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Presentació

El correllengua al Maresme
A l’organització del Correllengua hi participen diferents pobla-
cions i entitats de la nostra comarca, (culturals, centres educa-
tius, colles  geganteres, entitats associatives...) que amb la seva 
col·laboració fan possible aquest programa i el seguit d’actes 
amb  l’arribada de la flama de la llengua com a símbol i demos-
tració d’unitat de la Llengua catalana.

Animeu-vos, a participar en el vostre territori,  dels actes del cor-
rellengua 2009. Podeu  trobar tots els programes de la comarca 
a: www.cal.cat.

Salut i visca la terra
Grup organitzador del Correllengua – Maresme.
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Què és el Correllengua? 
El Correllengua és una iniciativa  a favor de la llengua i cultura  
sorgida de la societat civil catalana. És una proposta per a la 
defensa i promoció de la llengua catalana, transversal, oberta,  
participativa i popular. 

Els objectius del Correllengua són aconseguir el ple reconeixe-
ment de la unitat de la llengua catalana, l’oficialització 
a tot el territori i el foment d’uns hàbits interpersonals de 
fidelitat lingüística.

En l’actual context d’arribada de persones procedents d’arreu 
del món, el Correllengua ha de servir per evidenciar que el marc 
del bilingüisme ja està superat i que ens trobem en una situació 
de multilingüisme, amb més de 300 comunitats lingüístiques ar-
reu dels Països Catalans, tot remarcant els valors positius que 
suposa la diversitat lingüística i el fet que les llengües no són 
simples eines de comunicació, sinó maneres originals d’inter-
pretar l’entorn. Per tant, i per aportar el nostre granet de sorra a 
aquesta diversitat, ens cal fer del català el punt de trobada 
de totes aquestes comunitats lingüístiques, és a dir, 
la llengua comuna de totes i tots els catalans, nascuts 
aquí o vinguts de fora. Només d’aquesta manera podrem fer 
del català una eina d’integració i de cohesió social.

Objectius del Correllengua 09
Els objectius bàsics

Els objectius del Correllengua són aconseguir el ple reconei-
xement de la unitat de la llengua catalana, l’oficialització a tot el 
territori,  fomentant-ne  l’ús i a la vegada, uns  hàbits de fidelitat 
lingüística.

a) La unitat de la llengua catalana.
Cal continuar treballant per evidenciar la fal·làcia que suposen 
les polítiques secessionistes, l’objectiu final de les quals és arra-
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conar la llengua en el conjunt del territori, supeditant-la a la llen-
gua espanyola. Per tant, cal insistir en els fonaments històrics, 
científics i jurídics que avalen la unitat de la llengua. 

b) El català, única llengua oficial.
El Correllengua ha de servir per exigir a les administracions com-
petents que reconeguin l’oficialitat del català a tot el territori i 
també a la Unió Europea i que desenvolupin un marc legal i unes 
polítiques concretes que garanteixin la plena normalització de la 
llengua catalana. Només d’aquesta manera podrem convertir el 
català en quelcom útil i necessari per a viure i treballar als Països 
Catalans. 

c) El català com a element d’integració i de cohesió.
En l’actual context d’arribada de persones procedents d’arreu 
del món, el Correllengua ha de servir per evidenciar que el marc 
del bilingüisme ja està superat i que ens trobem en una situació 
de multilingüisme, amb més de 300 comunitats lingüístiques ar-
reu dels Països Catalans, tot remarcant els valors positius que 
suposa la diversitat lingüística i el fet que les llengües no són 
simples eines de comunicació, sinó maneres originals d’inter-
pretar l’entorn. Per tant, i per aportar el nostre granet de sorra 
a aquesta diversitat, ens cal fer del català el punt de trobada 
de totes aquestes comunitats lingüístiques, és a dir, la llengua 
comuna de totes i tots els catalans, nascuts aquí o vinguts de 
fora. Només d’aquesta manera podrem fer del català una eina 
d’integració i de cohesió social.

Endavant amb el correllengua!
Visca la llengua i la cultura catalana!
Visca els Països Catalans lliures
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Manifest 2009
Potser us sembli un contrasentit, però no ho és. No és cap con-
trasentit que la màxima aspiració del Correllengua sigui poder 
desaparèixer algun dia. No és cap contrasentit perquè, quan 
això s’esdevingui, voldrà dir que la llengua catalana ha recupe-
rat la normalitat i que, per tant, ja no calen celebracions com 
aquesta per prendre consciència de la perillosa situació en què 
es troba. Franco va morir l’any 1975, però hi ha àmbits en què 
la llengua catalana pateix exactament la mateixa marginació que 
quan era viu. I aquesta marginació, en bona part, és culpa nos-
tra, perquè, tot i que no disposem de les estructures polítiques i 
jurídiques per fer que la llengua catalana gaudeixi en el seu terri-
tori del mateix estatus que l’espanyol a Espanya o que el francès 
a França, hi ha molts àmbits que depenen exclusivament de 
nosaltres i que, això no obstant, hem abandonat.

