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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 volem?
 » Garantir un futur digne per la nostra llengua

 » Presentar la cultura catalana tal com és: innova-
dora, integradora i desacomplexada

 » Reivindicar la unitat i l’oficialitat de la llengua, de 
Salses a Guardamar i de Fraga a Maó.

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

Què fem?
 » Trepitgem el territori

 » Creem xarxes

 » Generem espais de relació social en català

 » Divulguem la cultura catalana

 » Difonem iniciatives afins

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. 
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2022
EN IMATGES

1. Acte central del Correllengua 

2022. 

4. Cartell del Concurs de Microre-

lats 2022. 

7. L’IEC acull el primer acte del 

Correllengua 2022.

2. El projecte Xerrem Junts aterra 

a Vic.  

5. El Correllengua 2022 ret home-

natge a Joan Fuster.   

8. Cartell del Correllengua 2022.

3.  El projecte Garbells de Llengua 

es consolida.  

6.  Tornen els Capvespres oberts a 

la CAL. 

9. Els guardonats als Premis Joan 

Coromines 2022 reben el seu reco-

neixement. 

1

4

7

2

5

8

3

6

9



5

coordinadora d’associacions per la llengua catalana

El Correllengua 2022
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, inclu-
siva i transversal. 

Any rere any, visita centenars de 
viles, barris i ciutats d’arreu dels 
Països Catalans, gràcies a la impli-
cació activa de moltes entitats i col·
lectius que treballen conjuntament 
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, agru-

pacions de cultura popular i tradici-
onal i persones d’arreu.

Enguany, el Correllengua ha tancat 
la seva vint·i·sisena edició amb:

* 36  Correllengües celebrats arreu 
dels Països Catalans.

* 20 mocions de suport aprovades 
per ajuntaments i consells comar-
cals.

*   + de 400 entitats vinculades al 
projecte, que han realitzat al voltant 
de 200 actes.

Com cada any, la CAL tria la figura a homenatjar de l’ampli ventall d’il·lustres personatges de les lletres i la cultura 
catalanes que hagin traspassat i es commemori una data assenyalada del seu naixement o mort. Enguany, el 
Correllengua ha tingut com a gran protagonista l’escriptor Joan Fuster, commemorant cent anys del seu naixe-
ment. Compromès amb la defensa de la llengua i cultura dels Països Catalans, plasmava en les seves obres el 
seu desig d’assolir una societat més equitativa, fomentant una actitud crítica a tots els seus lectors. 

Una edició en homenatge a Joan Fuster
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L’1 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 pobles o als barris, oferir·los un espai per compartir estratègies orga-
nitzatives i presentar·los els diferents materials i recursos que la CAL posa 
a la seva disposició: 

 » Cartells genèrics i cartells muts del Correllengua 2022 per unificar la 
imatge del moviment, elaborats per l’Anna Fenoy. 

 » Manifest redactat pel periodista Vicent Partal, que de forma habitual es 
llegeix a tots els Correllengües.

 » Jocs i recursos per a infants. 

 » Exposició biogràfica de Joan Fuster : “Joan Fuster, la nostra pàtria és la 
nostra llengua”. 

 » Dossier de recursos per a organitzadors del Correllengua 2022, també 
amb materials per poder realitzar el Correllengua en línia. 

 » Dossier d’activitats didàctiques per a les escoles dedicat a Joan Fuster. 

 » Dimecres 25 de maig, la CAL va organitzar una taula rodona a l’Institut d’Estudis Catalans, sent el primer dels actes 
commemoratius del Correllengua 2022, celebrant el centenari del naixement de l’assagista, activista cultural i 
poeta Joan Fuster. 

 » Col·lectius que treballen per la llengua catalana, personalitats destacades del món de la cultura i representants de 
diferents partits polítics van seguir l’acte des de les primeres files. Carme Forcadell, Dolors Feliu o Francesc Xavier 
Vila són alguns dels noms que van acompanyar la vetllada.

