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recull de les activitats anuals de la cal

Llengua, cultura i llibertat!

memòria 2020

UNA APROXIMACIÓ

A LA CAL
De quins reptes partim?
»» Increment de l’ús social del català
»» Cohesió entre col·lectius de la societat catalana
»» Consciència de pertinença a un país

Què fem?
»» Trepitgem el territori
»» Creem xarxes
»» Generem espais de relació social en català
»» Divulguem la cultura catalana
»» Difonem iniciatives afins

Amb qui comptem?
Som presents en molts espais i àmbits diferents
gràcies a la col·laboració i el suport de centenars d’entitats, organitzacions i col·lectius del país.

Què necessitem?
Les iniciatives que impulsem només són possibles gràcies a les aportacions privades
i a la dedicació desinteressada de centenars de
persones voluntàries i d’entitats col·laboradores.

Què volem?
»» Garantir un futur digne per la nostra llengua
»» Presentar la cultura catalana tal com és: innovadora, integradora i desacomplexada
»» Reivindicar la unitat i l’oficialitat de la llengua, de
Salses a Guardamar i de Fraga a Maó
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1. Tret de sortida al Correllengua
2019.
4. Sant Feliu de Llobregat acull els
Premis Nacionals Joan Coromines
2019.
7. El SOPA(R) de lletres aplega
unes 120 persones a l’Ateneu
Popular de Nou Barris.

2. El Concurs de microrelats es
consolida com a projecte de
foment de l’ús de la llengua.
5. El Correllengua 2019 ret homenatge a Pere Calders.
8. La CAL lliura a les famílies
dels represaliats el fons obtingut
amb la promoció de les postals
nadalenques.

3. La CAL engega la iniciativa
Ressons, destinada a desvetllar
l’origen etilomògic de paraules
catalanes d’ús comú.
6. Sopar del xerrem junts.
9. La CAL rep l’accèssit del Premi
Bones Pràctiques 2019 de Lectura
Fàcil.
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El Correllengua 2019
El Correllengua és la mobilització
per la llengua i la cultura més
important del país. Des del 1996,
recorre tots els racons de la nació
i mobilitza desenes de milers de
persones. Any rere any visita centenars de viles, barris i ciutats d’arreu
dels Països Catalans gràcies a la
implicació activa de moltes entitats i col·lectius que treballen colze
a colze amb el suport de la CAL
perquè el lema “Llengua, cultura i
llibertat” s’escolti arreu.

Una edició en homenatge a Pere Calders
El Correllengua d’enguany ha tingut
com a gran protagonista el poeta,
contista i escriptor Pere Calders,
commemorant el 25è aniversari del
seu traspàs. La seva obra és un clam
contra la manca de drets i llibertats
de la societat catalana.

Recursos que hem posat a disposició dels organitzadors locals
»» Cartells del Correllengua 2019
»» Pancartes i altres elements de
marxandatge de Pere Calders
»» Exposició de Pere Calders
»» Dossiers de material
»» Dossier d’activitats lingüístiques
»» Dossier per a Organitzadors del
Correllengua 2019
»» Dossier de l’Empentallengua
»» Moció de suport al Correllengua
»» Materials per a les escoles:
dossier dedicat a Pere Calders
»» Exposició “El català és cosa de
tothom”
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Inici del Correllengua 2019 a Llançà
L’acte d’inici del Correllengua 2019
va tenir lloc a Llançà el 6 de juliol. El
municipi empordanès era on Pere
Calders va estiuejar durant 29 anys.
Tot una jornada amb diversos actes
que giraven al voltant de l’obra de
Pere Calders. Un homenatge ben
complert, comptant amb l’escriptor
Joan Pinyol, la contista Assumpta
Mercader, i un espectacle poeticomusical ofert pel grup Els Palanca.
I, com cada any, no podien faltar
les entitats de cultura popular, que
ens van oferir un cercavila amb
gegants, tabalers, capgrossos i
castellers. El dinar de germanor va
estar acompanyat de música de
sardanes i es va fer una ofrena floral
al monument de Pere Calders.
Tot un seguit d’activitats lúdiques i
reivindicatives entorn la llengua i la
cultura catalanes.

