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Llengua, cultura i llibertat!
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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?
L e s ini c i at i v e s qu e imp ul s e m n o m é s s ó n
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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El Correllengua 2020
El Correllengua és la mobilització
per la llengua i la cultura que, des
del 1996, recorre tots els racons
de la nació i mobilitza desenes de
milers de persones amb una aposta
lúdica, festiva, participativa, inclusiva i transversal.
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 de costat amb
el suport de la CAL perquè el lema
“Llengua, cultura i llibertat” s’escolti arreu, forjant-se així com un
dels màxims exponents del treball

en xarxa entre associacions culturals i d’àmbits diversos, agrupacions de cultura popular i tradicional i persones d’arreu.
Enguany, però, el Correllengua
també s’ha vist sacsejat per la
COVID-19. Tot i els recursos posats
a disposició i adaptats a la realitat
actual per a que es poguessin celebrar els actes en línia, es perdia el
sentit d’espai de trobada veïnal i
social. Així, hi ha hagut una gran
disminució d’actes del Correllengua
arreu: dels 50 actes que es van celebrar el 2019, el 2020 se’n van poder
dur a terme 22.

Una edició en homenatge a Josep Carner
Enguany, el Correllengua ha tingut com a gran protagonista el poeta,
periodista, autor de teatre i traductor català Josep Carner, commemorant el 50è aniversari del seu traspàs. Les seves obres el van situar com a
capdavanter indiscutible de les noves promocions literàries, i la seva trajectòria va tenir tal rellevància que, fins i tot, hi ha erigit un monument dedicat
a Carner. Actualment se li està buscant un nou emplaçament, però fins
quatre anys enrere estava situat a la Universitat Catòlica de Lovaina, amb
seu a Brussel·les, ciutat on va morir el 1970.
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El Monument a Josep Carner a Brusel·les. FIEC.
FEDERACIÓ INTERNACIONAL D’ENTITATS CATALANES
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Recursos que hem posat a disposició dels organitzadors locals
El 10 de juny va tenir lloc una trobada virtual d’organitzadors del Correllengua amb l’objectiu d’aplegar els diferents col·lectius que acullen el
moviment als barris i viles, oferir-los un espai per compartir estratègies
organitzatives i presentar-los els diferents materials i recursos que la CAL
posa a la seva disposició:
»» Cartells genèrics i cartells muts del Correllengua 2020 per unificar la
imatge del moviment
»» Pancartes i altres elements de marxandatge de Josep Carner
»» Exposició biogràfica de Josep Carner: “Josep Carner, de príncep a mite”
»» Jocs i recursos per a infants
»» Espectacle poeticomusical
»» Dossier d’activitats didàctiques per a les escoles: dossier dedicat a Josep
Carner
»» Dossier de recursos per a Organitzadors del Correllengua 2020, amb
materials per poder realitzar el Correllengua en línia.
»» Moció de suport al Correllengua
»» Portal web específic del Correllengua: www.correllengua.cat