 » David Vila, escriptor i dinamitzador lingüístic, i qui va moderar el debat, va presentar els membres de la taula 
rodona, sota el títol Països catalans: unitat lingüística i nacional: Núria Cadenes, escriptora barcelonina que viu 
al País Valencià; Bernat Joan, professor, escriptor i polític de les Illes Balears; Joan Peytaví, historiador i divulgador 
de la Catalunya del Nord, i Miquel Àngel Pradilla, professor de fonètica i fonologia i de sociolingüística a la Univer-
sitat Rovira Virgili i director de la Xarxa CRUSCAT d’investigació sociolingüística (IEC).

 » El passat i futur dels països catalans, la seva construcció lingüística i nacional o la importància de la llengua i de 
les polítiques lingüístiques al país, són algunes de les qüestions que es van posar a sobre de la taula, amb l’ocasió 
de parlar·ne des de tots els indrets del territori.

Acte d’inici del Correllengua a l’IEC

Recursos que hem posat a disposició dels organitzadors locals

 » Apartat específic del Correllengua al web de la CAL:  www.cal.cat/projecte/correllengua/

 » Infografia amb les línies bàsiques a seguir per organitzar un Correllengua. 

 » Moció de suport al Correllengua, enviat a ajuntaments i consells comarcals. 

 » Vídeos explicatius del moviment. 
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 » Els dies 10 i 11 de juny la capital de l’Urgell va acollir cultura tradicional, 
música, lletres, llengua i lluita.

 » El programa d’activitats va arrencar divendres amb una taula rodona sobre 
l’obra dels escriptors Manuel de Pedrolo i Joan Fuster amb la periodista 
Núria Cadenes i l’historiador Xavier Ferré.

 » L’acte central va tenir lloc dissabte, els infants de Targalets i Targalots van 
encendre la flama del Correllengua mentre que el periodista Marc Andreu 
va llegir el Manifest. A la tarda van tenir lloc: l’espectacle infantil d’Els Salats 
amb una xocolatada dels Amics dels Escoltes, el recital poètico·musical 
de Jaume Calatayud i Vicente Monera, i el concert d’Els Xicots de l’Esplai.

 » Al matí, van oferir·se rutes turístiques sobre la Tàrrega històrica i la Tàrrega 
‘pedroliana‘, seguides d’un vermut a “La Soll” amenitzat amb les actuacions 
folklòriques de Guixanet, Esbart Albada i Gitanes de La Soll.

Acte central del Correllengua 2022 a Tàrrega

Acte final del Correllengua 2022 a Perpinyà

 » Dissabte 5 de novembre, la CAL va concloure el Correllengua 2022 a Perpinyà.

 » Es va dedicar el matí a visitar la Porta dels Països Catalans, impressionant obra d’Emili Armengol que representa 
la porta d’entrada als Països Catalans com una frontera invisible i històrica. La delegació de la CAL va fotografi-
ar·se al monument, i després, van cantar l’himne dels Segadors.

 » A les 13 h, els assistents van dinar plegats a Baó, i a partir de les 15 h, vàren sortir cap a Perpinyà rumb a la mani-
festació per defensar la llengua i cultura catalanes.

 » Sota el lema Obrim fronteres, esborrem el Tractat dels Pirineus, la manifestació convocada amb sortida des de la 
Plaça Catalunya de Perpinyà, va iniciar·se a les quatre de la tarda.
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 “O ens recobrem en la nostra unitat o serem destruïts 
com a poble”. Aquesta va ser la frase central de l’his-
tòric discurs que va fer Joan Fuster en l’Aplec celebrat 
a la plaça de bous de Castelló el 25 d’abril de 1982. I 
quaranta anys després la frase no pot ser més actual.

Aquell acte commemorava els cinquanta anys de 
la signatura de les Normes de Castelló, l’acord pel 
qual els escriptors valencians s’adherien a la gramà-
tica de Pompeu Fabra i les normes de l’Institut d’Es-
tudis Catalans, però ha quedat vinculat per sempre 
més a l’escriptor de Sueca. Un escriptor de qui aquest 
any en celebrem el centenari del seu naixement i els 
cinquanta anys de la publicació de “Nosaltres, els 
valencians”.

