaça de 

Catalunya de Barcelona.  

Dissabte 24 de setembre, a par r de les 10 del ma , es van organitzar jocs lingüís-

cs d’enginy, un concurs d’endevinalles vinculades a la geografia dels Països Cata-

lans que va posar a prova els coneixements dels par cipants.   

L’acte central de la celebració es va dur a terme diumenge dia 25. A les 12 del 

migdia vam escenificar l’arribada de la Flama de la Llengua des dels quatre ex-

trems del territori sobre un mapa gegant dels Països Catalans. Aquesta ac vitat 

va comptar amb la par cipació dels alumnes de l’Escola Joan Pelegrí de Barcelo-

na, que anualment col·laboren de forma ac va en la celebració del Correllengua 

del barri de Sants i l’any 2016 van crear un trencaclosques tridimensional que 

commemora la 20a edició del moviment. 

Tot seguit, el periodista i escriptor Vicenç Villatoro, autor del Manifest del Corre-

llengua 2016, va fer la lectura del text que acompanya el moviment arreu del país. 

Finalment, es va fer una lectura de textos i contes de Montserrat Roig a càrrec del 

Col·lec u d’Ar stes de Sants. 

Correllengua 2016 

El Correllengua 2016 va retre homenatge a la periodista i escriptora Montserrat Roig 

coincidint amb el 25è aniversari de la seva mort. Els actes del moviment van tenir 

per objec u recordar el compromís de Roig amb la llengua i el país. A més, pretenien 

divulgar la ines mable tasca periodís ca de l’autora per recuperar la memòria histò-

rica dels crims del nazisme, i van posar l’accent en la seva essència marcadament 

feminista i d’esquerres. Tot plegat, per seguir estenent el llegat d’una de les figures 

més rellevants del país. 

L’elecció del personatge va ser fruit d’un procés par cipa u engegat el desembre del 

2015 i en què van par cipar prop de 200 persones i col·lec us vinculats a la CAL i al 

Correllengua. 

Tal com fa habitualment, la CAL va oferir un reguitzell de recursos, propostes i mate-

rials als organitzadors locals. A més, en aquesta edició va treballar de forma coordi-

nada amb la Comissió Montserrat Roig, la xarxa creada per promoure el llegat litera-

ri i periodís c de l’autora al llarg del 2016. Aquesta comissió està formada per l’Asso-

ciació de Dones Periodistes de Catalunya (ADPC), el Col·legi de Periodistes de Catalu-

nya, l’Associació Lectura Fàcil, l’Amical de Ravensbrück, l’Amical de Mauthausen, la 

Ins tució de les Lletres Catalanes, Biblioteques de Barcelona, un dels fills de l’autora, 

Roger Sempere Roig, i la fotògrafa, companya professional i amiga, Pilar Aymerich. 
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El Correllengua con nua visitant les escoles del país 

 

El periodista i  
escriptor Vicenç Villatoro va 
ser l’autor del Manifest del 
Correllengua 2016.  

 

 

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. 

Durant l’any 2016 la 20a edició del Correllengua va con nuar visitant els centres edu-

ca us del país. Ho va fer a través de diverses ac vitats pensades perquè els i les alum-

nes treballin l’es ma per la llengua.  

Es tracta d’un conjunt d’ac vitats lingüís ques adaptades a cada tram educa u que 

posem a l’abast dels mestres perquè treballin la llengua a les aules a través d’un ven-

tall de propostes molt variades. 

A més de potenciar la conscienciació lingüís ca, aquestes ac vitats també van tenir 

com a objec u apropar als infants i als joves la figura i l’obra de l’escriptora i periodis-

ta Montserrat Roig. 

 

 

120 barris, viles i ciutats dels Països Catalans  

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

300.000 persones mobilitzades 

51 escoles implicades 

Moció de Suport aprovada per 84 Ajuntaments i 4 Consells Comarcals 

24 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 prop de 1.000 lectors 

Les xifres del Correllengua 2016 

El Mapa del Correllengua és un dels 

recursos de consulta més ú ls per 

seguir les novetats del moviment. 

La CAL va par cipar en els actes de 

commemoració de la Diada de la Cata‐

lunya Nord, que cada any coincideixen 

amb la cloenda del Correllengua. 

Canet de Mar va acollir  el primer 

acte del Correllengua 2016 per la 

vinculació de Montserrat Roig amb 

aquest municipi. 
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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 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! 

Persones amb capacitat de comprendre interlocu‐

tors catalans en converses de contacte i relació 

social. 
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GRUPS XERREM: 86 
DINAMITZADORS: 161 
 
ESTIMACIÓ D’USUARIS: 860 
% DONES: 79% 
% HOMES: 21% 
% CIUTADANS D'ORIGEN ESTRANGER: 19% 

GRUPS JUNTS: 73 
DINAMITZADORS: 110 
 
ESTIMACIÓ D’USUARIS: 438 
% DONES: 91% 
% HOMES: 9% 
% CIUTADANS D'ORIGEN ESTRANGER: 98% 

3.611 hores de conversa 2.735 hores de conversa 

El projecte junts en entorns educa us 

Al llarg del 2016 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 mateixes 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.  

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 clas‐

ses 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 mares fan pràc ca de català oral.  