Cloenda del Correllengua 2019 a Perpinyà
Un any més, Perpinyà va acollir la
clausura oficial de la vint-i-tresena
edició del Correllengua en el marc
de la Diada de la Catalunya Nord,
celebrada el 9 de novembre, i que
commemora el Tractat dels Pirineus.
Milers de persones van sortir a manifestar-se pels carrers de la capital del
Rosselló sota el lema “Sem Catalunya Nord, fem Països Catalans”.
Una jonada reivindicativa amb un
clam unànime per la llibertat.
Com ja és tradició, la jornada a
Perpinyà va acabar davant d’El
Castellet, on s’hi va reclamar la sobirania dels Països Catalans, alhora
que s’hi va exigir la llibertat dels polítics, exiliats i represaliats empresonats per les autoritats espanyoles.
A banda de la CAL, hi van participar
Òmnium Cultural, el Comité de Solidaritat Catalana de Perpinyà, l’Associació Catalana pels Drets Civils, el
Col·lectiu 7 de Novembre i el grup
de Solidaritat amb Xile.
5

memòria 2020

Manifest del Correllengua 2019
Estimadíssims amics, estimadíssimes amigues,
Lluitar per la llibertat és el més bonic que podem fer
a la vida, i sense cultura no hi ha llibertat possible. Des
de la cel·la 112 del mòdul 10 de la presó de Soto del
Real, revisc cada Correllengua celebrat a l’enyorada
Santa Perpètua de Mogoda, m’emociono recordant
l’empenta de la colla de la CAL de Sabadell.
“Aquell dia que no havia d’arribar mai és avui”, ens
ensenyà Màrius Sampere. I, avui, la vitalitat del moviment neix de la llavor que iniciatives com el Correllengua van sembrar arreu del país. La força de la
gent organitzada ha estat, és i serà motiu d’autoestima immensa.
En una societat on el fet migratori és estructural, la
lluita per la plena normalització de la llengua i la cultura
catalanes és un gran consens de país. Mantenim la
voluntat de compartir el català, des de l’escola fins a
la feina, des del carrer fins al cinema i els mitjans de
comunicació. En el Judici a la Democràcia del Tribunal
Suprem, als presos polítics també se’ns vulnera el dret
a la llengua pròpia. Però això no ens va privar de dir-los,
alt i clar: “No passaran!”
Ara i aquí, ens uneix la voluntat insubornable de
projectar una cultura democràtica basada en els drets
humans i, per tant, en el respecte als drets lingüístics. L’anhel de viure en una societat on la diversitat
de llengües i orígens és una riquesa, així que la ciutadania blinda la cohesió social davant els qui atien l’odi
a la diferència. Trenquem tots els prejudicis i convidem-nos a celebrar plegats i sense complexos aquest
acte d’amor a la vida i la tendresa que és el Correllengua arreu dels Països Catalans.
Som corresponsables del llegat de dones i homes
lliures, en condicions infinitament més adverses que
les nostres. Dels qui mai van renunciar a la llengua,
bé fos des de l’exili o la presó. Com Pere Calders, qui
«obligat a fugir de tot el que estimava», des de l’exili
republicà de Mèxic, va seguir creant contes màgics
que perviuen al pas del temps.
Empeltats del seu compromís, ens conjurem a persistir
plens de coratge i dignitat. Des de la noviolència i
exercint la desobediència civil tants cops com calgui.
Perquè tenim memòria i sabem que els drets, com la
llibertat, no es pidolen, es defensen i s’exerceixen.
Amb tota l’esperança amb els dies que vindran, Visca
el Correllengua i la Llibertat!
Sempre endavant!
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Jordi Cuixart, President d’Òmnium

Presó de Soto del Real, Madrid, 2 de maig del 2019

“La força de la gent
organitzada ha estat,
és i serà motiu
d’autoestima immensa.”

“Sense cultura no hi ha
llibertat possible”.