Un d’aquests àmbits és el de l’ús de la llengua. Una llengua que 
s’usa poc acaba no tenint raó de ser i allò que no té raó de ser 
desapareix. No tenim cap dret a acusar els nouvinguts de no 
parlar català si nosaltres som els primers que els parlem en una 
altra llengua. Quin interès poden tenir-hi si amb el nostre com-
portament els estem dient que no cal que l’aprenguin? Hem de 
comprendre que el gran motor de la humanitat és la necessitat. 
No hi ha evolució sense necessitat. I la llengua catalana, per 
molts segles d’història que tingui al darrere, només sobreviurà si 
és útil i necessària per viure als Països Catalans.
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Hi ha, tanmateix, un altre factor de risc, i és el de la degradació 
de la llengua. La llengua catalana, cada cop més, s’està con-
vertint en un patuès, en un dialecte de l’espanyol. I això –cal 
denunciar-ho- s’està fent en connivència amb els llibres d’estil 
de molts mitjans de comunicació catalans que, amb l’excusa 
“d’arribar a tothom”, no sols naturalitzen els castellanismes, 
sinó que també arraconen sistemàticament les paraules i les ex-
pressions catalanes més genuïnes i utilitzen les que presenten 
menys diferències morfològiques i fonètiques amb l’espanyol. 
És a dir, que l’arquitectura de la llengua és cada cop més pobre, 
la sintaxi fa pena i creix per moments la ignorància dels referents 
culturals propis. Això fa que la major part dels catalans utilitzin 
dites populars i frases fetes espanyoles en lloc de les pròpies 
i que la llengua catalana s’estigui transformant en un dialecte 
anomenat catanyol.

El Correllengua ens ajuda a prendre consciència d’aquesta 
transformació i ens adverteix que el futur de la llengua és indes-
triable del futur del país. Si perdem la llengua, perdem el país. 
Assumim, per tant, la nostra responsabilitat i treballem, cadascú 
des del seu àmbit, per petit que sigui, per tal que la llengua 
i el país assoleixin l’únic estatus polític que els pot retornar la 
normalitat. Treballem, en definitiva, per normalitzar políticament 
el nostre poble, perquè normalitzant-lo normalitzarem també la 
nostra llengua i la nostra vida. 

Víctor Alexandre

Endavant amb el Correllengua! 
Visca la llengua i la cultura catalanes! 
Visca els Països Catalans lliures!



Tiana - Montgat
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Finals de novembre 
Escola d’Adults Timó

Tertúlia Literària
Sobre el llibre Un lloc entre els morts de  
Maria Aurèlia Capmany.
 

Xerrada “La llengua 
d’ús a la Bressola de la 
Catalunya del Nord”



Alella
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Divendres 16 d’octubre
8 del vespre | Biblioteca Ferrer i Guàrdia

Xerrada col·loqui
Amb Vicent Sanchis sobre la llengua ca-
talana i els mitjans de comunicació. Vicent 
Sanchis és Llicenciat en Ciències de la In-
formació, va ser director de l’AVUI, diari en el qual col·labora habi-
tualment i actualment és director de Barça TV.      

2/4 de 10 del vespre | Restaurant Can Flo

Sopar xerrada
Amb Vicent Sanchis. Obert a tothom. El 
preu és de 20 euros i cal apuntar-se abans 
del dia 12 d’octubre al telèfon 678 601 710 
o al correu alella@cal.cat
  



Alella
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Dissabte 17 d’octubre    
11 del matí | Plaça de l’Ajuntament

Rebuda de la
flama de la llengua
portada pels atletes del Club Serra Mari-
na i pels ciclistes de l’Associació Rato-
lins de Camp. Tothom que vulgui acompanyar-la en el recorre-
gut ha de ser a 3/4 de 11 a la masia de Can Magarola.

¼ de 12 | Plaça de l’Ajuntament

Lectura del Manifest
del Correllengua 2009

2/4 de 12 | Plaça de l’Ajuntament

Homenatge a
Manuel de Pedrolo
Lectura popular de textos de Pedrolo. 
Activitat oberta a tothom. Els textos no po-
dran ser superiors a 20 línies.