Acte central del Correllengua 2020 a Sitges
Del dia 30 de setembre al 3 d’octubre va tenir lloc l’acte central del Correllengua 2020 a Sitges, poble on Josep Carner va fer-hi força estades. En un
inici estava datat per principis de juliol, però la situació epidemiològica va
impossibilitar la seva realització. Amb la col·laboració de l’Ateneu Popular de
Sitges, ANC Sitges, Cercle Artístic de Sitges, Consorci del Patrimoni de Sitges,
Grup d’Estudis Sitgetans, Òmnium Garraf i Plataforma per la Llengua, es va
coordinar tota la programació de l’esdeveniment:
»» Dimecres 30 de setembre: exposició de domassos pintats per artistes
sitgetans.
»» Dijous 1 d’octubre: conferència a càrrec de Jaume Subirana, “Josep Carner
i l’exili. Els exilis catalans al dia d’avui”.
»» Divendres 2 d’octubre: conferència de Jaume Coll “L’obra de Josep Carner”
i un recital de poesia i concert del cantautor alguerès Davide Casu.
»» Dissabte 3 d’octubre: ruta Carneriana i visita al Cau Ferrat, al matí. A la tarda,
encesa de la Flama i espectacle comicomusical a càrrec dels grups sitgetans La Tija i Les Veïnes, lectura del Manifest a càrrec de Carme Sansa i un
concert poeticomusical ofert per Calatayud i Monera. Al vespre, concert
dels grups Pèl de Gall i Últim Cavall.
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Manifest del Correllengua 2020
Amics, veïns, compatriotes!
Tots aquells que hem après a parlar i, per tant, a pensar
en català hem tingut, des de l’inici de la nostra vida,
la necessitat d’emprar conjuntament alguna altra de
les llengües dominants que ens envolten i ens penetren en els diferents estats en què es parla. Hem anat
resistint amb persistència i en alguns casos amb
heroïcitat en l’ús i la difusió del català sempre en unes
condicions enormement desavantatjoses davant dels
idiomes dominants que s’han anat expandint en nom
de la llibertat; és per això que quan algú alça la veu
per protestar i denunciar la situació de sotmetiment
en què es troba el català, no falten mai les veus dels
abusadors que ens titllen, a sobre, de voler imposar la
nostra llengua tants cops silenciada; els dominadors
es posen la disfressa de dominats i en un exercici de
cinisme intolerable ens volen fer sentir culpables de
no deixar-los expressar lliurement.
Davant d’aquests casos que es repeteixen una i
altra vegada en el nostre dia a dia: al supermercat,
al pàrquing, al restaurant, amb les persones d’altres
països que han vingut a la nostra terra i no han sabut
comprendre que aquí cal respectar el català, amb
una gran part de les forces de seguretat (fins i tot les
nostres), al món dels tribunals i la justícia, als mitjans
de comunicació públics i privats, a la difusió de sèries
i pel·lícules per plataformes digitals, i en un inacabable
etcètera de situacions indesitjables, faig una crida per
a rebel·lar-nos amb dignitat i energia per la defensa
dels nostres drets lingüístics.
Massa vegades abaixem el cap i canviem de llengua
o -simplement- no gosem utilitzar el català en un
context que pensem que no serà ben acollit. Hem
de fer-ho sempre, a tot arreu i en tota circumstància,
sense deixar-nos atemorir per la força dels que estan
acostumats a guanyar sempre per la força. Sense una
acció valenta, constant i desacomplexada de defensa
del català i de denúncia explícita de totes les agressions que pateix, no estarem en condicions de deixar
als nostres fills i als nostres nets unes paraules que
ens van llegar els pares i els avis amb la recomanació
de defensar-les, protegir-les i denunciar tots i cada un
dels abusos que se li fan impunement. Tenim, doncs,
una greu responsabilitat històrica. Només així podrem
salvar el català ja que en el fons no es tracta de res
més que d’una qüestió de respecte i dignitat. Això és
el primer que hem de tenir al cap, al cor i a la boca:
respecte per a nosaltres mateixos.
Moltes gràcies. Visca el Correllengua!
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Joan Lluís Bozzo, escriptor, actor i director de Dagoll
Dagom

“Faig una crida per a rebel·
lar-nos amb dignitat i ener·
gia per la defensa dels nos·
tres drets lingüístics”.
“Només així podrem salvar
el català ja que en el fons
no es tracta de res més que
d’una qüestió de respecte i
dignitat”.

“Això és el primer que hem
de tenir al cap, al cor i a la
boca: respecte per a nosal·
tres mateixos”.

coordinadora d’associacions per la llengua catalana

El projecte Xerrem Junts
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.

Valors del projecte
»» Apoderament
»» Comunitat
»» Coneixement
»» Diàleg
»» Diversitat
»» Igualtat
»» Interculturalitat
»» Horitzontalitat i cooperació
»» Cohesió social
»» Assertivitat

Els reptes del 2020
L’any 2020 va començar amb unes bones perspectives
pel projecte Xerrem Junts, però malauradament,es va
veure marcat per la COVID-19. La situació epidemiològica i les consegüents polítiques van suposar l’aturada dràstica de l’activitat dels grups durant les dues
setmanes següents a la declaració de l’estat d’alarma.
No obstant això, la CAL ha treballat per poder fer
d’aquest projecte una realitat i, per aquest motiu, els
eixos d’actuació del 2020 van passar a ser els següents:
»» Crear el disseny del Xerrem Junts en línia, procurant fer una proposta que pogués ser assumida
pel màxim volum de persones vinculades al
Xerrem Junts presencial.
»» Adaptar els materials de suport de l’activitat a l’entorn virtual.
»» Formar el voluntariat en les particularitats metodològiques del Xerrem Junts en línia.
»» Formar el voluntariat en el maneig de les eines
informàtiques per poder dur a terme el Xerrem
Junts en línia.
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“L’arribada de la pandèmia al mes de març va
forçar-nos a cloure tots els grups presencials i intentar,
en la mesura del possible, transformar-los en digitals.
Un cop ens havíem habituat a l’entorn nou i havíem
conegut l’ús de les plataformes ens vam dedicar a
transformar el material físic de les sessions en diapositives a compartir a les trobades en línia. Se’n van fer
unes 800 que abasten els tres perfils i acompleixen la
funció d’escenari per als actes de parla o la de pissarra

