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₪ Lligams també “dóna corda al català”al costat del CNL 
 
El mes de febrer passat Lligams va 
pactar amb l’àrea de Dinamització i 
Assessorament del Consell per la 
Normalització Lingüística de Girona la 
correcció d’alguns números de la revista 
per tal de millorar la qualitat dels textos i 
redactar-los, a la llarga, amb total 

autonomia. Aquest número de la revista 
és el primer fruit d’aquest pacte que 
Lligams valora molt positivament ja que 
un dels valors bàsics de l’associació és 
precisament la defensa i promoció de la 
llengua i cultura catalana. 

 
₪    El web de Lligams es reforma (www.lligams.org) 
 
Actualment Lligams està reformant la 
seva pàgina web per millorar-ne la 
imatge corporativa i crear-hi noves 
seccions. La línia que es segueix en la 
reforma és fer un espai senzill on el 
navegant pugui conèixer quatre 

pinzellades de l’associació i cercar la 
informació amb facilitat. En aquesta 
tasca hi està treballant el responsable de 
comunicació juntament amb el soci Gil 
Piella el qual gestiona els temes 
informàtics de Lligams.  

 
₪ Propers actes 

 

Lligams ja està preparant les sortides per 
aquest semestre. De moment sobre la 
taula hi ha 4 propostes: la visita al Parc 
dels Búnquers de Martinet i Montellà 
(www.bunquersmartinet.com); la visita 
al jaciment de l’Esquerda de Roda de 
Ter (www.lesquerda.com); la visita al 

Museu Industrial del Ter de Manlleu 
(www.mitmanlleu.org) i la visita al 
castell de Montjuic de Barcelona.  La 
primera d’aquestes sortides està previst 
que sigui a l’octubre i segurament serà la 
del jaciment de L’esquerda. Tot i així, 
les dates encara estan en dansa. 

 
₪ Increment de la quota anual dels socis de Lligams 
 
El passat mes de març Lligams va 
celebrar la segona assemblea general a 
Santa Pau on va acordar un increment de 
la quota anual de soci de cara al 2008. 
La nova quota anual serà de 10€ la qual 

juntament amb la cerca de nous 
patrocinadors i/o anunciants permetrà 
augmentar la tirada de les revista que ara 
és de 100 unitats per número. 

 
₪ La subscripció a la revista Lligams   
 

Lligams ha creat un sistema de 
subscripció per la revista de l’associació 
amb l’objectiu d’incrementar el nombre 
de lectors entre els no socis. El cost de la 
subscripció és de 6’5€ anuals i inclou 
l’enviament a domicili entre els 
interessats. Fins ara aquest sistema no 
existia ja que els lectors de la revista es 

repartien entre els 40 socis de Lligams i 
aquells que la compraven directament a 
través dels socis. Aquesta iniciativa 
juntament amb el conveni amb el primer 
punt de venda de la revista –la llibreria 
Dòria d’Olot- preveu un lleuger augment 
de les vendes de la publicació. 


