
1a Trobada d’Organitzadors de  

Correllengua 

Barcelona, 2 de juny de 2012 



Objectius de la Trobada 

• Fer conèixer als organitzadors de CLL els objectius, materials i recursos pel 
Correllengua 2012. 
 
 
• Estrènyer els vincles entre els organitzadors i la CAL: copsar les necessitats 
mútues. 
 
 
• Estrènyer els vincles entre els propis organitzadors: cada Correllengua és part 
d’un tot. 
 
 
• Conèixer iniciatives interessants que es fan al territori amb la intenció de poder 
adaptar-les. 
 

 



BALANÇ DEL  

CORRELLENGUA 2011 



El Correllengua 2011 en xifres 

Balanç del CLL 2011 

• El Correllengua 2011 va celebrar més de 350 actes, al conjunt de ciutats i 
barris dels PPCC. Creix al Principat, Eivissa i la Catalunya Nord, i es 
consolida al País Valencià. 
 
 
• La CAL desenvolupa el paper de coordinador i de donar suport als CLL que es 
celebren al Principat, la Catalunya Nord, Andorra, la Franja, Eivissa i Menorca. En 
aquest àmbit, la CAL va col·laborar en 153 CLL, és a dir, 22 més que l’any 
anterior, dels quals 146 corresponen al Principat.  
 
 
• Al País Valencià (de la mà d’ACPV) el CLL va passar per més de 60 pobles i 
ciutats, mentre que a l’illa de Mallorca (Joves de Mallorca per la Llengua) no es 
va celebrar, atès que es va celebrar l’Acampallengua. 
 
 
• 128 consistoris (ajuntaments/consells comarcals) es van adherir a la moció 
del CLL, aproximadament 48 més que l’any anterior (al Principat). 



El Correllengua 2011 en xifres 
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Amb la col·laboració de la CAL Sense la col·laboració de la CAL 

• S’ha crescut en nombre (aproximadament en un 20%). 
• S’han fidelitzat els CLL: un 85% dels CLL que es van fer l’any 2010, varen 
repetir el 2011. 
• La CAL ha enfortit el paper d’entitat aglutinadora: del 24% de CLL que anaven 
“per lliure” s’ha passat al 13%. 



El Correllengua 2011 en xifres 

• Comarques amb fort arrelament del CLL al Principat: el Maresme (17, +1), l’Anoia (12, +1), 
el Vallès Occidental (11, +2), el Barcelonès (10, +1) i el Baix Llobregat (10, +2).  
• Major implantació territorial, cobrint comarques on no s’hi havia arribat l’any passat, encara 
que sigui de manera testimonial: Alt Urgell, Conca de Barberà, Priorat, Garrotxa... 



Valoració dels organitzadors de CLL 

Balanç del CLL 2011 

Per primer cop, el 2011 es va demanar l’opinió als organitzadors de CLL, sobre el  
paper de la CAL com a coordinador: enquesta valorativa. 
 
• Varem rebre 26 respostes 
 
• Punts forts: 
 Materials i recursos oferts / suport i resposta ràpida de la CAL / 
 Comunicació i difusió / dossier del CLL / Marca Correllengua: popular,  
 arrelat, unitari / La CAL com a referent 
 
• Punts dèbils 

Descontrol en el lliurament de comandes / poc conegut / poca 
implicació de la CAL en projectes locals / poc material, lentitud en el 
retorn de fiances / manca de coordinació comarcal / manca de 
suggeriments d’activitats a fer 
 

• Comentari genèric: necessitat de fer xarxa entre entitats (delegacions Òmnium, 
Plataforma...) 



CORRELLENGUA 2012 



Correllengua 2012 

 Inici: Ripoll, el dissabte 30 de juny.  
 

 Proposta de figura a homenatjar: Lluís Maria Xirinacs, en commemoració del 5è 
aniversari de la seva desaparició. Figura idònia donat que fou un dels impulsors de 
l’Assemblea de Catalunya que enguany tornarà a revifar. 
 