“Perquè tenim memòria
i sabem que els drets,
com la llibertat,
no es pidolen,
es defensen i s’exerceixen.”

cOOrdinadOra d’assOciaciOns de la llenGua catalana

El projecte Xerrem Junts
Parlar i conviure
El projecte Xerrem Junts té com a
objectiu promoure l’ús social del
català parlat de ple dret, sobretot
amb col·lectius i entorns distanciats de la llengua i la cultura, per
refermar el català com a llengua
de convit i com a instrument de
cohesió social.
Setmanalment, grups de persones
que volen parlar en català i
persones voluntàries que ja el
parlen es troben per practicar-lo
arreu del territori.
Xerrem Junt s és un projecte
impulsat per la CAL des del 2008.

Com ha crescut el projecte al llarg del 2019....?
» S’han realitzat 211 grups de conversa
36 més respecte el 2018
» Hi han participat més de 2351 persones
600 més respecte el 2018
» S’han fet més de 6.630 hores de conversa en català
330 més respecte el 2018

Altres dades:
» 235 persones voluntàries arreu de Catalunya
» 119 entitats han allotjat grups

Els i les protagonistes:
Coneix els protagonistes del xerrem junts al canal de
Youtube de la CAL:
→ Coordinadora d’Associacions per la Llengua catalana
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Aplec de guies del projecte
Seguint el què vam començar el
2018, a la sala d’actes de les Cotxeres
de Sants, va tenir lloc l’aplec de
guies del projecte Xerrem Junts.
Durant la jornada, vam compartir
experiències, veure els materials
més recents, recollir bones pràctiques, avaluar el projecte i reflexionar sobre la metodologia en la
conducció de grups de conversa.

A més a més...
Durant l’any es van organitzar diverses trobades per
tal de fomentar la germanor entre xerraires i guies, tot
fent una descoberta cultural.

Els xerraires visiten el Museu Etnològic i de Cultures del Món de Barcelona

Una cinquantena de xerraires i guies participen d’una visita cultural a la ciutat de Vic
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Guies i xerraires es troben al Sopar de Xerrem Junts
El 14 de Juny, vam organitzar el
Sopar de fi de curs del xerrem junts
per agrair i homenatjar els guies i
xerraires que fan possible aquest
projecte. Un centenar llarg es van
reunir al Casinet d’Hostafrancs de
Barcelona per celebrar el tancament del curs, sent una bona oportunitat per compartir experiències
a través d’una jornada festiva.

Diàleg intercultural amb el Xerrem d’Arreu
El Xerrem d’Arreu és un programa
de ràdio impulsat per la
Coordinadora d’A s sociacions
per la Llengua catalana (CAL),
la Taula intercultural del Secretariat de Sant s , Hos tafranc s
i la Bordeta i Sants 3 Ràdio.
Es tracta d’un espai per parlar
amb gent vinguda d’arreu per tal
d’aprendre sobre els processos
migratoris i les dificultats i la riquesa
que els acompanyen; reconèixer
i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i més enllà;
mostrar el teixit social del territori i tot allò que sorgeixi, fomentant l’ús social del català i, per tant,
treballant per la convivència, tot
a partir del diàleg intercultural.
Hi ha participat un total de 82
persones, 25 homes i 57 dones.
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Els Garbells de Llengua
El nou projecte de la CAL
El 2019 s’ha iniciat el nou projecte
Garbells de llengua. És un projecte
que pretén fer prendre consciència
lingüística dels catalanoparlants
pel que fa a l’oralitat, amb un grau
prou elevat d’atenció i una decidida voluntat de canvi respecte de
la correcció de la parla, maneres de
pronunciar, lèxic i estructures sintàctiques genuïnament catalanes.
S’han obert quatre nous grups
aquest 2019, amb un total de 36
garbelladors.
A través de diferents activitats i
dinàmiques, totes recollides en un
dossier elaborat per la CAL, s’han
anat forjant aquests grups, amb
l’objectiu de millorar el seu nivell de
català oral, i prenent consciència
de tot de paraules que s’han anat
perdent al llarg dels anys.
A través d’aquestes trobades i
converses, es crea una dinamització i una cohesió dins dels barris
de Sants (2 grups), Horta i Gràcia,
construïnt un punt de trobada entre
veïnes i veïns d’aquests barris.
Garbells de llengua és una proposta
de la Coordinadora d’Associacions
per la Llengua Catalana (CAL) feta
amb voluntat de convertir-se en
projecte propi i extensible als diferents punts de Catalunya i, posteriorment, a totes les terres de parla
catalana.

