PROJECTE D’ACTIVITATS 2011 DEL CCCV
- Publicació i difusió de Vallespir núm. 7.
El consell de redacció de la revista Vallespir que havia preparat el conjunt d’articles del núm. 7
ha pogut publicar-la el febrer de 2011. Vallespir núm. 7 presenta una nova portada i una nova
configuració de les il·lustracions. La seva difusió ha començat el març de 2011. Pel que fa al
contingut de la revista Vallespir núm. 7, vegeu el sumari al portal informàtic del CCCV a la
URL: http://www.portal-vallespir.cat/
-Redacció i preparació de Vallespir núm. 8
Pel juliol de 2011 el consell de redacció de la revista Vallespir ha preparat el contingut global i
la redacció dels articles del núm. 8. La realització de la maqueta s’ha realitzat durant la tardor i
ha estat acabada per fi d’any. S’ha previst la seva difusió el gener i febrer de 2012.
- Projecte “PARELLES LINGÜÍSTIQUES TRANSFRONTERERES” 2010-2011
El CCCV desitja reforçar el projecte de les PARELLES LINGÜÍSTIQUES TRANSFRONTERERES
amb la participació del Consorci de Normalització Lingüística i la col·laboració de l’Òmnium
Cultural de l’Alt Empordà. L’any 2011 s’han mantingut unes quinze “parelles”. L’associació
Enraonem de Ceret s’encarrega durant el curs 2011 de la campanya. Recordem que són
“Parelles” 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 ha organitzat la Festa Gran de les associacions culturals del Vallespir
el 29 de maig de 2011 a la sala de festes d’Arles de Tec. Hem comptat amb l’acord i l’ajut del
batlle d’Arles, el senyor Bantoure i de la seva regidora de cultura, Maria Rosa Bouisset. La nova
junta directiva del CCCV ha aconseguit fer allò no s’ha pogut fer d’ençà de la creació del
CCCV l’any 2004, una festa per a totes les nostres associacions culturals catalanes del Vallespir
i de l’Alt Empordà. S’ha aconseguit una bona mobilització de la Festa Gran del Vallespir. Èxit
que podrem repetir i millorar els anys següents. Caldrà comptar amb una bona participació de
les nostres associacions, tenir un programa atractiu i 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 ha estat present i ha animat la Festa del CCCV, i el seu director, en Pere
Manzanares, ha anunciat el nou projecte d’antena de Ràdio Arrels Vallespir a partir de l’estiu
de 2011. L’ajuntament de Ceret ha signat un conveni de col·laboració amb Ràdio Arrels i
acondicionarà una sala per 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 Desembre de 2011
Signat per: Gentil Puig i Moreno