I tantes commemoracions juntes ens parlen ja per 
elles soles de l’existència d’un fil històric, i indestruc-
tible, de defensa de la catalanitat. Per la qual cosa en 
aquests moments en què un cert desencís s’abat 
sobre el nostre poble és bo recordar que tots som 
una baula en el camí de l’alliberament. I que si hem 
persistit com a poble en les situacions més adverses 
que puguem imaginar, també persistirem ara.

No hauríem d’oblidar, per tant, que fins i tot en els 
moments més complicats la llum sempre ha esclatat, 
oportuna. Quan Fuster publica “Nosaltres, els valen-
cians”, l’any 1962, la negror del franquisme semblava 
insuperable. Però allà mig, en aquell moment, i des 
de Sueca, un home sol que tenia fama de solitari 
va ser capaç d’ensenyar·nos el camí a tots. Amb un 
discurs que no pot ser més contundent i necessari 
avui: no necessitem res més ni ningú més que nosal-
tres mateixos, i la nostra unitat, per a ser un poble, per 
a explicar·nos com la nació que som.

El discurs que engega Fuster amb “Nosaltres, els 
valencians, és un discurs profundament anticolo-
nial, net de les toxines que ens ha inoculat l’ocupació 
espanyola i francesa. I condueix, inevitablement, a un 
estat independent, a la secessió. Llegim·lo, recobrem 
la unitat i continuem caminant, junts, amb decisió. Per 
la llengua catalana. Per la nació que va de Salses a 
Guardamar. Perquè la llibertat ens arribe a tots. Per la 
victòria final.”

Visca la diversitat i visca el Correllengua.

Vicent Partal 

Periodista i director de Vilaweb

Manifest del Correllengua 2022

Vicent Partal, periodista valencià, director de VilaWeb. 

“Amb un discurs que no 
pot ser més contundent i 
necessari avui: no neces-
sitem res més ni ningú més 
que nosaltres mateixos, i la 
nostra unitat, per a ser un 
poble, per a explicar-nos 

com la nació que som”.
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Capvespres Oberts
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”.

Enguany s’ha pogut reprendre gradualment la progra-
mació dels Capvespres oberts degut a la millora en la 
situació de la pandèmia. 

El primer acte de retorn a la normalitat dels Capvespres 
va ser el 16 de juny, en aquesta ocasió, vàrem presentar 
el llibre Llengua i república, el manifest Koiné argu-
mentat. La presentació va ser a càrrec de Joaquim 
Arenas i Margarida Muset, pedagogs i membres del 
Grup Koiné, acompanyats de Josep Chalmeta, qui va 
conduir la trobada.

El dijous 3 de novembre es va celebrar una sessió 
entorn el Decàleg irreverent per a la defensa del 
català, de Gerard Furest que conjuntament amb Aleix 
Sarri, van presentar el llibre que desmunta capa per 
capa els prejudicis, pors i perversions que ens tenallen 
a l’hora de parlar el català, oferint·nos un decàleg de 
propostes per mantenir viva la llengua en aquest segle 
XXI. Josep Chalmeta, els va acompanyarv presentant 
l’acte.
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El projecte Xerrem Junts
El projecte Xerrem Junts és una 
proposta per incentivar espais 
socials de trobada, comuni-
cació i cohesió. 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, tot refer-
mant el català com a llengua d’aco-
llida i com a vehicle per treballar la 
cohesió social, el diàleg intercul-
tural, i l’apoderament personal. 

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 Junts és 
un projecte impulsat per la CAL des 
del 2008.

 » L’any 2022 ha marcat l’inici del final de la pandèmia 
per als grups del Xerrem Junts. En aquest esce-
nari de recuperació de la normalitat, la majoria 
de grups han decidit tornar·se a trobar presenci-
alment, tot i que alguns s’han mantingut en línia. 
La virtualitat permet que les persones que prefe-
reixen xerrar des de casa, per diversos motius, 
com dificultats en el desplaçament o per conci-
liació familiar, puguin seguir millorant el seu 
domini lingüístic i compartir humanitat amb altres 
xerraires (persones usuàries) a través de la pantalla.