amb motors de conversa. Plataformes, material digital,
formació i voluntat de dedicació dels guies ens han
portat a la constitució de més d’una cinquantena de
grups, principalment del perfil més inicial, amb un
abast territorial molt més ampli. Quan arribi el final
de la situació pandèmica retornarem a la presencialitat sense deixar les trobades en línia quan ho veiem
necessari i factible”.
Jordi Esteban – Coordinador del projecte Xerrem Junts

D’aquesta manera, la CAL ha seguit impulsant els
espais socials de trobada i comunicació en català.
Tot i la pandèmia s’ha aconseguit mantenir actiu el
Xerrem Junts, s’ha obert la nova línia virtual, que tant
ha servit aquest any i que tant servirà en el futur, i
s’ha mantingut una base sòlida de persones voluntàries i usuàries, assolint les següents xifres del projecte
Xerrem Junts:
»» 179 grups de Xerrem Junts
»» 76 grups Junts
»» 38 grups Junts Avançat
»» 65 grups Xerrem
»» 53 grups de Xerrem Junts oberts nous el 2020
»» 24 grups Junts oberts el 2020
»» 15 grups Junts Avançat oberts el 2020
»» 14 grups Xerrem Oberts el 2020
»» 2985 hores anuals de conversa en català entorn del
Xerrem Junts
»» 1191 hores anuals de conversa en català en l’entorn Junts
»» 519 hores anuals de conversa en català en l’entorn Junts Avançat
»» 1275 hores anuals de conversa en català en l’entorn Xerrem
»» 113 entitats han allotjat grups Xerrem Junts
»» 13 entitats incorporades el 2020
»» 184 persones voluntàries del Xerrem Junts
»» 88 persones voluntàries del Junts
»» 50 persones voluntàries del Junts Avançat
»» 81 persones voluntàries del Xerrem
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L’experiència del Xerrem Junts vista pels seus protagonistes
En el nostre cas, la pandèmia va estroncar la dinàmica
dels dos grups presencials que conduïa com a guia de
la CAL a l’escola Josep Ventalló de Terrassa.
Amb un dels grups (Xerrem) hem pogut continuar les
sessions de manera telemàtica i això ens ha aportat
alguns elements positius, com és una assistència
més nombrosa i continuada pel fet de fer-les des de
casa, sense desplaçaments, i també l’acostament als
mitjans telemàtics amb el descobriment de materials
de la xarxa que podem aprofitar per a l’aprenentatge
de la llengua. Després d’uns inicis una mica accidentats per qüestions tècniques, ara funcionem molt bé!
Amb la satisfacció afegida que aquest any quatre de
les cinc membres del grup s’han presentat al concurs
de Microrelats.
Amb l’altre grup (Junts) la represa de les sessions ha
estat més complicada per la minsa comprensió del
català (i del castellà) de la majoria de les participants i
per les dificultats de restablir el contacte a distància.
Amb tot, finalment hem aconseguit organitzar-nos
per mirar d’iniciar les sessions aquest trimestre a
través dels telèfons mòbils. Veurem si ens en sortim.

La impossibilitat de fer les xerrades presencials ha
comportat una complicada adaptació per als xerraires
amb qui portàvem quatre mesos trobant-nos una
hora i mitja setmanal. Vam aturar-les al març de 2020,
però a l’abril vam intentar reprendre-les per videoconversa. No va ser fàcil amb persones gens avesades a
les noves tecnologies. Després de diverses proves,
vaig optar pel WhatsApp, que era el que tots coincidien com a més senzill d’usar, amb la limitació llavors
de quatre. Per poder participar-hi tots, vaig oferir
dues sessions setmanals, amb els sis xerraires que
seguien. I ens hi vam adaptar prou bé. Hem continuat
així aquest curs, i aquest abril hem tornat a la presencialitat. Que és el que tothom prefereix.
En aquest itinerari, hi ha alguns que han abandonat,
i un que ha pogut retornar, perquè no li era possible
participar-hi virtualment. El futur no el tenim escrit.
Jaume Serra Milà, guia de la Biblioteca del Districte 4
de Terrassa

