Què és un nucli col·laborador?
El nucli col·laborador el formen (o el poden formar) totes aquelles entitats, plataformes, col·lectius o
grups de persones que impulsen (o estan interessades en impulsar) projectes o campanyes de
foment de la llengua i la cultura al seu barri, municipi o comarca amb la col·laboració de la CAL.
Què es necessita per crear un nucli col·laborador?
Per formar un nucli col·laborador és necessari, en primer lloc, el compromís per impulsar campanyes
i accions de foment de la llengua a nivell local. Pel que fa a les persones necessàries, no hi ha un
nombre mínim ni màxim: com més n’hi hagi, millor. També es recomana que, almenys, una
d’aquestes persones sigui sòcia de la CAL; o si aquestes persones formen part d’alguna associació,
ateneu, casal... s’associïn a la CAL com a entitat.
Qui pot formar part d’un nucli col·laborador?
Qualsevol persona amb ganes de treballar per la llengua al seu barri, municipi o comarca.
Quin és el procés per formar un nucli col·laborador?
1. Les persones interessades es posen en contacte amb la CAL.
2. Un cop comprovat que no hi ha un nucli ja creat a la mateixa zona, les persones interessades fan
arribar les dades de contacte del nucli i de les persones que en formaran part, les quals seran
considerades sòcies col·laboradores de la CAL.
3. El Secretariat de la CAL Nacional procedirà a acceptar formalment la creació del nucli col·laborador
i expedirà el document de formalització.
Quina diferència hi ha entre un nucli col·laborador i un nucli de ple dret?
Els nuclis de ple dret estan integrats per, com a mínim, tres persones que són sòcies de la CAL.
Aquestes persones són les encarregades de dinamitzar i liderar el nucli. En el cas dels nuclis
col·laboradors, no és condició necessària ser soci de la CAL. Només es recomana que, com a mínim,
un dels integrants sigui soci de ple dret. En cas contrari, són considerats socis col·laboradors i, com a
integrants del nucli col·laborador, es beneficien de tots els avantatges dels quals gaudeix el nucli.
Una altra diferència important és que els nuclis de ple dret reben el 70% de la quota que les persones
associades adscrites al nucli aporten a la CAL.
Quins són els beneficis i les facilitats de ser nucli col·laborador?
En primer lloc, permet fer arribar el missatge de la CAL al territori. En segon lloc, permet participar
activament a les campanyes que s’impulsen des de la CAL, plantejar-ne de noves i tenir coneixement
de les activitats i experiències que es realitzen a altres territoris. Les campanyes engegades a nivell
local reben en tot moment el recolzament i l’acompanyament de la CAL, que desplega tots els
recursos que té al seu abast per assegurar-ne l’èxit. A més a més, els nuclis col·laboradors:

Reben la informació que periòdicament la CAL envia als socis, així com la
revista digital l’Escletxa
Apareixen al mapa de nuclis del web de la CAL com a nucli
col·laborador, on s’hi inclouen les dades rellevants dels nucli. En aquest
espai hi ha la possibilitat d’afegir una petita descripció, les activitats que
desenvolupa, notícies... així com difondre actes i altres activitats que
organitza el nucli. També poden disposar d’una adreça de correu
electrònic d’ús exclusiu.
Poden programar actes a nom de la CAL , i al mateix temps utilitzar el
logo i el NIF de la CAL (prèvia aprovació del Secretariat Nacional)

La CAL fa difusió dels actes que organitza el nucli, comunicats i altres
notícies d’interès

Els membres del nucli col·laborador són considerats socis col·laboradors
i poden assistir a les trobades i a l’Assemblea General de la CAL

El nucli pot fer ús de l’assegurança de responsabilitat civil de la CAL

El nucli pot disposar de materials de préstec de la CAL sense dipositar
prèviament una fiança (en cas d’incompliment dels terminis de retorn o
si el material es troba en mal estat, aquesta condició podrà ser
denegada)

Si s’adquireix material de venda, hi ha la possibilitat de retornar part del
que no es vengui (un 20%, com a màxim una setmana després que
finalitzi l’activitat)

Quin compromís s’estableix entre el nucli col·laborador i la CAL?
El compromís es dóna, principalment, en els àmbits següents:
- La comunicació: cal que la relació entre el nucli col·laborador i la CAL sigui fluïda i propera, de
manera que s’aprofitin al màxim els canals de relació per potenciar i difondre les accions en favor de
la llengua, i que la xarxa entre entitats amb objectius alineats s’enforteixi.
- La gestió: els nuclis col·laboradors gaudeixen d’un seguit de beneficis relacionats amb els préstecs
de material d’exposició i venda, i poden fer ús de documents i permisos de la CAL (sempre sota la
supervisió del Secretariat). A canvi, es comprometen a ser responsables, a utilitzar amb cura i a
retornar els materials cedits dins el termini acordat.
La creació i manteniment d’un nucli col·laborador té algun cost econòmic?
Cap ni un. En tot cas, es pot contribuir econòmicament a la CAL Nacional demanant l’alta com a soci
individual o com a soci col·lectiu (entitat associada), o bé fent una aportació econòmica puntual.
Com es visualitza l’activitat del nucli?
Al web de la CAL hi ha un espai específic (http://www.cal.cat/nuclis/) on, a més d’aparèixer la llista
de tots els nuclis amb les dades de contacte, s’hi poden afegir informacions d’interès com la
descripció de la trajectòria i les activitats, notícies d’actualitat o agenda d’actes programats. Aquest
espai el pot personalitzar el propi nucli, o bé pot fer arribar a la CAL la informació que cregui
oportuna perquè es vagi actualitzant.
A banda d’aquest canal, si el nucli ho considera adient pot fer arribar a la CAL la informació que
vulgui difondre. La CAL s’encarregarà de valorar els canals de comunicació més escaients:
comunicacions als socis, butlletins, xarxes socials, l’espai de notícies i agenda del web de la CAL...

Si esteu interessats en crear un nucli col·laborador, o bé si desitgeu rebre més informació, podeu
adreçar-vos a nosaltres a través del correu cal@cal.cat o del telèfon: 934 159 002.