Jordi Esteban i Violant Martí, director i coordinadora del projecte, durant una entrevista
a Sants 3 Ràdio, la ràdio local dels barris de Sants, Hostafrancs i La Bordeta.
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XVIII Premis Nacionals Joan Coromines
Els Premis Nacionals Joan Coromines són el reconeixement que la
CAL atorga, des del 2002, a persones
i col·lectius que han destacat pel seu
compromís en la normalització de
la nostra llengua, cultura i nació. Al
mateix temps, volen ser un revulsiu
que ens esperoni a seguir treballant
per assolir el ple reconeixement de
la nostra identitat nacional i de la
nostra llibertat.

L’acte de lliurament dels
Premis
L’acte d’entrega dels Premis Nacionals Joan Coromines 2019 va tenir
lloc el 28 de setembre a Sant Feliu
de Llobregat i va comptar amb l’assistència de gairebé 300 persones.
L’acte, presentat per l’actriu Fina
Rius, va comptar amb un homenatge poeticomusical a l’escriptora
Joana Raspall. A més, es va poder
gaudir de l’actuació de l’Esbart Sant
Feliu. Va finalitzar l’acte amb una
cloenda a càrrec de l’Ester Franquesa, directora general de Política Lingüística.

Els guardonats de la XVIII edició dels Premis Nacional Joan Coromines

Ada Parellada i Garrell

FemCat

Anna Casassas i Figueras

En reconeixement al seu activisme
tant personal com professional
a favor de la llengua, la cultura i la
llibertat del nostre país.

En la celebració del quinzè aniversari i en reconeixement a la seva
tasca d’impuls d’iniciatives que
contribueixen al desenvolupament
econòmic i social de Catalunya.

En reconeixement a la seva intensa
activitat en favor de la llengua i la
cultura del nostre país, que l’han fet
esdevenir una de les traductores al
català més rellevants i reconegudes.

Jaume Arnella i París

Agustí Vilar i Martínez (guardó local)

Eva Serra i Puig (a títol pòstum)

En re coneixement a la s ev a
incansable tasca, durant més de
cinquanta anys, de recuperació i
d’impuls de la música tradicional
del nostre país.

En reconeixement a la seva activitat
poètica i docent, i per estar sempre
amatent en la defensa de les llibertats del nostre país.

En reconeixement a la seva trajectòria com a historiadora i activista
política en la defensa de la independència dels Països Catalans i pel
seu compromís amb la llengua i la
cultura catalanes.
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IV Concurs de Microrelats
Per quart any , la CAL va organitzar, amb la col·laboració de l’Escola d’Escriptura de l’Ateneu Barcelonès, el Concurs de Microrelats,
el certamen literari que pretén
contribuir al foment de l’ús de la
llengua catalana a través de l’elaboració de relats breus escrits i orals.
Un any més, la iniciativa va comptar
amb molt bona acollida. S’hi van
presentar un total de 111 candidatures, 65 en la categoria oberta
(relats escrits) i 46 enregistraments
orals en la categoria Xerrem. Es va
editar un llibre amb tots els relats
d’anys anteriors amb la col·laboració d’Òmnium Sants-Montjuïc.

Els premiats
»» Categoria oberta:
1r premi: Val el preu d’una taronja,
de Pere Puig Mir.
2n premi: Gira que gira, de Xavier
Silvestre i Castejón.
3r premi: Perdut, de Sandra Freijomil Tramunt.
»» Categoria Xerrem:
1r premi: Voler escoltar català al
carrer, de Marta Beatriz Rio Serra
(Grup Xerrem Casal de gen gran
Turó de la Peira).
2n premi: Una petita experiència a
Catalunya, de Nana Tsaava (Grup
Xerrem Escola Mestre Morera).
3r premi: L’empenta que em faltava,
de Purificación Egea (Grup Xerrem
Casal Cívic Estació de Magòria).

