http://www.portal-vallespir.cat/

Memòria d’activitats del CCCV 2010,
i projecte d’activitats 2011
- Actualització del Portal Informàtic del CCCV
S’ha continuat perfeccionant el portal informàtic del CCCV. Les novetats del portal 2010
mostren els Webs dels cantautors catalans. L’anunci de les ACTIVITATS de les associacions
del CCCV és ara més freqüent. Presentem també activitats culturals de l’Empordà o
d’Occitània. Es pot consultar un històric de les activitats. A la rúbrica ACCÈS es mostren els
Webs més importants des del punt de vista cultural de Catalunya del Nord, del Principat i dels
PPCC. El webmestre està a la disposició de totes les associacions del Vallespir per a actualitzar
les pàgines web que ja figuren al portal.
Una de les funcions del nostre portal, inaugurada l’any passat, és de presentar un conjunt
d’eines informàtiques per a l’aprenentatge a distància del català. Aquest dispositiu és un suport
a lesPARELLES LINGÜÍSTIQUES TRANSFRONTERERES. Les persones que vulguin
perfeccionar el català a distància, disposen al portal de diverses possibilitats, per a treballar
l’oral amb Parlacat, Intercat, Encara i Sempre, i exercicis de fonètica en MP3, o Benvinguts,
per als infants), amb l’accés a les emissores de ràdio (com Icat-fm, Catalunya Ràdio).
- Difusió de la revista Vallespir núm. 6 i preparació del núm. 7
Durant el 2010, hem realitzat presentacions de la nostra revista a l’Institut Ramon Muntaner
(IRMU). L’hem presentada a la mediateca d’Arles de Tec, a l’ajuntament de Cotlliure, a la
llibreria Torcatis i a la “Ràdio Arrels” de Perpinyà, als amics de la revista “Fonts” d’Argentona
(Cf. Portal del CCCV). D’altra banda, continua la difusió a les 12 llibreries que la venen, amb el
rècord de vendes a la llibreria el “Cavall dins l’Arbre” de Ceret i la llibreria Torcatis de
Perpinyà. Les associacions del CCCV que fan actes culturals transfronterers amb associacions
de l’Alt Empordà, del Ripollès o de la Garrotxa difonen la revista durant les seves trobades.
Hem fet la presentació del CCCV i de la revista Vallespir el Gener de 2010 al Forum de les
Associacions Culturals de Perpinyà.
Hem participat a la festa de Sant Jordi a Perpinyà i a Cotlliure. Així mateix hem estat presents a
Badalona, Capital de la Cultura Catalana 2010, en ocasió de la Jornada de Cultura i Recerca
Local organitzada per l’IRMU el maig de 2010.
- Participació al número monogràfic sobre el Vallespir de la revista DESCOBRIR
Alguns membres del CCCV hem tingut l’honor de participar durant l’estiu de 2010 a la redacció
d’alguns articles centrals del número monogràfic presentant, per primera vegada, la comarca del
Vallespir. El grup editorial Cultura03 de Badalona que edita també la prestigiosa revista
Sapiens, ha publicat aquest número el setembre de 2010 (Cf. Presentació a Activitats del Portal
del CCCV). A mitjans de setembre de 2010 també se n’ha fet una presentació oficial al Museu
d’Art Modern de Ceret amb la participació de les autoritats departamentals i municipals. La
revista Descobrir es difon a totes les llibreries i Maisons de la Presse del Vallespir.
PROJECTES D’ACTIVITATS CULTURALS PEL 2011
- Publicació i difusió de Vallespir núm. 7.
El passat mes de juliol de 2010, com de costum, el consell de redacció de la revista Vallespir ha

preparat el conjunt d’articles del núm. 7. La seva publicació és prevista pel gener o febrer de
2011. La maqueta tindrà una nova portada i una nova configuració. La seva difusió podrà
començar pel març de 2011. Pel que fa al contingut de la revista Vallespir núm. 7, vegeu el
sumari al Portal del CCCV.
- Redacció i preparació de Vallespir núm. 8
Com cada any, pel juliol de 2011 el consell de redacció de la revista Vallespir prepararà el
contingut i la redacció del núm. 8. Es previst que la maqueta es realitzi durant la tardor i, en
principi, serà acabada per fi d’any. La publicació del núm. 8 serà a punt per la difusió pel gener
o febrer de 2012.
- Projecte “PARELLES LINGÜÍSTIQUES TRANSFRONTERERES” 2010-2011
El CCCV continuarà i desitja reforçar el projecte de les PARELLES LINGÜÍSTIQUES
TRANSFRONTERERES amb la participació del Consorci de Normalització Lingüística de l’Alt
Empordà i la col·laboració de l’Òmnium Cultural de l’Alt Empordà. L’any 2010 s’han constituït
unes quinze “parelles”, algunes de les quals continuen existint i practicant la llengua el 2011.
Enguany, l’associació Enraonem de Ceret s’encarrega durant el curs 2011 de rellançar una nova
campanya. Recordem que són “Parelles” d’un tipus nou, diferents de les Parelles Lingüístiques
del Principat, en la mesura que, en aquest cas, s’adrecen als catalans del Vallespir que desitgen
retrobar l’ús normal de la llengua.
- Organització de la Festa Gran de les les associacions del Vallespir el maig de 2011
La nova junta del CCCV pensa organitzar la Festa Gran de les associacions culturals del
Vallespir pel 29 de maig de 2011 a la sala de festes d’Arles de Tec. Ja tenim l’acord i podrem
comptar amb l’ajut del batlle d’Arles, el senyor Bantoure, i sobretot de la seva regidora de
cultura, Maria Rosa Bouisset. La nova junta directiva del CCCV vol aconseguir fer allò no hem
sabut o pogut fer d’ençà de la creació del CCCV l’any 2004, una festa per a totes les nostres
associacions culturals catalanes del Vallespir. Desitgem aconseguir una bona mobilització per
tal que la Festa Gran del Vallespir tingui l’èxit que es mereix. Èxit que, sens dubte, podrem
repetir i millorar, els anys següents. Caldrà comptar amb una bona participació de les nostres
associacions per a tenir un programa atractiu, i d’altra banda, fer una bona publicitat a prop de
les xarxa d’agències de viatge de Catalunya i de les oficines de turisme de Catalunya del nord.
- Projecte de Ràdio Arrels Vallespir, estiu de 2011
Ràdio Arrels serà present i animarà la Festa del CCCV, i el seu director, en Pere Manzanares,
vol anunciar el nou projecte d’antena de Ràdio Arrels Vallespir a partir de l’estiu de 2011. S’ha
previst que l’ajuntament de Ceret signi un conveni de col·laboració amb Ràdio Arrels i, a tal
efecte, acondicionarà una sala per a començar a preparar emissions al carrer Anton de Siboune
de Ceret. Un grup de voluntaris del CCCV tindrà la missió de preparar les primeres emissions.
Esperem i desitgem que tingui èxit i una bona acollida.
A Ceret, el 12 de Gener de 2011
Signat per: Gentil Puig i Moreno

