
 

 
Creació de taules per la llengua catalana en barris i pobles 

 
Descripció 
 
Es proposa la constitució de taules per la llengua catalana en barris i pobles de Catalunya, amb una periodicitat 
anual vinculada a algun esdeveniment d’interès, que reuneixi agents socials compromesos amb la llengua per 
tal d’analitzar-ne conjuntament l’estat de l’ús, copsar-ne amenaces i oportunitats i generar possibles sinergies 
i col·laboracions. 
 
Constatacions 
 
1. Les accions i ofertes relatives al coneixement i a l’ús del català que es desenvolupen en un poble o barri 
sovint no es donen a conèixer suficientment o, si es fa, el coneixement no ha portat a plantejar cooperacions 
viables entre els agents que les sustenten.  
 
2. El mutu coneixement de les tasques normalitzadores que duu a terme cada col·lectiu facilitaria derivacions, 
suports de tota mena, plantejament d’objectius compartits, etc. 
 
3. El dia a dia del treball dels organismes i les entitats que es mouen per la llengua no facilita intercanvis 
informatius, avaluadors i operatius que farien créixer en eficiència i eficàcia cadascun dels projectes.  
 
4. Als barris i pobles hi ha moments de l’any en què la gent i els col·lectius conflueixen per algun motiu festiu, 
firal, commemoratiu, temàtic, etc. Són moments que fan possible mirar el conjunt de la població més enllà de 
la quotidianitat de la pròpia entitat. 
 
5. Són també moments perquè una entitat —o un conjunt d’entitats— assumís una funció promotora i 
convidés els agents socials relacionats amb l’ús o el coneixement del català a participar en una taula de diàleg.  
 
6. Podrien ser presents a la taula biblioteques públiques, serveis de català, seus d’entitats per la llengua, 
entitats de promoció cultural, escoles i instituts, empreses catalanes, regidories de Cultura o de Nova 
Ciutadania, clubs d’esplai, entitats de muntanya o d’esports, etc.  
 
7. La taula de la llengua inclouria l’anàlisi sociolingüística de la realitat circumdant, consensos en línies 
d’actuació i acords de cooperació de diversa índole.  
 
Proposta 
 
Promoure la creació de taules per la llegua catalana en diferents punts del país, gestionades per entitats que 
es mouen pel català i amb el suport d’institucions com la Secretaria de Política Lingüística o el Consorci per la 
Normalització Lingüística. Taules convocades anualment i emmarcades en pobles o barris.  
 
Condicions de realització 
 
1. Responsabilitat compartida. Les accions d’extensió del coneixement i de foment de l’ús del català en un 
poble o barri provenen tant de les administracions com de les entitats i empreses. En unes taules com les 
descrites tots els agents hi han de tenir cabuda.  
 
2. Periodicitat anual. La compartició d’informació, recursos, campanyes o projectes en un àmbit local no es 
pot circumscriure a una sola trobada ja que comporta processos i desenvolupaments per etapes. La 
periodicitat d’un any és suficient per fer de les taules una eina eficient.   



 

 
3. Aplegament informatiu.  Seria convenient que les entitats i col·lectius que duguin a terme les taules per la 
llengua disposin d’un espai digital comú on mostrar què es fa o s’ha fet, presentar models de trobada i de 
contingut, etc.  
 
Base justificadora de la proposta 
 
La CAL (Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana), des de fa vint-i-cinc anys, organitza el 
Correllengua, un projecte que té per objectiu mostrar anualment la vitalitat de la llengua i la cultura catalanes 
en barris i pobles del país mitjançant l’organització d’actes públics portats per agents socials, encapçalats pel 
gest simbòlic de l’encesa de la Flama de la llengua, un manifest esperonador i l’homenatge a una persona que 
s’ha distingit en la lluita pel català. Els actes són tant de caràcter lúdic, festiu, pedagògic o reivindicatiu com 
de reflexió i compromís per la llengua. La durada i extensió dels actes és variable, segons les possibilitats dels 
qui els organitzen. 
La CAL considera que la creació de taules pel català com les descrites s’ajusta al projecte dels correllengües 
locals que es duen a terme anualment.  
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