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1. Tipus d’activitats del Casal 

El Casal coordinarà tres tipus principals d’activitats: de promoció de la cultura catalana 
(festes i tradicions), de promoció de la llengua catalana (cursos de català) i generals 
(excursionisme, xerrades i costellades). Trobareu la naturalesa de cada categoria detallada als 
apartats 1.1, 1.2 i 1.3 respectivament. 

 

1.1 Activitats de promoció de la cultura catalana 

 Durant l’any es faran diverses activitats de difusió de la cultura catalana dirigides a la 
comunitat catalana de la zona i oberta als residents de l’àrea. L’objectiu és promoure els 
valors de la cultura catalana i obrir-la al món. Les dues celebracions principals seran Sant Jordi 
(intercanvi de llibres, promoció de la festa i representació o lectura de la llegenda de Sant 
Jordi) i Els Pastorets (obra de teatre amb els membres de la comunitat com a actors, fer cagar 
el tió i explicar les tradicions nadalenques catalanes). Altres actes que es preveuen són Sant 
Joan, la Diada i la castanyada (veieu l’apartat 2.2. per saber-ne més).  

Les xerrades que s’anomenen a l’apartat 1.3. i que es detallen a l’apartat 3.2.2. també 
promouran la cultura catalana. 

 

1.2. Activitats de promoció de la llengua catalana  

Les activitats de promoció de la llengua catalana se centren en dos eixos principals: l’esplai 
per a la mainada i classes de català per a adults. L’objectiu d’ambdues és practicar la llengua, 



especialment la competència oralitat, i contribuir a la continuació de l’ús del català. Veieu la 
secció 3.1. per una descripció més detallada dels cursos.  

Les xerrades que s’anomenen a l’apartat 1.3. i que es detallen a l’apartat 3.2.2. també 
promouran la llengua catalana. 

 

1.3. Activitats generals per a la comunitat 

Amb l’objectiu de socialitzar i permetre que els catalans de la zona es coneguin en un 
context més distès, es preveuen tres tipus d’activitats principals: excursionisme, xerrades i 
costellades. Aquestes activitats se celebraran de manera regular durant tot l’any, en persona 
i obertes a tothom. Veieu l’apartat 3.2. per una descripció detallada de les activitats. 

 

2. Proposta de programa per al 2021 

Abril 2021, Sant Jordi: trobada amb la comunitat catalana de la zona. Es farà una gimcana per 
a la mainada i hi haurà un intercanvi de llibres en català; també es representarà la llegenda 
de Sant Jordi i hi haurà activitats sorpresa. En el futur, mirarem de fer-ho en conjunt amb 
la llibreria Kensington Row Bookshop (com s’havia fet els últims anys). Tanmateix, a causa 
de la Covid, o si hi hagués altres causes sobrevingudes, ens adaptaríem a les 
circumstàncies com ho hem fet 2021.    

Juny 2021, Sant Joan: costellada en un parc de la zona (preferiblement al Rock Creek park si 
es pot llogar). Serà un pícnic en què cadascú portarà el seu propi menjar, ja sigui cuinat o 
per fer, i es prepararan activitats relacionades amb Sant Joan per fer difusió de la cultura 
catalana. 

Setembre 2021, Diada de Catalunya: costellada en un parc de la zona per celebrar la Diada. A 
més a més, se celebrarà un acte cultural relacionat amb la Diada.  

Novembre 2021, castanyada: preparació de panellets, representació del conte de la 
castanyera i música (cançons i ballades). Serà en persona, però el lloc encara s’ha de 
determinar. 

Desembre 2021, Nadal:  Representació teatral amb els membres de la comunitat com a 
actors. Després, es farà cagar el tió amb la mainada. Aquest acte depèn de la millora de la 
situació actual per poder assajar i trobar-se en persona.  

 

3. Activitats regulars durant l’any 

3.1. Activitats de promoció de la llengua catalana 

3.1.1. Esplai per a la mainada 

L’esplai és una branca del Casal català de l’àrea de Washington D.C. que organitza trobades 
per a nens i nenes des del setembre de 2017. Els participants de l’esplai solen ser mainada 
d’entre 4 i 14 anys amb un lligam familiar o cultural amb Catalunya. 

L’objectiu és oferir un entorn lúdic on fem difusió de la llengua i cultura catalanes perquè 
els participants tinguin a l’abast experiències similars a les dels nens i nenes a Catalunya. S’hi 
fonamenten el joc, el treball en equip i el respecte. 



Les trobades són un cop al mes, en persona i cada trobada sol tenir una temàtica diferent. 
L’estructura varia però es prioritzen activitats interactives per tal d’engrescar tots els 
participants. S’hi treballen tradicions, festes, geografia, cultura, art i literatura a través de 
música, lectura, manualitats i jocs, entre altres. 