Sopa(r) de Lletres
Llengua i literatura
Una vetllada per homenatjar la
llengua i la literatura catalanes.
Data: 31 de Maig
Lloc: Ateneu Popular de Nou Barris
120 assistents
Entitats col·laboradores:
»» Escola d’Escriptura de l’Ateneu
Barcelonès
»» Associació Lectura Fàcil
»» Òmnium Cultural
»» Assemblea Nacional Catalana
»» Altres escoles i entitats del
districte barceloní
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Pere Puig Mir
1r premi de la Categoria Oberta

Maria Beatriz Rio Serra
1r premi de la Categoria Xerrem
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Capvespres Oberts
Cicle d’activitats a
l’espai cultural de la CAL
Aquest 2019 hem seguit amb els
Capvespres Oberts, un cicle d’activitats obertes a tothom que es realitza
a la sala d’actes (espai cultural) de
la seu de la CAL Nacional. Aquesta
iniciativa vol crear trobades de
debat i reflexió entre socis i sòcies,
veïns i veïnes i tota la ciutadania en
general. Les activitats es programen
una vegada al mes i són diverses,
sempre relacionades amb el lema
“Llengua, cultura i llibertat”.

Presentació del llibre “Avi, et trauré d’aquí”. Desenterra la memòria del Valle
de los Caídos amb el seu autor Joan Pinyol.

Presentació del llibre ‘Cròniques
negres del català a l’escola”, amb el
seu autor Pere Mayans.

Conversa amb Rosario Palomino, Carmen Hrincu i Eva Martos sobre la
campanya “No em canviïs la llengua”.

Presentació del llibre ‘les llengües
de l’Anaconda”, amb el seu autor
David Valls.

Xerrada “La llengua del futur i el futur de la llengua” amb el filòleg Pau
Vidal i la youtuber Maria “Sherman” Rovira.
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Empentallengua
Dinamització lingüística
i cultural al territori
Difonem accions lingüístiques
senzilles i variades que es poden
desenvolupar en diferents àmbits
i que les institucions, organitzacions i col·lectius que treballen per
la llengua poden dur a terme al seu
barri, municipi o comarca.
Al llarg del 2019
»» Les activitats s’han promogut
entre les escoles del país.
»» S’han atès diverses peticions d’informació sobre les propostes que
recull l’Empentallengua, i s’ha
orientat i acompanyat en el procés
de preparació de les activitats.
»» S’han recollit noves propostes
d’activitats que serviran per
continuar alimentant el projecte
els propers anys.

L’Escletxa
La revista de la llengua
i la cultura catalanes
L’Escletxa es pot llegir en format
digital al web de la CAL i a la plataforma iQUIOSC.cat, el portal de les
publicacions periòdiques en català.

14

coordinadora d’associacions de la llengua catalana

Participació i Xarxes
Fent país

Altres col·laboracions
Participació i suport a campanyes externes
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1. Participem en la celebració del Dia
Internacional de la Llengua Materna.

2. Participem de la Diada per la
República.

3. “A tota veu” és una proposta
d’Òmnium en la qual hi col·laborem.

4. Ens afegim a les mostres de
suport amb els presos i exiliats.

5. Participem de l’Associa’t a la festa
per les festes de la Mercè.

7. Col·laboració amb la campanya
“No em canviïs la llengua”, iniciada
el setembre del 2019.

8. Acte de “A tota veu”, projecte
d’Òmnium Cultural en el qual la CAL
hi col·labora.

6. Engeguem una campanya de
Nadal per recollir fons pels nostres
represaliats i represaliades polítiques.
9. La CAL està adherida al Consell
per la República.
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Més informació:
cal@cal.cat

@CAL_cat

93 415 90 02
638 03 09 65

@cal.llengua

C/ Olzinelles 118
08014 Barcelona

CALcoordinadora

Des de la CAL treballem de forma activa i en col·laboració amb un gran nombre 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 iniciatives per millorar i defensar l’ús
social del català a casa nostra.

www.cal.cat/fes-te-n-soci