 Màrius Serra redactor del Manifest del 
Correllengua 2012 



Correllengua 2012 

 Imatge del Correllengua 2012: el Cartell fruit de la 2a edició del concurs 

Cartell guanyador concurs Cartell mut 



Correllengua 2012 

 Objectius marc del CLL 2012 
 

 Homenatge a Xirinacs 
 

 El català com a element de cohesió i integració: suport a SOM ESCOLA 
 

 Unitat de la llengua: l’atac al català a les Illes i l’excel·lent resposta  
 

 El suport a l’Assemblea Nacional Catalana 
 
 
 

TRANSVERSAL – FESTIU – PARTICIPATIU – REIVINDICATIU – ATRACTIU 
 

“LA FESTA MAJOR DE LA LLENGUA I LA CULTURA DEL PAÍS” 
 

(s’ha de sortir del búnquer i apropar la riquesa de la nostra cultura i llengua als qui no 
la coneixen o, als que no s’han plantejat que en formen part)   

 



Correllengua 2012 

Aspectes organitzatius a recordar 
 

ABANS 
 

 Fixar la data del CLL el més aviat possible. 
  
 Cercar el màxim de complicitat amb les entitats locals: transversalitat i 
participació. 
 
 Coordinació comarcal o bé dins de Barcelona: evitar coincidències en un mateix 
cap de setmana. 

 
 Presentació de la moció de suport al Correllengua als ajuntaments. 

 
 Fer la reserva de material i recursos amb prou temps. 

 
 Informar dels actes a la CAL per a fer-ne difusió (diari Ara, RAC1...). 
 



Correllengua 2012 

DURANT 
 

 Programar acte comú: arribada de la flama i lectura del Manifest 
 
 Programar algun tipus d’homenatge a Xirinacs (xerrada, passi de 
documental...) 
 
  

 
 

DESPRÉS 
 

 Retornar el material de préstec en bon estat i dins dels terminis: tothom se 
n’ha de poder aprofitar. 

 
 Enviar la crònica dels actes (amb imatges) per a incloure-les al butlletí 
electrònic del Correllengua i a l’edició especial de la revista l’Escletxa. 



Novetats Correllengua 2012 

 Dossier del Correllengua: una guia per facilitar-vos les tasques d’organització 



Novetats Correllengua 2012 

 Breu guia “com s‘organitza un Correllengua?”: una guia dirigida, sobretot, a 
aquells col·lectius que per primer cop vulguin celebrar un CLL. 



Novetats Correllengua 2012 

 Nou material de venda: 
 

Renovació material de marxandatge 
 
 

 Nou material de préstec: 
 

Exposicions i audiovisuals dedicades a Xirinacs 
Audiovisuals sobre llengua i país 
Jocs: joc dels jeroglífics en català en nou format 
 

 Nous recursos: 
 

Xerrades i espectacle sobre Xirinacs 
Actes de presentació de llibres 
Llistat renovat de grups de música 
 
 
 
 



Novetats Correllengua 2012 

 Difusió i promoció:  
 
Renovació dels acords amb el Diari Ara i RAC1 (la Primera Pedra) 
 
 
S’està negociant amb d’altres mitjans per a difondre l’agenda 
(Llibertat.cat, Racó català)... 
 
 
Butlletí electrònic del Correllengua 
 
 

http://www.ara.cat/especials/correllengua2011/
http://rac1.org/programes/la-primera-pedra/


LA CAL I EL CORRELLENGUA 



La CAL i el Correllengua 

 En els darrers tres anys, la CAL ha fet un esforç en millorar la coordinació i el 
suport que es dóna als Correllengües. 
 
 
 El Correllengua és un dels pilars de la CAL, però també ho són el projecte 
XERREM, l’edició de l’Escletxa o les activitats dels nuclis. 
 
 
 Els nuclis són la veu de la CAL al territori, no hi ha millor que ells per a copsar 
la realitat del país. 
 
 
 Constituir un nucli suposa: 
 

 Participar activament en les campanyes de la CAL 
 Disposar de material i recursos de manera gratuïta 
 Rebre el suport per fer arribar campanyes: XERREM 
 Disposar d’espai propi al web 
 Possibilitat de fer ús del NIF de la CAL 



La CAL i el Correllengua 

 Econòmicament, el 70% de les quotes de socis adscrits al nucli són per a 
l’autofinançament de les campanyes i el 30% van a parar a la Caixa Nacional.  
 
Us animem a constituir-lo i d’aquesta manera enfortir el Correllengua i 

fer arribar la veu de la CAL i la força dels seus projectes... 
 
 



MOLTES GRÀCIES 
I MOLT BON CORRELLENGUA 2012! 


