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VIU EN CATALÀ !

Mot del president
Des de l'inici, un dia de gener del 2011 fins
ara, el Casal del Conflent es va ampliant, i de
la desena de persones que volíem treballar
per la llengua i la cultura catalanes, hem
passat a més de 300 socis amb la Penya
Blaugrana i el Gprenc.
Un estudi de Ràdio Arrels, conferències,
exposicions, cursos de llengua catalana, colla
castellera, colla de grallers, penya blaugrana,
renovació de la Flama de la Llengua, Sant
Jordi, Sant Joan, diades del Conflent, bateig
dels Pallagos, Trobada del Canigó amb els
burros, diada castellera, agermanament de la
pedra seca, teatre kamishibai amb els nens,
parelles lingüístiques, acollida amb el Gprenc
de més de 800 excursionistes per l'Aplec, etc.
Totes aquestes activitats han estat possibles
gràcies a la voluntat, la tossuderia i la
solidaritat de la gent del Conflent: els
ajuntaments de Prada, Vinçà, Catllà,
Vilafranca, Rià, tots els pobles del Conflent
que han rebut els Pallagos, les associacions
amigues que han fet pinya amb nosaltres, les
empreses que ens ajuden, el Consell General,
el Consell Regional i, ben segur, l'equip
fantàstic de socis que tenim!
Gràcies à tots!
Ara tenim un local al 18, carrer Aragó, a
Prada, i els Pallagos també, a prop de
l'estació: agraïm a l'ajuntament de Prada la

seva implicació.
El repte era d'animar Prada i el Conflent: ho
hem aconseguit! Ara cal continuar amb la
mateixa força.
Endavant, amics, i per molts anys!
(Jordi Taurinyà)

Pallagos del Conflent

exercici cultural tant per
la seva història com pel
nostre esdevenidor amb
les colles del sud.
Obtenim
el
préstec
provisional d'una sala
municipal a la vila de
Prada i una altra de més
perenne a Vinçà, hi
haurà des de llavors dos assajos per setmana
al Conflent, ja ens acostem als 50 inscrits.

Nascuda d'una conversa entre alguns dels
membres fundadors del Casal del Conflent per
federar els conflentins al voltant d'un projecte
de valorització de la llengua i de la cultura
catalanes, la Colla Castellera del Conflent fa
les seves primeres passes l'agost del 2012,
ajudada pels Castellers del Riberal de Bao,
amb tres persones, després quatre i després
una desena de participants al setembre del
2012.

A finals del 2012 votem el nostre futur color
amb una transparència dubtosa i amb gran
alegria, portarem el color grana en referència
al granat d'aquí. Decidim també la data del
nostre bateig, data a partir de la qual podrem
portar oficialment aquests colors, serà el 12 de
maig del 2013 a Catllà. L'esdeveniment serà
memorable, amb una voluntat fins i tot de
desplaçar muntanyes, farem una presentació
de les més dignes al costat dels nostres
padrins de Terrassa i del Riberal. A
continuació
un
seguit
d'assajos
i
representacions a les viles del Conflent per
continuar fent pinya entorn d'aquest projecte.
Setembre del 2013, el préstec de la sala de la
vila de Prada arriba a terme, tal com s'havia
acordat, l'ajuntament i nosaltres busquem una
solució definitiva. És així que apareix la
possibilitat d'ocupar un espai abandonat de la
SNCF al barri de l'estació. Mentre fèiem els
tràmits amb la xarxa ferroviària francesa, una
solució provisional al costat del liceu va
permetre a la colla castellera continuar els
assajos per a les següents actuacions i
especialment per preparar la diada de l'1 de
novembre de 2013... Farem llavors una de les
actuacions més emotives i l'entrada per la
porta gran al món casteller, especialment amb

A mitjans de novembre del 2012 ja som una
trentena i fem la nostra primera actuació amb
la invitació de la Colla Castellera del Riberal,
amb un nus a la gola... Serà el primer
esdeveniment inoblidable especialment pel
nostre primer pilar de quatre amb pinya, i un 3
de 6 de germanor.
En aquest moment clau de la creació de la
Colla s'estableixen els objectius, els
fonaments i els rols de cadascú. Triem el nom:
Pallagos del Conflent, decidim que els assajos
es faran en català, vector primordial d'aquest
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la realització d'un pilar de 4 net, d'un 3 de 6 i
d'un 3 de 5 amb agulla.
La continuació per aquesta temporada que ja
preparem s'anuncia palpitant per als Pallagos,
s'han programat les primeres sortides cap al
sud, més trobades castelleres per mesurar
nos amb altres colles amb més experiència, i
també la nostra diada, durant les diades del
Conflent, per Sant Pere, a Prada. Tot un
símbol. (Manu Branco i Frédéric Feijoo)
Gralles
Per encoratjar els castellers quan pugen, és
indispensable una colla de gralles : ara tenim
sis grallers i un tabaler, formats per en Maties
Mazarico, que animen les actuacions. (Agnès
Thuillier)

Aquesta estructura agrupa a més de 130
persones, i al llarg de tot l'any 2013 ja ha
permès fer dos desplaçaments en autocar a
l'estadi del Barça, amb una cinquantena de
socis cada vegada, un a l'abril i l'altre al
novembre. També ha organitzat diverses
retransmissions de partits en diferents bars o
restaurants del Conflent. (Guillaume Francès
& Joan Marc Turcan)

G.P.RENC
El Grup Pirinenc Excursionista NordCatalà
(G.P.RENC) practica el pirineisme durant totes
les estacions, i al mateix temps fomenta el
coneixement de la muntanya catalana en tots
els aspectes: naturals, mediambientals,
patrimonials, econòmics i socials.

