
  

Balanç d'activitats

Assemblea General 
del 20 de novembre 2021



  

Covid : any 2

 Vam concloure l’AG del gener 2021 amb les perspectives de tornar a la 
normalitat, tan com era possible, i en prioritat de reprendre les activitats 
essencials:

 Les classes presencials de català.

 L’Aplec de la Sardana.

 Però també les activitats que solem fer al fil de l’any: conferències, 
activitats infantils, sortides a la natura i esdeveniments tradicionals : Sant 
Jordi, Sant Joan...

 En realitat, les evolucions sempre imprevisibles de la crisi sanitària van 
seguir entrebancant la nostra actuació en tots els àmbits. En particular,

 No vam poder tornar a fer classes al Casal abans de l’octubre 2021, i 
vam trobar solucions de replegament.

 L’Aplec, esdeveniment major de la primavera es va reportar a la 
tardor, i, fins al darrer moment, es va dubtar de si ens deixarien fer-
los o no. També va ser el cas del fòrum des les llengües.



  

Recordatori: orientacions 
de l'AG del 16 gener 2021

●  Inserir-nos dins la dinàmica de la xarxa europea de casals, que va crear 
diverses activitats en línia, tal com el concurs literari europeu. 

●  Diversificar la comissió infantil afegint noves activitats, preferiblement 
presencials, a les que passen per la pantalla, en prioritat per promoure 
l'aprenentatge precoç i la pràctica del català.

●  Desenvolupar les cooperacions amb la Universitat (per exemple amb 
l’oportunitat de la creació d’un màster de català).

●  Perseguir tasques engegades anteriorment: documental històric, arxiu, 
teatre, biblioteca, renovació del local.



  

● 60 alumnes, dels quals 18 principiants, van inscriure's per l’any 
2020-2021. 

● Davant la continuació de la crisi sanitària (nou confinament, toc de 
queda), vam fer, el 1er trimestre, una experiència d’ensenyament en 
línia, duta a terme de forma benèvola per l’Anna Grau.

● Vam decidir de sistematitzar aquesta entre abril i juny, reclutant 
dues professores, Maragda Palau i Laia Urbano, per impartir classes 
en línia pels nivells inicial i elemental. Va ser un èxit.

● De cara a la represa de classes de l’octubre, el CA de juny va decidir 
de perseguir l’ensenyament en presencial i per zoom, pensant que 
ambdues formes poden ser complementàries i portar-nos més 
alumnes. També es va revaloritzar les remuneracions dels docents. 

● En paral·lel, el CA va llençar un ensenyament precoç, lúdic i 
immersiu del català pels nens (aquest aspecte està tractat al capítol 
«infantil»).
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● L’ensenyament està assegurat per Maria Gamisans (grup de 
conversa i cultura per alumnes avançats), Estel Llansana amb l’ajut 
benèvol de Josep Vidal pels altres nivells i Maragda Palau per les 
classes en línia. 

●  Júlia Freixes i Júlia Pujol animen l’esplai infantil.

●  Avui dia tenim inscrits: 24 alumnes a classes « clàssiques » nivells 
A1/A2, 15 al grup de conversa, i 10 a classes en línia sobre dos 
nivells. Doncs un total de 49, als qual es pot afegir els 16 nens de 
l’esplai repartits en dos grups de 8.

●  Així es pot concloure que sortim de la crisi amb una oferta 
d’ensenyament lingüístic més completa i diversificada del 
que era abans.

●  L’objectiu ha de ser ara de d’atreure més alumnes. 
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Des de la primavera, la comissió infantil i la junta van treballar a muntar un 
Esplai infantil per nens entre 4 i 10 anys. 

●  L’objectiu és de fomentar la parla catalana entre els més petits, de manera 
lúdica, reforçar les tradicions, i facilitar l’intercanvi entre famílies catalanes.

●  L’Esplai va començar l’1 d’octubre: dos grups de 8 nens (4-6 i 7-10 anys) es 
troben cada quinzena, llevat les vacances escolars, a la MJC Roguet al barri de 
Saint-Cyprien amb dues animadores remunerades pel Casal, en l’estricte 
respecte de les normes sanitàries vigents.

●  Al cap d’un període de prova de 2 mesos, el CA decidirà si s’ha d’eixamplar els 
grups a més nens.

Infantil 
El 18 setembre, un gran 
espectacle de màgia amb el 
mag Struc, al qual van assistir 25 
nens va marcar el retorn de les 
activitats infantils.

 El 23 d’octubre es va fer un 
taller panellets amb 15 nens en 
cooperació amb el restaurant 
« La Topina »



  

Esports 
a l'aire lliure 

Al juny es va dur a terme 
l’ascensió del Canigó i al 
juliol un « tour del Birós » 
de tres dies.

 Des del setembre està 
mantenint una mitjana 
d’una sortida mensual (pic 
du Lion, Pech de 
Bugarach...) i ja té un 
programa enllestit per 
l’hivern vinent.

Tan aviat com va ser possible, la 
comissió ”ESAL” va tornar a 
organitzar les seves  sortides, amb 
la ja tradicional activitat d’hivern 
(dos dies de raquetes i esquí de 
fons a Merens-les-Vals).