12 del migdia | Plaça de l’Ajuntament

Espectacle infantil 
“Somnis d’Alicia”
de la companyia Teatre Nu. 

10 del vespre | Casal d’Alella

Teatre: Diner Negre
de Ray Cooney. A càrrec del grup de 
teatre Pàmpol del Casal d’Alella. Entrada 
lliure. 



Alella
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Diumenge 18 d’octubre
2 de la tarda | pati de Can Gaza

Botifarrada Popular
El preu és de 6 euros Cal fer reserva an-
ticipada abans del dimecres 14 d’octubre 
al telèfon 675768295 o al correu electrònic 
alella@jerc.cat.

4 de la tarda

Lectura-concurs de 
poemes propis o no
Oberta a tothom que hi  vulgui participar. Hi 
haurà premi per al millor lector de poemes. 

Dissabte 24 d’octubre              
6 de la tarda | Centre cultural Can Lleonart

Lliurament dels
premis literaris
El 13è premi de poesia Alella a Maria Ole-
art, 9è premis de contes Alella a Guida Alzi-
na i 6è premi Isidre Pòlit de relats curts d’Astronomia. 

www.alella.cat 
Durant tota la setmana al web de l’Ajuntament d’Alella hi haurà 
penjat el manifest per la llengua i el programa d’actes del Corre-
llengua 2009 al poble.

Organitza: Nucli local de la CAL i Ajuntament d’Alella  
Col·laboren: JERC, Club d’atletisme Serra Marina, Associació ciclista 
Ratolins de Camp, Casal d’Alella, Biblioteca Ferrer i Guàrdia i Agrupa-
ció d’Astronomia d’Alella.
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La Petita Mallorquina

Forn i Pastisseria

Rambla Àngel Guimerà, 40 · Tel 93 555 68 67 · Alella
C/ Pau Pi i Ferrer, 3 · Tel 93 398 16 19 · Badalona
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C/ Doctor Corbera, 8
08328 Alella (Barcelona)
Tel. 93 555 91 21
fablan_s@hotmail.com

(Prèvia petició d’hora)

HOME - DONA

Torrent Vallbona, 7   Alella   Tel. 935 554 136   www.ferreteriajordi.com



Alella
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Santa Eulàlia, 2
08328 Alella
Tel. 93 540 53 26
Fax 93 540 53 27
eurosonim@eurosonim.com

LA PAPERERIA I MÉS
PAPERERIA | PREMSA | LLIBRERIA

LLAMINADURES | JOGUINES I MATERIAL INFANTIL
NOVA SECCIÓ: OBJECTES DE REGAL

Pl. Antoni Pujades, 10 (Alella, Can Vera)
T. 93 540 18 15 | 93 540 92 68



Argentona
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Divendres 18 de setembre
2/4 de 9 del vespre | Saló de Pedra de l’Ajuntament

Presentació del llibre 
Itinerari poètic
d’Antoni Canu (Ocier, Sardenya, 1929) 
poeta alguerès que veu en aquest llibre la 
publicació de l’obra complerta. A càrrec 
de Pere Mayans. També podrem gaudir 
de l’audició d’unes quantes poesies amb 
la veu del propi poeta i alguns interpretats 
per cantants algueresos; entre d’altres la 
cantant Franca Masu. 
Pere Mayans ( Hospitalet de Llobregat,1963).H estat el res-
ponsable de l’edició del llibre Itinerari poètic d’Antoni Canu. És 
Llicenciat en filologia catalana, ha estat professor d’institut i ac-
tualment és Cap del Servei d’Immersió i Ús de la Llengua del 
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.
És autor dels llibres Redescobrim el Països Catalans, CAT-llen-
gua i societat dels Països Catalans i Redescobrir l’Alguer, i de 
més de cent cinquanta articles sobre la realitat dels Països Ca-
talans i d’altres minories lingüístiques del món.
Enguany ha estat el 2n classificat del 1r PREMI D’ASSAIG IN-
DEPENDENTISTA amb l’article Un o més noms per a la nostra 
llengua.



Argentona

16

Dissabte 19 de setembre
a partir de les 6 de la tarda | Plaça Nova

Lectura del Manifest
del Correllengua-2009

tot seguit

Homenatge a 
Xesco Boix
en el 25è aniversari de la seva 
mort, sopar popular, música i 
molt més.



