
 

FITXA 18. El caganer de l’any 

  

Objectiu 
Guardonar a la persona o institució que ha provocat el greuge més destacat de l’any a la cultura i la llengua 
catalana o, simplement, que hagi atacat qualsevol aspecte relacionat amb la catalanitat. 

Descripció 
Per a l’elecció del caganer de l’any cal fer una recollida prèvia de les persones candidates: persones conegu-
des a nivell polític i social, del món de l’espectacle, etc. siguin catalanes o no, que al llarg de l’any hagin fet 
alguna declaració despectiva contra la llengua o la cultura catalanes, o bé que les seves actuacions durant 
l’any reuneixin els mèrits suficients com per a tenir un caganer ben gros lluint a casa seva o al seu despatx. 

Durant uns dies s’exposen públicament els candidats en un document, on s’explica amb detall els mèrits reu-
nits per cadascun d’ells per optar al premi. Finalitzat el termini d’exposició de candidatures, es celebra l’acte 
de votació i anunci del caganer de l’any, en el qual tots els assistents dipositen les seves votacions en una 
urna i tot seguit es fa el recompte final, a partir del qual es proclama el guanyador. A la persona escollida se li 
fa arribar la figura d’un caganer (la mida del qual és indiferent). 

Indicadors d’avaluació 
- Nivell de participació a l’acte de votació i anunci del caganer 
- Valoracions dels assistents 

Recursos 
El nucli de la CAL de Sants fa més de deu anys que celebra aquest esdeveniment, el qual ja s’ha convertit en 
tota una tradició. Als enllaços següents podeu veure més detalls de l’activitat, així com exemples de les dar-
reres edicions:   

http://www.centresocialdesants.org/tag/caganer-de-lany/ 

Observacions 

Aquesta activitat barreja la sàtira amb la reivindicació. Pel seu contingut, i atès que integra la figura del caga-
ner, es recomana realitzar-la pels volts de Nadal. 

Contactes 
CAL, nucli de Sants: sants@cal.cat  
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