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LLENGUA

El Correllengua s'anima arreu del país
El Maresme confecciona un programa pel conjunt dels pobles de la comarca

Els propers dies, el Correllengua agafa embranzida i encara l'octubre ple
d'energia.

A Mollerussa, destaca l'homenatge a Maria Mercè Marçal, el dijous 2 d'octubre, i
els actes centrals que tindran lloc el dissabte. També cal esmentar les activitats
previstes a Castellar del Vallès (que celebra el 10è aniversari amb concerts i
actes de plaça) i Sant Just Desvern on hi torna a sobresortir el concurs Calvern.
 
També Piera es deixa anar aquests dies, amb activitats que s'allarguen fins a la
Castanyada, i no cal desmerèixer gens els actes previstos a Balaguer, Berga,
Santa Coloma de Gramenet, Tremp o Sant Pere de Riudebitlles, per citar-ne
només alguns.
El Maresme confecciona un programa pel conjunt dels pobles de la
comarca

Com cada any, el nucli de la CAL a Mataró, ha editat el programa dels actes
previstos al Maresme, una de les comarques on el moviment hi té més
implantació.

La seva capital, Mataró, celebra els actes centrals el proper dissabte 4 d'octubre
a Can Xammar, amb una cercavila i diversos concerts per a grans i menuts. Les
properes setmanes s'aniran succeïnt els actes a diverses poblacions més, com
ara Argentona, Canet de Mar, Montgat, Sant Vicenç de Montalt i Vilassar de Mar.
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PER SABER-NE MÉS

Gandia homenatge Maria Mercè Marçal
al Correllengua
Comença el Correllengua al País
Valencià
El Correllengua dedicat a Maria-Mercè
Marçal arriba a Valls
El Correllengua inicia el període de
màxima activitat a l'entorn de la Diada
El Correllengua 2014 enceta el període
de màxima activitat

RÀNQUINGS

1. Carme Chacón va comprar un xalet de
luxe en una zona on es van desviar
diners provinents de la corrupció

2. Helicòpters militars sobrevolen les
comarques catalanes

3. Amenaces del militant feixista Gerard
Bellata

4. Un alcalde del PSC diu que posarà les
urnes al carrer el 9-N

5. Relliscada del Govern espanyol en el
redactat del recurs al Tribunal
Constitucional

6. “La resposta de l’Estat Espanyol ha
estat clarament una estratègia per
criminalitzar l’independentisme”

7. El govern espanyol ordena a Correus
que no reparteixi paperetes i
propaganda de la consulta

8. El “Consejo de Estado” certifica per
unanimitat la il·legalitat de la consulta

9. L’alcalde de Perpinyà prohibeix la
llengua catalana al Ple

10. David Fernández: "Ens declarem
obertament insubordinats al TC"
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