Monitores: Montserrat Batlle i Bartrina, Ariadna Farrés-Basiana i Esther Roura Missé 

 

3.1.2. Classes de català per a adults 

El Casal català de l’àrea de Washington D.C. organitza classes de català per a adults des del 
setembre de 2017. Els estudiants tenen un perfil molt heterogeni, per tant, s’ensenyen dos 
nivells (inicial i intermedi-avançat) i s’emfatitza l’ús de la llengua oral. Tanmateix, es treballen 
les quatre competències lingüístiques.  

Les trobades són cada tres setmanes en línia a través de la plataforma Zoom. La primera 
hora es dedica als principiants, la segona s’obre als dos grups i adreça cultura i llengua oral, 
mentre que la tercera hora es dedica al nivell intermedi-avançat. Actualment hi ha uns 15 
estudiants que pertanyen a la zona, però també n’hi ha d’altres zones. Principalment, es 
tracta de parelles de catalans, però també hi ha altra gent amb interès al marge de vincles 
familiars. Es considerarà d’afegir classes per a adolescents si hi ha interès per part de la 
comunitat.  

Quan la situació ho permeti, s’espera d’implementar un model híbrid en què una de les 
professores s’encarregui de sessions en persona i l’altra segueixi oferint el servei en línia, ja 
que l’accessibilitat de les classes en línia ha permès de fer créixer l’alumnat. Aquest any, les 
classes s’han impartit gratuïtament, però el model passarà a ser de quota aviat per poder 
millorar les eines que s’utilitzen i ampliar-ne el ventall (utilitzar una plataforma millor i 
comprar Quizlet i Kahoot). 

Ja que hi ha el lectorat de català a Georgetown, es planteja de col·laborar-hi quan l’activitat 
estigui establerta. 

 

Professores: 

Montserrat Plaià-Rabella 

• Llicenciada en Filologia Anglesa amb menció de lingüística (Universitat de Barcelona) 

• Màster en Language Acquisition (UMASS Boston, Universitat de Boston, 
Massachusets)  

• Certificat D de català 

• Assistent de català a la Universitat de Glasgow (1 semestre) 

• Professora d’anglès per al cos de professors de secundària de la Generalitat de 
Catalunya (7 anys) 

• Professora d’espanyol per l’escola pública a Washington County i a Frederick County, 
Maryland (10 anys) 

Mireia Toda Cosi 

• Grau en Filologia Catalana (Universitat Rovira i Virgili) 

• Màsters en Lingüística General (Radboud University) i en Comunicació Intercultural 
(University of Maryland, Baltimore County). 

• Certificat en TESOL (University of Maryland, Baltimore County). 



• Certificat D de català. 

• Doctorat en Adquisició de Segones Llengües (en curs, a la University of Maryland, 
College Park).  

• Experiència amb classes individuals, tres anys al casal, i un de llengua espanyola a la 
University of Maryland, Baltimore County. 

• Participació al curs de docència de català com a llengua estrangera de l’IRL, creació 
d’un LearningLab sobre la influència de l’espai en la cultura catalana i publicació sota 
revisió sobre l’ús dels verbs en la interllengua catalana. 

 

3.2. Activitats generals per a la comunitat 

3.2.1. Excursions per la zona 

Tres cops l’any es promouran excursions pels diferents parcs de la zona de Washington D.C., 
Maryland i Vírginia. La zona disposa de parcs i senders amb encant on la comunitat pot trobar-
se. Si l’activitat atreu prou gent, la intenció és crear un grup excursionista vinculat al Casal. 

 

3.2.2. Xerrades 

Entre una i tres vegades a l’any, el Casal oferirà activitats culturals destinades a socis de 
totes les edats i interessos, tant professionals com personals. La junta seleccionarà un 
convidat o convidada per fer una presentació en el camp de les humanitats, les arts, la ciència 
i tecnologia o les ciències socials. Aquestes sessions podran prendre la forma d’un taller, 
xerrada, manifestació artística o demostració. 

La persona convidada serà de la comunitat catalana internacional o local en funció del 
pressupost, les ajudes que es rebin i la predisposició d’altres entitats de la zona. Per tal de 
reunir una llista de candidats i candidates de l’àrea de Washington, es farà circular un 
formulari demanant les dades de contacte, habilitats i disponibilitat dels catalans de la zona. 
Sempre que sigui possible, l’acte serà presencial.  

A càrrec de Roser Caminals-Heath: 

• Estudis universitaris i doctorals en Llengües Germàniques. 

• Professora d’espanyol al Hood College, a Frederick, Maryland, des del 1981 fins al 
2017. 

• Traductora i novel·lista. 

• Membre de la junta de la North American-Catalan Society, de la junta de la Federació 
Internacional d’Associacions Catalanístiques i Membre Corresponent de la Reial 
Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona. 

 

 

 


