
Grups pel catala: la tercera via 
per Dn11icl Kitiz-Trillo 

~irant I:i presentació de la Crida per cn del ciimcrc. I'ctiquctiiigc, ctc. Arii pcr Di l'íls Socid del <ltali. h g e l  ara, té niés de set nuclis comarcals 
í 'iili~ni va  miinil'cslar que Iii resposlii constituits i ja prepara el segon Corre- 
iiI procCs de ~lolialització és <'mes- Ilcngua. El tclefon de contactc Cs cl 
t i s s i t g  S nssiniilació litigüistica. 93 444 39 03 i I'adreqa electroiiica és: 
iio.. Així niateix, apel.li a I'<caiit«- Irtrp: //~!~~i'~?c.erc.ar.ro~rr//i~lkflu~r~~/c(r/. 
estiniii rlr país,, i reclama un activis- A mitjan fehrcr d'cnguiiny es va prc- 
iiic i traiiquil» Iicr a reivindicar sentar al paranimf de la Ilniversit:it de 
I'us de la Ileiigua catalana. la singulari- Barcelona la Crida per a l'íls Social del 
~ i i t  iiiés desl:icadii clue ens ca~ictcritza Vol fer preui" ii triiv<s d d s  Grups 
ciini :i nnci6. Aqucst activisme sera clul a Icr- pel Catala. quc sún nuclis dc jovcs que actua- 
riic pcls Grups pel Catala, que hom pot qualificar ran rtls carrcrs d'arrcu de Catulunya, rhliidameiit i 
~0111 lii tercera \h. la tercera alternativa. és a dir, la amh vigor. pcrii tamhé arnh civisnie. els quals tenen 
tercera hrancn del PI. com a missió proiiioure accioiis cíviqiies per a vetllar 

L. ,i írr,ici6 . . dels Ciriips pel C'aliil:~ fou precedida per I'aplicació de la Llei de política lingüística 111498 
per la Plntnfiirma pcr la Llcngua. quc Cs liirmada per a li d'aconscguir que alguncs cmprcscs situades a Ca- 
col.lcctius riiiineiitiiient joves (BEI, FNEC, Asso- taluiiya adoptiii una actitud més respectuosa envers 
ciaciú per la Llengiia. I'Esharzer i Coltiira Cat) i per la llengua propia del país. L'adreya de contactr dels 
les jii\,cntuts d'uns qu:inls partils polílics. k1 seu »h. Grups prl Catiila 6s: passeig de Gracia. 76. Ir, tclkfon 
jectiu pri«ritari 6s organitzar accions de rehuig i cam- 93 487 S8 88. 
panycs reiviiidicatives per a assolir uns quants propo- L ~ c s t i r ! ~  NACIONAL també s'hi va adherir. per- 
sits. entre cls qiiiils Irohem Iii normiililziició lingüislicii que considera essencial esperoniir la volunlat col~lcc- 
d'algunsscctors. La campanya mCs inlenqa i extensa liva d'irrrihar a assolir la plena normalització de la 
de la Platafiirnia perla Llengua ha exat I'anomenada Ilcngua catalana 
<<Volcm viure pleiiament en ca t a l i~~ .  que reclaniava la Igualment. LLI:N(~;I:A NATIONAL. membre de la 
ntirmalització lingiiistica de I'etiquetatge. del cinema. CAL i de la Crida per a l'Ús Social. demana unital i 
de In justícia, dc Ics novcs tccnologics i del mún laho- coordiniició entre Ics tres plalafnrmci Car, per hé 
ral. El tel&foii de coiitactc 6s el 93 284 81 03. que funcionem d'una manera diferent, tenim un rrp- 

Pcr6 no n'hi havia prriu; calia anar més enlli: ea- te coniú.+ 
lis quc les cntilals calal;incs es c«mpriimelcssin; calia 

lin comh:itrc In dispersi6 d'iriiciativcs. coor- 
dinatit-les. Palia revirar la mohilització 
social. Per aixii es va crear la CAL (Coordi- 
nadora d'Associacions per la Llengua). Val a 
dir que LLFNOIIA NA(.IIINAL s'hi va adherir 
des del principi i que hi participa activament. 
Ida CAL aplcga mCs de ccnt cinquanla enti- 
tats cíviques d'arreu del Priiicipat de Cata- 
lunvii. ultra persones a títol individual. Ha 
estahlert contactes amh les altres coordina- 
diircs nlins dels Paisos Catalans i ha dut n 
terme campanyes de normalització lingüisti- 