La Penya Blaugrana
del Conflent

També promociona el coneixement i l'ús de la
llengua i la cultura catalanes per mitjà de les
activitats de l'associació, alhora que afavoreix
les relacions i intercanvis entre les entitats
excursionistes d'una banda i l'altra dels
Pirineus i a escala dels Països Catalans. En
aquest
sentit
cal
destacar
l'Aplec
Excursionista organitzat a Prada el novembre

El nou espai del Casal permetrà a la Penya
Blaugrana del Conflent (associació d'aficionats
del FC Barcelona, federada al casal i creada
en el seu si) veure els partits del Barça i ferne
gaudir als seus socis.
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del 2012 pel G.P.RENC en col∙laboració amb
el Casal del Conflent, que va atraure més de
800 excursionistes de tots els Països
Catalans. (Antoni Glory)

Ràdio Arrels en Conflent
Arrels de Conflent és l'antena al Conflent de la
ràdio generalista en llengua catalana Arrels de
Perpinyà.
Els
estudis
d'enregistrament
descentralitzats estan situats al primer pis del
Casal del Conflent, al carrer Aragó, a Prada.
Els primers enregistraments es van fer a
l'estiu del 2012 i, des de llavors, es solen fer
tres programes cada mes. El primer, “El punt
agrícol”, es transmet el primer dilluns de cada
mes a les 18h10 i té per objectiu de fer un
recorregut de l'actualitat agrícola amb dos o
tres professionals del món de la pagesia. El
segon, “El Conflent fa temps”, permet de
tornar temps enrere al Conflent d'abans i,
durant la xerrada amb un avi, de recordar com
es vivia en aquell temps. El tercer programa,
“Passejades”, és un passeig per tot el que
constitueix la vida d'un convidat: els seus
plaers, els seus gustos, l'origen de les seves
conviccions, la seva activitat, la seva
catalanitat, la vida d'una persona amb qui, a
Arrels, ens agrada de xerrar.
A més a més, cada poble del Conflent pot
venir a l'estudi a explicar les seves
particularitats o la seva història durant la
setmana abans de la festa major i, així, parlar
ne a la ràdio, a més dels anuncis que es fan
en directe cada dimarts a les 8h20 a “l'Agenda
del Conflent” sobre les activitats de la nostra
comarca. (Miquel Morera)
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Flama de la Llengua Catalana

Kamishibai

Cada any una delegació de catalans vénen a
Prada per celebrar la Flama de la Llengua, i
fer un homenatge a Pompeu Fabra, enterrat al
cementiri de Prada.

Estem treballant en l’adaptació de contes
tradicionals catalans o llegendes locals al
kamishibaï, tècnica japonesa popular per
explicar contes en públic. És una espècie de
petit teatre portàtil on el contador fa passar
dibuixos mentre llegeix el text. (Didier Payré i
Violeta Tubert)

La Flama es renova davant la seva tomba i es
porta a Montserrat: solemnitat i passejada fins
a Sant Miquel de Cuixà per fer viure el català.
Aquest any, la delegació era d'uns 130 socis
dels centres excursionistes de Reus. (Enric
Balaguer, Antoni Glory i Jordi Taurinyà)

Jocs de taula
La Lídia i l'Anna proposem a petits i grans jocs
de taula: cartes, Scrabble, parxís, oca,
Rummikub... Jocs de tot el món jugats en
català, una manera més d'aprendre la nostra
llengua tot divertintnos.
Tenim moltes idees, com ara organitzar
equips, competicions i vetllades temàtiques.
Són
benvingudes
altres
propostes
relacionades amb els jocs. Com més serem
més riurem! (Anna Lon i Lídia Perez)

Parelles lingüístiques
En col∙laboració amb la Casa de la
Generalitat, ens integrem al programa sud
català “Voluntariat per la llengua”. Consisteix
en utilitzar les competències de persones
voluntàries per ajudar d’altres persones que
tenen un nivell de llengua més precari. Aquest
programa posa en contacte dues persones
que es comprometen a trobarse unes deu
hores per, simplement, parlar català. (Violeta
Tubert)

Biblioteca
El Casal disposa d'un fons de contes per a la
mainada, llibres de lectura per a tots els
públics, llibres de consulta i revistes
procedents de donacions, que posa a
disposició dels socis. (Anna Lon)
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Cursos de català

tots coneixem. Dues mirades diferents, una
fotogràfica, l'altra poètica, dues mirades tan
poc convencionals l'una com l'altra. Per a
l'abril que ve, ja estem preparant una nova
exposició.