Argentona
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c. Badalona 14-16 – 08310 Agentona - Tel. 937 561 568
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Divendres 25 de setembre
2/4 de 4 de la tarda | Plaça de Rocafonda

Rondalles per a escolars
a càrrec de, Ma Àngels Gil Vila; conta-
contes i pallassa.

Dijous 8 d’octubre
2/4 de 4 de la tarda | Plaça Catalunya

Rondalles per a escolars
a càrrec d’Esteve Guardiola conta-con-
tes.

Dijous 4 de novembre  
6 de la tarda | Llibreria Robafaves Jove

Sessió de contes per la 
Llengua
a càrrec de Pep Duran.  



Mataró
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Dimecres 23 de setembre
2/4 d’11 de la nit | Televisió de Mataró 

Debat a TVM:
Per una televisió en 
català sense fronteres
Comptarem amb la presència de: Hervé 
Pi (president de la Federació d’Entitats en Defensa de la Llen-
gua i la Cultura Catalanes de la Catalunya del Nord). Antoni 
Trobat (Obra Cultural Balear), Zaida Torregrossa (Acció Cul-
tural del País Valencià, Francesc Ricart (Casal Jaume I de 
Fraga, Franja de Ponent).

Dimecres 28 d’octubre 
7 de la tarda | Llibreria Robafaves (carrer nou, 9) 

presentació del llibre 
Històries del paradís
a càrrec del seu autor, Xavi Sarrià (voca-
lista d’Obrint Pas).

Dissabte 3 d’octubre
2/4 de 6 de la tarda
plaça dels Bous (Institut Damià Campeny)

 
Concentració de gegants

3/4 de 6 de la tarda

Cercavila per la llengua

Recorregut: plaça dels bous, La Riera fins 
arribar a la plaça de Sta. Anna i a continua-
ció,  cap a la Plaça de l’Ajuntament.
Participaran a la cercavila, gegants de 
la ciutat. També comptarem amb la col-
laboració d’un grup de batukada.

Amb la col·laboració de la coordinadora de 
colles geganteres.  

Encapçalarà la cercavila, la Flama de la llengua.



Mataró
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7 del vespre | plaça de l’Ajuntament

Rebuda institucional de 
la flama de la Llengua 

Tot seguit 
 

Lectura del Manifest
del Correllengua d’enguany a càrrec de: 
Mercè Colomer, presidenta d’Omnium 
Cultural de Mataró-Maresme.

A continuació | plaça de l’Ajuntament

Xocolatada popular
per a  tothom!

I després | plaça de l’Ajuntament

Ball infantil: 
País de Cotó
grup musical, per a fer ba-
llar a tothom! 

durant tot el dia | plaça de 
l’Ajuntament
 

Mataró Ràdio
Un any més, comptarem amb la col·laboració  de Mataró Rà-
dio, que ens acompanyarà durant 5h al llarg dels actes que se 
celebraran en motiu del Correllengua, a la plaça de l’Ajuntament.
Al matí, de les 11 i fins a les 14:30  “Mira la ràdio en directe”. 

Al llarg de la tarda, la ràdio ens oferirà, un programa especial en 
directe, amb actuacions i entrevistes a persones vinculades al 
Correllengua de la nostra ciutat. 



Mataró
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18 i 25 d’octubre 
18 i 25 d’octubre a les 6 d ela tarda i 25 d’octubre a les 9 de la nit
Sala Cabañes

Teatre:
El cafè de la Marina
de Josep Maria de Segarra.

Dissabte 31 d’octubre 
a partir de les 12 de la nit | Taverna Atzucac
El Carreró, 31 baix (plaça de l’Ajuntament)

Per la Castanyada,
fem gresca amb la 
música en català
Organitza: Taverna Atzucac

Dimecres 11 de novembre
7 de la tarda | Can Palauet

Debat: El Maresme i 
l’Autodeterminació 
Ponents: Juli Cuéllar, historiador; Xevi 
Safont-Tria, regidor de la CUP a l’Ajunta-
ment de Mataró; Josep Manel Ximenis, 
regidor de la CUP a l’Ajuntament d’Arenys 
de Munt; Agustí Barrera, historiador i 
membre del MAPA d’Arenys de Munt; i  
Antoni Guirao, historiador. Moderador: Josep Xaubet.
Organitza: Grup d’Historiadors Jaume Compte

En acabat els actes del dia 3 d’octubre, tothom qui ho vulgui, ens trobarem per anar a 

sopar  en un restaurant de la ciutat. Les persones que hi estigueu interessades, podeu 

fer la reserva al Tel. 93 790 22 60( MEM) o bé al 661 031 736  fins el dia 2 d’octubre.