Mercè Sala, guia de l’Escola Josep Ventalló de Terrassa

El meu cas és el d’un grup de pares i mares d’una
escola, nouvinguts (de fa molt poc temps) i procedents
sobretot del Marroc i el Senegal. El seu coneixement del
català és nul, i en molts casos tampoc tenen coneixements bàsics de castellà.
Si bé les eines telemàtiques han permès reemprendre
les sessions de Junts que amb la pandèmia varen
quedar interrompudes, les dificultats en el nostre cas
no són poques.
Les primeres són les derivades de la pròpia tecnologia,
tant per la manca de recursos econòmics que es tradueixen en connexions i aparells molt precaris (generalment utilitzen mòbils amb poques dades i males
connexions), com per la falta d’habilitats per a un ús
correcte d’aquestes tecnologies.

Per això, cal valorar molt positivament l’esforç que fan
les persones que segueixen les sessions, tot i aquestes
dificultats.
Això no vol dir que les sessions telemàtiques no tinguin
els seus avantatges, com ara no haver de desplaçar-se,
i poder-les seguir des de casa, o poder fer-les sense
mascareta, que no és un detall a menystenir quan es
tracta de transmetre la llengua oral com és el nostre
cas.
Concepció Rosaura, guia de l’Escola Pau Vila i Dinarès
de Terrassa

Això, juntament amb un nivell de coneixement de la
llengua molt baix, fa que les sessions telemàtiques
siguin molt més feixugues que les presencials, en les
quals és molt més senzill ajudar-se de llenguatge no
verbal, d’objectes, etc, que faciliten molt l’aprenentatge.
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Aplec de guies del projecte Xerrem Junts
Igual que l’any anterior, va tenir lloc
l’aplec de guies del projecte Xerrem
Junts el 22 de febrer, a Manresa.
Durant la jornada, vam assistir a
una ruta guiada pel centre històric
de la ciutat, vam compartir experiències, vam veure els materials més
recents, vam recollir bones pràctiques, vam avaluar el projecte i vam
reflexionar sobre la metodologia en
la conducció de grups de conversa,
tot fent cohesió i a partir d’activitats
participatives, lliures i obertes.

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 han participat un total de 44 persones, 27
dones i 17 homes.
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Els Garbells de Llengua
Seguint amb la iniciativa del 2019, els Garbells de
Llengua es van consolidant. És un projecte per prendre
consciència lingüística dels catalanoparlants pel que
fa a l’oralitat, estimulant més qualitat en la parla, un
coneixement d’eines de consulta, la motivació per usar
el català en entorns socials, d’oci i laborals, i el consum
sovintejat i qualitatiu de productes culturals catalans.
Així, per revertir la tendència a l’empobriment del català
oral, es treballa a través de diferents activitats i dinàmiques grupals – totes recollides en un dossier elaborat
per la CAL – per atènyer un grau prou elevat d’atenció
i una dedicada voluntat de canvi respecte la correcció
en la parla i, concretament, en les maneres de pronunciar, en el lèxic i en les estructures sintàctiques genuïnament catalanes. D’aquesta manera, hom s’habitua a
copsar les irregularitats en la parla de la nostra llengua
i a obtenir una major varietat de lèxic.
Espais de trobada que, enguany, s’han hagut d’adaptar
en la seva totalitat al format virtual. D’aquesta manera,
des de la CAL s’han buscat les eines per tal que el
projecte continués prenent forma i solidificant-se,
adaptant-se al context de pandèmia. Podem observar
en les dades la gran acollida d’aquest projecte, que ha
seguit creixent malgrat la situació.
S’han realitzat un total d’11 grups aquest 2020, 6 presencials i 5 en línia, amb un total de 75 garbelladors.
»»

9 grups Garbells de llengua oberts el 2020

»»

148,5 hores de conversa en català en l’entorn
Garbells de Llengua

»»

6 persones voluntàries de Garbells de Llengua
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V Concurs de Microrelats
Per cinquè 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, per tal de promoure la reflexió entorn la llengua
i el país.
Com cada any, formaven el concurs dues categories:
»»

»»

Categoria oberta: adreçat a qualsevol persona
major d’edat, i les obres a presentar havien de girar
entorn el lema “cultura, una porta a la llibertat”.
Categoria Xerrem: adreçat a persones majors
d’edat que formin part d’un grup Xerrem o Parlem
de la CAL, i les obres a presentar havien de fer referència al número “5”, amb motiu de celebració de
la cinquena edició del Concurs de Microrelats.

Un any més, la iniciativa va comptar amb molt bona
acollida. S’hi van presentar un total de 63 textos (48
escrits per dones i 15 per homes).