  

Concurs literari del Casal - 13a edició

● Vam atorgar 3 premis de narrativa (per 4 relats rebuts) 
i 2 de relats curts (8 candidats). Als llorejats es van 
regalar llibres comprats a la Llibreria Catalana de 
Perpinyà.

●  Les obres premiades van ser presentades a la segona 
edició del Concurs literari europeu, organitzat pels 
casals d’Europa.    

Sant Jordi 

Cooperació amb llibreries

●  Vam convèncer dues llibreries locals, Ombres Blanches i Terra 
Nova, d’afegir-se a la iniciativa de la Delegació del Govern 
Català a França: per cada compra d’un llibre relacionat amb 
Catalunya, el client va rebre una rosa, una bossa i un punt de 
llibre creats per l'il·lustrador Adrià Marquès. 

● Tots els 40 kits rebuts de Paris es van distribuir. La iniciativa 
comptà amb la participació de 32 llibreries de 28 municipis de 
França.



  

Aplec 
de la sardana 

 Fins els darrers dies vam tenir 
dubtes sobre la possibilitat de 
fer-ho, i vam haver de 
respectar mesures dràstiques 
de seguretat imposades per 
l’ajuntament.

Malgrat això, va ser un èxit 
popular (fins a 200 persones 
van assistir-hi a la tarda). 

El batlle de Tolosa va adreçar a 
l’equip organitzador un correu 
de felicitacions per l’èxit de la 
jornada. 

 Després d’anul·lar-se el 2020, el 69è 
aplec de la sardana va finalment poder 
tenir lloc el diumenge 12 de setembre a 
la plaça del Ravelin. 

 Van tocar les cobles Casanoves i La 
Miŀlenària, amb, a continuació un 
concert de la cantant Neus Mar.



  

Fòrum de les llengües 

 La nostra parada ens 
va permetre contactar 
amb molta gent 
diversa: simpatitzants, 
catalans de vacances, 
locutors d’altres 
llengües.

Malgrat això, al proper 
fòrum del maig 2022, 
no hi podrem ser si no 
es troben més gent per 
encarregar-se de la 
parada.

Com cada any, el Casal va ser present al Fòrum de les llengües del món, 
que va reiniciar al Capitoli el 10 d’octubre després d’un any d’interrupció.



  

Defensa de Catalunya i la llengua

● El dissabte 29 de maig, al matí el Casal va 
participar a la manifestació del Capitoli a 
favor de l’ensenyament de les llengües 
regionals.

● A la tarda, vam obrir el Casal per recollir 
signatures dins el marc de la Campanya 
d’Òmnium Cultural a favor de l'amnistia; 25 
signatures van ser transmeses a l’entitat.

Altres 
accions culturals

Presentació al Cine ABC

El 20 de juny, tot just reoberts els 
cinemes, els organitzadors del festival 
de films LGBTQI+ « Diam » ens van 
invitar a presentar la nostra 
associació a l’ocasió de la projecció 
de « La generació silenciosa », un 
documental de Ferran Navarro-
Beltran que recull testimoniatges de 
gent gran LGTB de Catalunya, que ha 
hagut de viure gran part de la vida en 
un entorn hostil, marcat per la 
repressió franquista i l’església 
catòlica.



  

 Dues sòcies del Casal, Marie-Christine Méliet i Brígida Soler, s’encarreguen de 
la biblioteca des de fa temps.

 Ja han inventariat 1600 llibres, sobre un total probable de 2000 obres, amb 
uns llibres rars de la segona meitat del segle XIX. Aquest fons s’incrementa 
de tant en tant per donacions que se’ns fan i que no sabem com gestionar.

 Han sortit al CA diverses propostes :

 posar en línia el catàleg,

 engegar cooperacions amb la Universitat, amb la Generalitat o amb 
editors catalans.

Biblioteca

 Per l’immediat, vam enviar un 
qüestionari a tots els socis per 
conèixer llurs esperes quant a la 
biblioteca i les animacions que es 
podria fer al seu voltant (grups de 
lectors, lectures de poesia, etc): 
Esperem més respostes.



  

Comunicació 
 Vam seguir comunicant amb els 
socis i simpatitzants sobre les 
nostres activitats i les d’entitats 
veïnes, via « L'Agenda ». Una desena 
d’ells van ser enviats des del gener 
2021, doncs una periodicitat més o 
menys mensual.

 La trobada europea de Casals del 
desembre 2020 a la qual van 
participar (per internet) l’Anna Grau i 
el Roc Maymó, va demostrar que no 
utilitzem tant que ho fan altres CCE 
les xarxes socials o les eines més 
modernes tal com Stage Ten. Això 
per manca d’una persona 
dedicada a la comunicació.

