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Celebració dels 10 anys dels clubs "En català, llegim i parlem" i cloenda 
del curs 2015-2016 del CNL de Badalona i Sant Adrià 

1 de juny de 2016, CC L’Escorxador 
 
Lectors, voluntaris, aprenents, alumnes i moltes altres persones usuàries del CNL de 
Badalona i Sant Adrià -fins a més de 300 persones- van participar des de les 5 de la tarda 
en els diversos tallers i activitats que havíem organitzat amb la col·laboració de diverses 
entitats de l'entorn del CNL: Castellers de Badalona (castells), Colla Sardanista de 
Badalona (sardanes), Club Termites de Llefià (bitlles catalanes) i Òmnium Cultural (joc 
"Paraules nostres"); de persones voluntàries que van conduir tallers: Quim Seriol 
(partides simultànies d'escacs), Bernat Gómez (joc de taula "Dimonis i micacos") i Joan 
Giralt (garrotins), i fins i tot d'alumnes de nivell Inicial que van voler mostrar 
característiques dels seus països d'origen: taller d'origami (Japó) i de salsa i música 
cubana (Cuba), i d'altres de conduïts per tècnics del CNL: partides de Scrabble, joc "Rima 
o aproxima" (sobre fonètica catalana), joc lingüístic "A l'abril cada paraula val per mil"... 
 

 
 
A les 6, el contacontes El llibre de les bèsties, amb Assumpta Mercader, va fer arribar 
aquesta gran obra de Ramon Llull als assistents -que van emplenar la sala d'actes-, 
gràcies al Departament de Biblioteques de l'Ajuntament de Badalona, amb què es va 
tancar el curs 2015-2016 dels clubs de lectura fàcil "En català, llegim i parlem" dels quals 
se celebrava el 10è aniversari. 
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A les 7 va començar l'acte institucional, que va començar amb el sorteig per trobar els 
tres afortunats guanyadors del joc "A l'abril cada paraula val per mil" que es va fer al 
mes d'abril al Mercat Torner-Plaça Nova de Badalona. D'entre les vint butlletes 
finalistes, Josep Gil, president de la Federació d'Associacions de Venedors dels Mercats 
Municipals de Badalona, va extreure les tres guanyadores, que van rebre un val de 30 € 
de la Federació de Venedors, mentre que la resta de finalistes va tenir un petit obsequi 
del CNL. 

 
 
Seguidament es va fer un petit i carinyós homenatge a Pepi Goméz, professora del CNL 
durant 27 anys, que aquest mes de setembre es jubila definivament. 
 
Va continuar amb els parlaments dels representants municipals -Dolors Sabater, 
alcaldessa de Badalona, Joan Callau, alcalde de Sant Adrià de Besòs i Laia Sabater, 
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presidenta del Consell de Centre del CNL- i de la Generalitat de Catalunya -Marta 
Xirinachs, subdirectora general de Política Lingüística-, que van agrair el treball colze a 
colze amb totes les entitats i organismes per arribar als objectius del Consorci per a la 
Normalització Lingüística, que no són altres que la promoció de la llengua, la cultura i la 
cohesió social, fites que són possibles d'assolir quan es treballa en xarxa. 
 

 
 
Van destacar la tasca de les voluntàries i els voluntaris que condueixen o han conduït 
els 11 clubs de lectura "En català, llegim i parlem" que actualment es duen a terme a 
Badalona (9) i Sant Adrià (2), i se'ls va agrair amb un diploma i una litografia la seva 
manera activa i entusiasta de mantenir els clubs i fer que les persones que hi assisteixen 
gaudeixin de la lectura, de la conversa que genera i de les activitats que les 
complementen. La seva tasca és primordial per establir vincles entre els ciutadans, la 
llengua i la cultura, i així ho van reconèixer Òmnium Cultural al Barcelonès Nord, els 
departaments de Biblioteques de Badalona i de Sant Adrià de Besòs, la Diputació de 
Barcelona i el Centre de Normalització Lingüística de Badalona i Sant Adrià. 
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L'acte es va tancar amb la cantada dels garrotins que s'havien preparat al taller de la 
tarda, més els que havien elaborat a les aules els alumnes de tots els nivells, més els de 
Voluntariat per la llengua i les seves caminades lingüístiques "Parla i fes camí" i els dels 
bocinaires d'"Un bocí de llengua". 
 

Moltes gràcies a tothom per haver vingut, 
 ens agrada estar envoltats de les persones que hem vist créixer. 

 

 