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.
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Els premiats
»» Categoria oberta:
1r premi: La mort de Quimet, de Roser-Agnès Navarro
Llopis
2n premi: Me ne vidn cewsel sawznek! (coneguda
frase de llengua còrnica), de Josep Oller Recasens
3r premi: El museu, de Ricard Mirabete Yscla
»» Categoria Xerrem:
1r premi: Futur imperfecte, d’Ana de la Arena (Biblioteca Valor Badia de Sabadell)
2n premi: L’amistat, de Rosario Durán (Casal l’Avenç
d’Esplugues de Llobregat)
3r premi: Els cinc dits de la mà, de Margaret Leigh
(Biblioteca Paco Candel)
Any rere any s’havia realitzat una trobada per tal de
lliurar els premis als guanyadors del concurs, però
enguany no es va poder realitzar cap acte donada la
situació epidemiològica. Tanmateix, per tal d’encomiar
els premiats, es va fer un vídeo exposant els diversos
relats vencedors, tant de la categoria oberta com de
la categoria Xerrem, i amb parlaments inicials de Pep
Ribas - president de la CAL-, Jordi Esteban - membre
del jurat del concurs de microrelats-, i Jordi Muñoz membre del jurat del concurs de microrelats i co-director de l’Escola d’Escriptura de l’Ateneu Barcelonès-.
El vídeo del tancament de premis va finalitzar amb el
parlament de Pep Ribas felicitant tots els guanyadors.
Podeu veure el vídeo en aquest enllaç.
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XIX Premis Nacionals Joan Coromines
El projecte impulsat per la CAL que més s’ha vist afectat per la pandèmia ha estat el lliurament dels Premis Nacionals Joan Coromines. Impulsat des del 2002, es reconeix a persones i col·lectius que han destacat pel seu compromís
en la normalització de la nostra llengua, cultura i nació, i pretén ser un revulsiu que ens esperoni a seguir treballant
per assolir el ple reconeixement de la nostra identitat nacional i de la nostra llibertat.
Enguany, l’organització de l’esdeveniment va acordar fer l’acte de lliurament dels Premis al municipi d’Alella, per
a la qual cosa s’havia contactat amb l’Ajuntament, el Nucli territorial de la CAL a Alella i diferents entitats culturals del municipi. Des de principis de gener, s’havien fet vàries reunions, on s’havia decidit el lloc a realitzar l’acte
(Espai d’Arts Escèniques Casal d’Alella); s’havia contactat amb tots els proposats a guardó i s’havia fet un primer
encàrrec dels guardons; s’havia fet tota la imatge gràfica de difusió (cartells, programes de mà, pancartes,..); s’havien contactat els músics, la coral, el ponent i l’empresa que feia un petit càtering. Restava fer els vídeos amb les
biografies de cada guardonat, però s’havia desenvolupat la seva biografia que servia de base per a fer-los. També
s’havia contactat amb la Fundació Pere Coromines, que ens va facilitar informació bàsica per al desenvolupament
dels Premis.
Malauradament, l’acte que havia de tenir lloc el 19 d’abril de 2020, es va haver d’ajornar per més endavant donat
l’estat de confinament en el qual ens trobàvem. Es va establir reprendre-ho pel mes de novembre, però per responsabilitat amb l’impacte que estava tenint la pandèmia, es va concloure que els Premis es posposaven de cara al 2021.

Capvespres Oberts
Cicle d’activitats a
l’espai cultural de la CAL
Els Capvespres Oberts són un cicle d’activitats oberts a tothom que es
realitza a la sala d’actes (espai cultural) de la seu de la CAL Nacional. Aquesta
iniciativa crea trobades de debat i reflexió entre socis i sòcies, veïns i veïnes
i tota la ciutadania en general. Les activitats es programen mensualment i
són diverses, sempre relacionades amb el lema “Llengua, cultura i llibertat”.
Durant el 2020 només es va poder dur a terme el Capvespre Obert del
mes de febrer, donat que la resta es va haver d’interrompre a causa de la
pandèmia, trencant amb el cicle mensual de xerrades.

Xerrada de José Subirats sobre el
Judici al Govern de la Generalitat
l’any 1935, a través de la premsa de
l’època. Novembre 2019

Presentació del llibre La nostra
policia amb el seu autor Jaume
Bosch. Febrer 2020

Cartell de l’edició No em canviïs la
llengua celebrada el desembre de
2019
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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, des de fa 25 anys, 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