 » . D’altra banda, les dues metes principals de l’any 
eren millorar la dotació metodològica dels guies i 
facilitar la vinculació de xerraires amb el teixit social 
català. Per aconseguir el primer objectiu, l’equip 
gestor s’ha centrat en potenciar la formació, l’acom-
panyament inicial i el seguiment dels guies, encar-
regats de dinamitzar setmanalment els grups de 
conversa. Per altra part, s’ha promogut la socialit-
zació dels xerraires amb el seu entorn proper i la 
seva vinculació amb el capital social català. Aquest 
2022, per exemple, alguns grups Xerrem Junts 
han assistit a representacions teatrals en català.

Valors del projecte
 » Apoderament

 » Comunitat

 » Coneixement

 » Diàleg

 » Diversitat

 » Igualtat

 » Interculturalitat

 » Horitzontalitat i cooperació

 » Cohesió social 

 » Assertivitat

Els reptes del 2022
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 » Per tant aquest 2023 es volen consolidar els tres objectius globals del 2022: millorar la dotació metodolò-
gica de l’activitat, vincular els xerraires amb el capital social català i que els grups del Xerrem Junts siguin 
accessibles a més xerraires de múltiples indrets, per refermar la seva dignitat i humanitat a través de la 
llengua catalana.

Tot i que els objectius de l’any s’han acomplert de manera parcial, el camí 
per realitzar·los completament s’ha començat a dibuixar. Amb la millora 
en la formació dels guies es busca garantir l’autonomia i la confiança de 
les persones voluntàries a l’hora de dinamitzar els grups. D’altra banda, la 
vinculació de xerraires amb el seu entorn permetrà que utilitzin el català 
més enllà de l’espai dels grups de conversa i el puguin convertir en un 
mitjà real d’integració i arrelament al territori.

• En total, 108 entitats del país han acollit grups de conversa, 30 de les quals, noves.

Enguany han funcionat 169 grups, 65 
dels quals de nova creació (un 38% del 
total), en dos formats: virtual (10%) i 
presencial (90%). La majoria de grups 
són de perfil Junts.
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Diàleg intercultural amb el Xerrem d’Arreu

El Xerrem d’Arreu és un programa 
de ràdio impulsat per la Coordina-
dora d’Associacions per la Llengua 
catalana (CAL), la Taula intercultural 
del Secretariat de Sants, Hosta-
francs 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 exis-
tent 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, treba-
llant per la convivència, tot a partir 
del diàleg intercultural. 

Enguany, hi han participat un 
total de 60 persones, 35 dones i 
25 homes provinents de diversos 
països, com la República Domini-
cana, Bolívia, Senegal, Cap Verd, 
Espanya, Colòmbia, Mèxic, Ucraïna, 
Congo i  Argentina, entre d’altres.
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Garbells de Llengua
Garbells de Llengua és una proposta de la 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.

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 dinàmi-
ques 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 a 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 irre-
gularitats en la parla de la nostra llengua i a obtenir una major varietat de lèxic. 

El projecte es va iniciar el 2019, i durant el  2020·21 es va haver d’adaptar al format virtual. Durant el 2022 hem 
retornat amb força a les sessions presencials sense oblidar els grups virtuals.Durant aquest any hi hagut una gran 
acollida d’aquest projecte: increment de nombre de persones voluntàries o guies, i grups de garbellaires i enti-
tats acollidores del projectes. Aquest creixement ha estat gràcies a la incorporació des d’abril d’una coordinadora 
específica per aquest projecte.

S’han realitzat un total de 13 grups aquest 2022,  (5 durant el primer semestre i 8 durant el segon semestre), sent 
8 presencials  (2 durant el primer semestre i 6 durant el segon semestre) i 5 virtuals (3 durant el primer semestre i 
2 durant el segon semestre), amb un total de 96 garbelladors (44 durant el primer semestre i 58 durant el segon 
semestre).

 » Actualment hi ha 14 persones voluntàries que fan possible Garbells de Llengua, de les quals durant el 2022 
s’han format 8 guies noves.

 » Durant el 2022 s’ha contactat amb 20 entitats on hostatjar els grups presencials de Garbells de llengua, i al 
final se n’han fet a 8 entitats.

 » La perspectiva de 2023 és continuar creixent formant més persones voluntàries per tal de poder oferir nous 
grups de conversa ja siguin virtuals com presencials a altres indrets del territori.


