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l 31 de març vinent molts col·lectius
occitans, bascos, bretons, corsos i alsa-

cians organitzaran manifestacions, respec-
tivament, a Tolosa de Llenguadoc [ane-
moc.org], Baiona, Kemper, Ajaccio i Estras-
burg per exigir als càrrecs electes i legisla-
dors francesos que adoptin una llei que ga-
ranteixi el dret de parlar i transmetre les
llengües i cultures pròpies de cadascun
d’aquests territoris [www.languesregiona-
les.org]. Els nord-catalans, és clar, també
participaran en aquesta mobilització el
cap de setmana vinent a Perpinyà
[www.perpinya.com/ca]. Però la Federació
d’Entitats per la Llengua i la Cultura Cata-
lanes [federacio.cat] ha ideat una iniciativa
ben singular per sumar-s’hi: la realització
d’un lipdub per la llengua [lipdubcat-
nord.wordpress.com], que s’enregistrarà i
es comercialitzarà posteriorment en DVD.
Els organitzadors del lipdub, que es farà
amb la cançó Parlem català de Jordi Barre
[ves.cat/a9ME] i arranjada pel DJ Raph Du-
mas [myspace.com/raphdumas], s’han
marcat l’objectiu de superar el rècord de
5.771 persones que va aconseguir aplegar
el lipdub per la independència [lipdubin-
dependencia.wordpress.com] que es va fer
a Vic el 24 d’octubre de 2010. Podeu parti-
cipar en el lipdub per la llengua assistint a
Perpinyà dissabte vinent com a públic o de
voluntaris, o bé aportant-hi diners
[ves.cat/a8nc].
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Samaterra
www.samaterra.cat

L’any 2008 un grup d’amics va posar fil
a l’agulla al projecte Samaterra, format
per dissenyadors gràfics, il·lustradors i
de moda, per fer samarretes d’última
generació i d’alta qualitat.

Clúster d’Eficiència
Energètica de Catalunya
www.clustereficiencia.org

El CEEC és un ens que, a través de la
col·laboració entre empreses i entitats
associades procedents de diferents àm-
bits, impulsa l’eficiència energètica.

Bages per a Tothom
www.aibpt.org

ONG que treballa per la igualtat de
drets de les persones que viuen al Bages,
independentment de l’origen, i per sen-
sibilitzar la població en termes de solida-
ritat i convivència.

Col·lectiu Català Sempre
www.sempre.cat

Grup de treball en favor del català. Cen-
tra l’activitat a consolidar i estendre l’hà-
bit de mantenir-se sempre en l’ús del
català: és a dir, a no discriminar l’interlo-
cutor i no canviar de llengua.

tuals no tenen quasi presència en
aquest país des de 2006, sinó que
es mouen per la República Cen-
treafricana, la República Demo-
cràtica del Congo i el Sudan me-
ridional. També s’hi han trobat a
faltar esments als greus excessos
sobre la població de l’exèrcit
ugandès, en nom de la lluita con-
tra la guerrilla. I l’ONG al darrere

del documental, Invisible Chil-
dren, fins i tot s’ha hagut de de-
fensar d’acusacions de poca
transparència en la gestió dels
seus fons. Però la resposta defini-
tiva que espera oferir el clictivis-
me a totes aquestes crítiques,
sens dubte, és l’anunci enguany
de la detenció de Kony.

L’home més
buscat d’Uganda,
Joseph Kony, en
una imatge
d’arxiu presa el
12 de novembre
de 2006.
EFE/STUART PRICE