 « Exterior », la revista en 
línia de la Catalunya al món, 
ens va dedicar un article :
Exteriors - 15 febrer 2021 

https://exterior.cat/a-fons/tolosa-de-llenguadoc-mante-viva-la-seva-catalanitat-75-anys-despres/?fbclid=IwAR0lSwKcHcvDBPhoJspsMqP_9PZ5uLME_jsY_sBTmy4ci1Ughe96GZ5hrwE


  

 Sardana. Després d’una llarga interrupció causada pel 
tancament de les sales municipals, els cursos de sardana van 
tornar des del principi d’octubre a tenir lloc cada diumenge 
matí a la sala Lapujade, sota la direcció de Maria Gamisans. 
Es manté el contacte amb les entitats sardanistes del 
Rosselló.

 El Casal ha col·laborat a l’exposició musical dedicada (de 
juny a octubre) a Déodat de Séverac per la Bibliothèque 
d’Étude du Patrimoine amb motiu del centenari de la seva 
mort, participant a l’elaboració d’una vitrina sobre la sardana. 

 El Grup Teatre s’està reactivant i prepara una representació 
dels Pastorets el 7 de desembre 2021, a l’Institut Cervantes.

Altres activitats 



  

El 3 de juliol vam seguir, com més de 50 comunitats arreu al món, 
l'Assemblea General anual de la FIEC (Federació Internacional d'Entitats 
Catalanes) que es va celebrar via zoom.

Creada fa 25 anys per defensar els interessos dels catalans de fora, la 
FIEC, entre els seus objectius prioritaris, manté la pressió sobre el 
govern i el parlament espanyols per fer abolir el ”voto rogado”.

També quedem en contacte amb les comunitats d’Europa, però, per 
manca de gent disponible, no podem participar més a la seva 
organització territorial.

Tampoc vam poder presentar candidatures al Consell de la Catalunya 
Exterior, organisme oficial de representació dels catalans de l’estranger.

El Casal (Jordi Llorens) participarà el desembre a la Trobada Anual de 
Casals d'Europa, que torna a fer-se de forma no virtual (enguany a 
Munic).

Relacions 
entre Casals



  

Coses en suspens

Projectes encara no 
realitzats

 Projecció, amb 
eventualment un col·loqui-
debat amb els productors, 
de les peŀlícules «Maleïda 
1882» i «Doña Nati».

 Tornar a organitzar 
conferències i debats (al 
principi del 2020, ja teníem 
conferències programades).

 Organitzar un concert.

 ...

Coses per evocar dins el futur CA

 Al local de la rue des Novars, que 
ocupem almenys des del 1959, vam 
fer aquests anys passats diverses 
obres de millorament i decoració. 
Però pateix d’una manca general de 
manteniment de part dels propietaris; 
fa molts anys que cap obra grossa no 
s’hi va fer i això causa danys.

 Doncs, a més de reanimar la 
comissió manteniment, necessitaríem 
una persona responsable del local, 
encarregada de les relacions amb el 
síndic, ja que sabem que ell és 
desentén dels nostres problemes si 
no li fem pressió. 



  

Un futur incert

Un daltabaix de l’adhesió 

En començar la crisi de la covid, 
teníem prop de 200 socis; en un 
any se n’ha perdut quasi la meitat. 
Hem d’encoratjar més que mai els 
simpatitzants a adherir. 

Renovar el CA i la Junta

 De la junta elegida el 2019, només 
quedaran els dos tresorers.

 El Casal necessita, com a mínim, 
un president i un tresorer, però per 
un funcionament normal, amb 
totes les activitats que volem fer, 
cal una junta completa.

 Sinó, funcionarem «en mode 
supervivència», mantenint només 
fins el 30/06/2022 les activitats 
essencials: Classes i Esplai, i les 
que són prou autònomes: Sardana, 
Aplec (sense concert), ESAL...

 Al final de l’any escolar, tot 
s’aturaria. * 2021 – 2022 : xifra provisional al 17/11/2021
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Llista d'activitats puntuals
Data Activitat Lloc Organitza Nombre

17/10/20 Sortida Esal a buscar bolets Casal 5

11/11/20 Reunió amb el Conseller d'Exterior en línia Govern 1

4-5/12/2020 Trobada europea dels Casals en línia Casal Brussel·les 2

16/01/21 Assemblea general en línia Casal 46

6-7/02/21 Sortida Esal raquetes Mérens-les-Vals Casal 11

21/02/21 Cursa pedestre 10 km Esal Bouconne Casal 7

25/04/21 Sant Jordi: roses a les llibreries Ombres Blanches / 
Terra Nova

Casal / Delegació 
França

40

25/04/21 Sant Jordi: concurs literari europeu Casal / CCE 10

29/05/21 Campanya Amnistia Casal Casal / Omnium 25

12/06/21 Sortida Esal Canigó Casal 7

20/06/21 Film "La generació silenciosa" cinema ABC Festival DIAM 30

14-17/07/21 Sortida Esal 3 dies Tour de Birós Casal 7

18/09/21 Espectacle de màgia Bazacle Casal 25

19/09/21 Sortida Esal Pic du Lion Casal 9

10/10/21 Fòrum de les llengües Capitoli CCAB molts

12/11/21 69è Aplec de la Sardana Ravelin Casal 400

23/10/21 Castanyada infantil i taller panellets. Casal / Topina Casal 15

7/11/21 Sortida Esal Pic Bugarach Casal 8
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