
            
 

PROJECTE d’ACTIVITATS del  CCCV el 2014 

 

Punts a debat 

 

- Manteniment portal informàtic CCCV 

- Publicació i difusió revista Vallespir 10 

- Preparació del núm. 11 de la revista Vallespir 

- Organització a la Festa Major del Vallespir el 2014 

- Activació projecte de Ràdio Arrels Vallespir per al 2014 

- Rellançament de les Parelles Lingüístiques Transfrontereres 

 

 

- Manteniment del portal informàtic del CCCV (Gentil) 

D’ençà del 2011, el CCCV disposa d’un portal informàtic molt ben fet i senzil en el qual podem posar 

i posem una activitat mensual. Cada associació del CCCV hauria d’enviar alguna activitat significativa 

amb una foto o un vídeo que penjarem al portal informàtic. El nostre portal té dues funcions 

essencials, per una banda, reunir les nostres associacions entre elles i, d’altra banda, de  de fer-nos 

conèixer de l’exterior del Vallespir als nostres amics d’arreu dels Països Catalans i més enllà del món 

sencer. Caldrà que sigui encara més operatiu durant el 2014. Digueu-nos si les diverses rúbriques i 

apartats són satisfactoris o si cal canviar algun aspecte. 

 

- Difusió de Vallespir núm. 10  (Gentil) 

Actualment, estem treballant amb la Teresa Sinyol a la maqueta del núm. 10 que volem que sigui un 

número excepcional. La Teresa la projectarà des del seu ordinador i Gentil Puig, comentarà el 

contingut, amb les novetats literàries i l’any Espriu. Com de costum, l’edició serà realitzada per la 

cèlebre impremta Gramagraf de Badalona. L’edició és prevista per final gener de 2014.  

 

El director de la revista anirà a Badalona (Impremta Gramagraf) per a prendre lliurament de la totalitat 

dels exemplars del número 10. Durant els mesos de febrer i març de 2014 es presentarà i distribuirà la 

revista a les associacions i membres del CCCV a les mediateques d’Arles i del Voló, així com a les 

llibreries i a les institucions. Es preveu que la seva difusió i venda durant l’any 2014 sigui comparable 

als anys anteriors, és a dir, amb una recollida d’uns 1.000,00 € a 1.200,00 € (entre els exemplars de la 

venda, els exemplars de la distribució gratuïta i els que queden sempre en dipòsit). 

 

- Preparació de Vallespir núm. 11 (Gentil) 

Com cada any, pel juliol de 2014 el consell de redacció de la revista prepararà el contingut del núm. 

11. Com de costum, la maqueta es farà durant la tardor i, en principi, serà acabada per fi d’any. La 

publicació del núm. 11 és prevista pel gener de 2014.  

 

Volem recordar les propostes d’un debat del 2011 sobre el contingut de la revista que insistia en la 

participació dels alumnes de les fileres bilingües a la revista Vallespir. A més, l’Assemblea General de 

2011 proposava tres novetats que encara no s’han pogut portar a la pràctica i que caldria rellançar 

comptant amb la participació dels ensenyants de les fileres bilingües:  

 

- Un Correu de les Associacions del CCCV semblant al Correu del Lector 

- Un article escollit i premiat dels alumnes de català de les escoles i col·legis del Vallespir 

- Un article sobre les activitats i la vida cultural d’una associació del CCCV a cada número 

 

Fem doncs una nova crida a la participació de tots per a concretar aquestes 3 propostes. 

 



- Organització de la Festa de les associacions del Vallespir de 2014 (Miquel) 

 

Per organitzar la quarta edició de la Festa de les associacions culturals del Vallespir per l’octubre de 

2014, proposem 3 o 4 reunions durant els mesos de juliol i de setembre de 2014 per a preparar-la amb 

temps. Caldrà comptar, com fins ara, amb l’acord del batlle d’Arles, el senyor Renat Bantoure, i de la 

seva regidora, Maria Rosa Bouisset. S’haurà d’aconseguir sobretot una bona mobilització perquè la 

Festa tingui l’èxit que es mereix. Caldrà preveure una nova data en funció de les festes locals, comptar 

amb una bona participació de les nostres associacions, tenir un programa atractiu, i fer una bona 

campanya de publicitat a les agències de viatge de Catalunya i les oficines de turisme del Vallespir. 

 

- Activitats de Ràdio Arrels Vallespir, 2014 (Marcel Pons) 

Recordem que el director de Ràdio Arrels, en Pere Manzanares, va iniciar el projecte de Ràdio Arrels 

Vallespir l’estiu de 2011. Existeix un conveni entre l’ajuntament de Ceret i Ràdio Arrels per a preparar 

les emissions en un estudi del carrer Anton de Siboune de Ceret. Un equip de l’Escola de Català de 

Ceret animat per Marcel Pons i Lluís Sebastian preparen les entrevistes i emissions. Cal continuar 

reforçant aquesta important activitat radiofònica, perquè aporta la veu o l’aspecte oral de la nostra 

llengua, mentre la revista Vallespir, presenta l’aspecte escrit, i completa el manteniment i reforç de la 

llengua catalana a la nostra comarca. 

 

- Rellançament de les Parelles Lingüístiques Transfrontereres al Ripollès el 2014 (Gentil) 

 

La Junta tractarà de rellançar el projecte de PARELLES LINGÜÍSTIQUES TRANSFRONTERERES amb la 

col·laboració de l’Òmnium Cultural del Ripollès, amb el batlle de l’ajuntament de Camprodon (Esteve 

Pujol), de Molló i de Sant Joan de les Abadesses. Es rellançarà durant el curs 2014 una nova 

campanya amb l’ajut de les Escoles de català d’Arles, del Voló, de Ceret, així com del País d’Art i 

d’Història. Precisem que es tracta de “Parelles” diferents de les Parelles Lingüístiques del Principat 

(pensades per als nouvinguts), perquè les del CCCV s’adrecen als catalans del Vallespir que desitgen 

retrobar l’ús normal o practicar la llengua. Cal trobar un membre del CCCV que s’encarregui d’aquest 

projecte, que obre moltes expectatives a Catalunya Principat. Proposem Joan Iglésies. 

 

- Reunions del CCCV (Miquel Arnaudies) 

 

Miquel Arnaudiès insisteix en la necessitat per al CCCV de reunir-se més sovint perquè els membres 

de les associacions es coneguin millor. A tal efecte, proposa d’enviar una carta personal amb una 

enquesta adreçada als responsables de cada associació, per tal de conscienciar-los. Proposa una 

trobada trimestral, independentment de les reunions del comité, que hauran de ser més freqüents.  

 

- La primera reunió general al febrer (Presentació de la revista),  

- La segona reunió general el 23 d’abril (Acte del CCCV per la Festa del llibre),  

- La tercera reunió general a l’octubre (Festa de les associacions del Vallespir),  

- La quarta reunió general al Novembre (Assemblea General ordinària). 

 

El CCCV accepta la demanda de la Federació del Clubs Unesco de Catalunya de celebrar durant el 

mes de març de 2014, llur Assemblea General anual a Ceret, (recordem que el CCCV va adherir-se el 

gener de 2013 a aquesta Federació UNESCO). 

 

Projecte d’Activitats 2014 del CCCV votat i aprovat 

Signat per  Miquel Arnaudiès (president) - 11 de desembre de 2013  

 

 
 

 