*
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CENTRES ESCOLARS DE SECUNDÀRIA
Adreçada als alumnes de Batxillerat dels centres públics de la ciutat

CONFERÈNCIA DE SOCIOLÍNGÜÍSTICA:

La llengua “mola” 
Oikmntns?
A càrrec de Roger de Gràcia, presenta-
dor del programa Bocamoll de TV3.

Col·laboren:
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C/ Barcelona, 32
Av. Gatassa, 119



Mataró
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Dosrius
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Dissabte 17
i diumenge 18 d’octubre
Cau de Bruixes | Pou del Glaç de Canyamars (Dosrius)

Lectura del manifest
del Correllengua 09

Organitza: Associació Bruixes del Corredor
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Dissabte 10 d’octubre
6 de la tarda | Centre Cívic

Espectacle Musical 
Hansel i Gretel
a càrrec de La Roda Produccions.
 

Diumenge 11 d’octubre
12 del migdia | Plaça del Poble

Acte institucional i 
lectura del manifest
del Correllengua 2009 a càrrec del regidor 
de Cultura sr. Amadeu Clofent Rosique.
 

Seguidament

Sardanes
amb la Cobla Osona i refrigeri.

Sant Vicenç
de Montalt
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Divendres 13 de novembre
9 de la nit | Can Borrell

Conferència-col·loqui:
El català i Europa
a càrrec de Bernat Joan, secretari gene-
ral de Política Lingüística
 

Agraïm la col·laboració de l’Ajuntament d’Arenys de Munt. 
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Divendres 23 d’octubre
2/4 de 8 del vespre | Sala noble del Calisay

Lectura del manifest
del Correllengua 2009

A continuació

VI Tast de vins dels 
Països Catalans
de la mà de tres vinaters arenyencs. 
“Coneix el vi d’un país i coneixeràs la seva 
gent”. Preu: 3 €. Podeu apuntar-vos al Ce-
ller del Rial.

 Organitza: Correllengua Arenys de Mar



Canet de Mar
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Dissabte 10 d’octubre
12 del migdia | Biblioteca P. Gual i Pujadas

Hora del conte: “Contes 
clàssics vistos per nens”
amb Joan Bosch.  

Dissabte 10 d’octubre
2/4 de 8 del vespre | Aula magna de l’Escola de 
Teixits de Punt (entrada per la plaça Indústria)

Xerrada
“El domini .cat a internet”
a càrrec dels periodistes Vicent Partal i 
Saül Gordillo.
Organitzat per les seccions locals de la Pla-
taforma per la Llengua Maresme i d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, amb la col·laboració 
de l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Canet 
de Mar.

Divendres 16 d’octubre
7 del vespre | Biblioteca P. Gual i Pujadas

Club de lectura
conduït per Rubén Mettini. Llibre: Mil 
sols esplèndids de Kaled Hosseini. 



Canet de Mar
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Dissabte 24 d’octubre
12 del migdia | Biblioteca P. Gual i Pujadas

Hora del conte:
“El Tabalet”
amb Fina Gelpí. Contes per a menuts.  

Divendres 30 d’octubre
8 del vespre | Biblioteca P. Gual i Pujadas

La Música del Llibres
Activitat organitzada conjuntament amb l’Esco-
la de Música Municipal.

Del 22 d’octubre
a l’11 de novembre
Biblioteca P. Gual i Pujadas

Exposició: T’estimo... 
o no: Una exposició al 
voltant de l’afecte

Dissabte 14 de novembre
12 del migdia | Biblioteca P. Gual i Pujadas

Hora del conte: 
Rumpelstiltskin
amb els nens de la Mercè. 

Divendres 20 de novembre
7 del vespre | Biblioteca P. Gual i Pujadas

Club de lectura
conduït per Rubén Mettini.
Llibre: Bon dia, tristesa de Françoise Sa-
gan. 
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Divendres 27 de novembre
8 del vespre | Biblioteca P. Gual i Pujadas

La Música del Llibres.
Activitat organitzada conjuntament amb l’Esco-
la de Música Municipal. 

Dissabte 28 de novembre
12 del migdia | Biblioteca P. Gual i Pujadas

Hora del conte:
Els tres porquets
amb Fina Gelpí. Contes per a menuts. 
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Carrer Abell, 43
Tel.i fax 93 794 01 98

Canet de Mar

Plaça 11 de setembre, s/n
Tel. 93 794 32 34
info@ubcanet.com

Riera Sant Domènec, 16  -  Canet de Mar
Tel. i fax 93 794 12 38

regals informals
premsa i revistes