Els protagonistes del xerrem junts 

Els protagonistes dels projectes xerrem i junts són totes aquelles persones que s’animen a fer que el català 

també sigui la seva llengua.  El perfil d’usuari és el d’una persona major d'edat, nascuda a Catalunya o a fora del 

Principat, amb dificultats per expressar‐se oralment en català i per comprendre aquesta llengua.  

 

 

 

 

 

Els voluntaris del xerrem i el junts també són els protagonistes dels projectes. El voluntari és una persona cata‐

lanoparlant 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 tenen dificultats. Treballa sota el 

criteris marcats pel pla de voluntariat de l'en tat. 

Albert Peinado  
Nascut a Castella la Manxa  
Xerraire de la casa del Mar 
 
“Els amics em parlen dues paraules en català i després em parlen castellà. Em 
volen ajudar però no m’ajuden. M’he apuntat al xerrem per fer nous amics que 
parlin català”. 



XV edició dels Premis Joan Coromines 
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Els guardonats amb els Premis Joan Coromines, que l’any 

2016 arribaven a la 15a edició, van ser Emma Vilarasau, per 

la seva brillant trajectòria professional, que l’ha conver da 

en una de les millors actrius del teatre català i en català. 

Josep Maria Espinàs també va rebre la dis nció, en reconei-

xement a una llarga trajectòria d’ac visme lingüís c i cultu-

ral, i a una intensa ac vitat crea va en llengua catalana. 

En la categoria de col·lec us, va ser reconeguda la tasca de 

La Bressola i de Ràdio Terra, la primera per l’esforç con nu-

at al llarg dels darrers quaranta anys per promoure l’educa-

ció en català a la Catalunya Nord, i la segona per la inicia va 

de fer una ràdio de comunicació popular per als Països Ca-

talans, enfocada a la transformació social, amb criteris de 

pluralitat i diversitat. 

El guardó local es va atorgar a l’escriptor Miquel Desclot, 

per la seva tasca de difusió de la llengua catalana, principal-

ment en els àmbits de la poè ca, la prosa, l’ensenyament, 

la traducció i la música. 

En aquesta edició dels premis, la CAL va voler retre un ho-

menatge a Muriel Casals, recentment desapareguda. Per 

això, va lliurar un guardó especial en reconeixement a la 

seva implicació en la llengua i la cultura. 

Els protagonistes de la XV edició dels                                 

Premis Joan Coromines 

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. 

EMMA VILARASAU RÀDIO TERRA 

LA BRESSOLA J. M. ESPINÀS MURIEL CASALS ( tol pòstum) 

MIQUEL DESCLOT 
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Empentallengua 
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 

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

entorns d’aprenentatge del català, etc.  

Durant el 2015 s’han donat a conèixer els materials de consulta, orientació i difu-

sió 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. 

Fes Empentallengua! 

Posa’t en contacte amb nosaltres 
i t’ajudarem a preparar l’ac vi‐

tat. 

cal@cal.cat 
934159002 

Canals de comunicació i difusió 
 

Al llarg del 2016 s’han publicat dos  

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 i a la plataforma  

iQUIOSC.cat,  el portal de les de 

publicacions periòdiques en  

català. 

 @CAL_cat  

facebook.com/CALcoordinadora 

CAL—Coordinadora d’Associacions 
per la Llengua catalana 

També som presents a les principals xarxes socials 

@cal.llengua 

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. 

 

 

 
Web de la CAL   

www.cal.cat 

Al web de la CAL podràs trobar informació sobre els 

projectes i les campanyes que té en marxa l’en tat i 

estar al dia de les novetats a l’apartat no cies.  

Butlle   

electrònic  

És 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 2016 se  

n’han fet arribar 12 edicions a més de 1.500 adreces.  

Butlle  del  

Correllengua  
És el mitjà de referència per conèixer l’actualitat del 

moviment, i suposen una nova via de difusió de les 

ac vitats de la CAL.  
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A finals de l’any 2016 la CAL Nacional va estrenar nou local al  carrer Olzinelles, 118, al barri de Sants de Barcelo-

na. A l’acte d’inauguració van assis r prop d’un centenar de persones entre socis, voluntaris, xerraires, en tats, 

mitjans i veïns del barri. La vetllada va ser amenitzada per la cantant i actriu catalana Núria Feliu que va fer un 

recital poè c. La part musical va anar a càrrec del cantautor santsenc Francesc Mir amb acompanyament de gui-

tarra. A con nuació en Toni Caminal va fer un segon recital poè c. En acabat, vam gaudir tots i totes d’un refri-

geri per celebrar la inauguració del local.   

La CAL Nacional canvia de seu  

Núria Feliu  abans de començar el recital poè c. Públic assistent a l’acte d’inauguració. 

Els membres de Secretariat de la CAL el dia que van fer  el trasllat de local. 



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 

Concentració 9Nsomtots 

Fira d’en tats del Passeig 
Lluís Companys  

l’11 de Setembre  

Concentració de suport a Carme Forcadell 

Durant el 2016 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: 

“A tota veu” d’Òmnium Cultural  Adhesió a la manifestació en  
defensa de les lleis i els  

drets socials  

V Congrés del Tercer Sector Social  Intervenció al Fossar de les  
Moreres 2016 sota el lema: 

“Unitat per la independència. 
Prou agressions al català”.  



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.  

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 