Els cursos de català, proposats per Òmnium
Catalunya Nord i organitzats pel Casal del
Conflent, estan destinats a tot el públic que
desitgi aprendre el català.

Aiximateix s'han fet algunes conferències,
com la xerrada sobre la llengua catalana amb

Es pot escollir d'aprendre de manera lúdica,
parlant, com en el cas de Xerrem. També
proposem altres cursos amb dos nivells
d'aprenentatge.
Per respondre millor a la demanda de cada
persona i a la seva capacitat per assimilar una
altra llengua, ja sigui pròpia de la seva
infantesa o adoptada per raons geogràfiques,
els mètodes per aprendre estan enfocats
segons el marc europeu de les llengües i
segons una dinàmica d'aprenentatge del
català en tots els seus vessants (oral, escrit,
lectura...). (Roser Solès)

en Cesc Franquesa i en Miquel Morera, la que
va fer la Joana Camps el 2012 sobre els focs
de Sant Joan o la presentació del llibre de
Joan Becat sobre la independència de
Catalunya... En vindran d'altres, a finals
d'aquest hivern o principis de primavera.
(Miquel Morera)

Exposicions i conferències
El Casal del Conflent organitza també
exposicions i conferències. A l'abril de 2013, a
la mediateca, es va fer l'exposició “Dues
mirades del Conflent”, una exposició de fotos
que unia les excel∙lents imatges d'Isabelle
Istasse (artista de Marqueixanes) i els textos
de Joan Pere Sunyer, el poeta pradenc que
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Sant Jordi

celebració del solstici d'estiu. (Antoni Glory,
Bruno Marin, JeanLouis Pérez i Jordi
Taurinyà)

Per Sant Jordi, el Casal organitza a Prada una
sèrie de manifestacions com la Fira del Llibre,
un concurs de poesia per a la mainada, així
com un concurs de cartells per a les classes
de maternal bilingües i de la Bressola. D’ençà
de la seva creació, cada any tenim més
participants en totes aquestes activitats.
(Violeta Tubert)

Sant Joan
El cap de setmana abans de Sant Joan, un
grup del Casal del Conflent puja els feixos de
llenya amb burros des de Fillols, per deixarlos
al cim del Canigó.
I el 23 de juny, el Casal organitza a Vilafranca

Diades del Conflent 2014 i Sant
Pere

de Conflent, amb l'ajuda del Foment
Sardanista de Prada, la cerimònia de recepció
de la Flama del Canigó, per distribuirla
posteriorment cap als pobles. El 2013 van
participar en aquesta festa els castellers
Pallagos del Conflent i els seus homòlegs de
Manlleu, així com els sardanistes d'Arenys de
Munt. Igualment els gegants de Vilafranca van
contribuir amb la seva presència en aquesta

Enguany, les diades del Conflent tindran lloc a
Prada per Sant Pere, festa major del municipi.
El Casal del Conflent ha volgut marcar
aquesta data amb la seva empremta, fent
coincidirla amb tres dies de festa. Tres dies
de
desfilades,
jocs,
representacions,
animacions
amb
trobades
geganteres,
correfocs, balls, sardanes, trabucaires, ballets
tradicionals, castells, música, competicions,
que es succeiran al centre de Prada gairebé
sense
interrupció.
Tres dies de festa
catalana durant els
quals diferents equips
de
joves
es
desafiaran mitjançant
una sèrie de jocs de
força, de destresa, de
velocitat
i
jocs
camperols al final dels
quals s'atribuirà un trofeu a l'equip guanyador.
Totes aquestes animacions faran d'aquestes
festes un record inoblidable. (Miquel Morera)
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Pedra seca
L'any 2013 es va concretar un projecte
d'intercanvi amb el tema de la pedra seca,
entre el Casal del Conflent, els Amics de
Catllà i el poble de Subirats, al Penedès.
Durant la visita a l'Ordal ens han acollit a les
cases de la gent i hem passejat per descobrir
les barraques dins de les vinyes.
Aquest any, la gent de Subirats ve al Conflent
per continuar aquest interessant i festiu
agermanament. (Maria Planes i Rosa
Vendrell)

Junta directiva
Enric Balaguer, Manu Branco, Frédéric Feijoo,
Antoine Glory, Emily Gunder, Anna Lon, Bruno
Marin, Christophe Montsegur, Miquel Morera,
Didier Payré, Lídia Perez, Maria Planes,
Elisabet Porqueras, Roser Solès, Joan Pere
Sunyer, Jordi Taurinyà, Violeta Tubert, Joan
Marc Turcan

Casal del Conflent
18, carrer Aragó
66500  Prada de Conflent
http://casaldelconflent.cat
casal.conflent@gmail.com
06 09 54 32 23 (president)
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