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Butlletí electrònic del Correllengua 2011 

L’octubre continua a ple rendiment i en la darrera setmana una 

vintena de ciutats i viles han gaudit amb la festa de la llengua. La 

ciutat d’Elx (el Baix Vinalopó) va viure un nou pas del Correllengua de 

la mà del Casal Jaume I d’Elx amb actes especialment dedicats als 

més petits i amb un gran èxit de participació. El 5 d’octubre, el Gran 

Teatre es va omplir de 600 xics i xiquetes per veure i riure amb 

l’espectacle “El Geperut i el Bolet Màgic”. El mateix dia al vespre, la 

Flama del Correllengua va ser rebuda al saló de plens de l’Ajuntament 

d’Elx i els actes continuaren els dies següents, amb especial lluïment 

per a la segona edició del Sopar Homenatge a Vicent Andrés Estellés. 

Ja al Principat, el Correllengua va viure una gran activitat amb actes a 

14 comarques diferents. Especialment rellevant fou el Correllengua de 

Montblanc (la Conca de Barberà), després de sis anys sense organitzar-

se. Una caminada matinal a les Tres Creus fou l’aperitiu als actes de 

tarda, amb especial significació pel concert de Pau Alabajos i el 

concorregut Correfoc. L’endemà una interessant xerrada a càrrec de 

Muriel Casals (presidenta d’Òmnium Cultural) i Salvador Cot (periodista 

i director de Nació Digital) sobre les relacions Catalunya/Espanya 

posava el punt i final als actes. També la Llacuna (l’Anoia) celebrava 

festa grossa amb la desena edició del seu Correllengua i va tenir un 

dels seus moments més seguits, amb la xerrada sobre el català a 

l’escola, a càrrec de Carme Forcadell (Som Escola) i Joan Pere Le 

Bihan (Amics de la Bressola),  

  

600 alumnes de les escoles d’Elx varen 

omplier el Gran Teatre 

Crònica dels actes  

celebrats entre el 7 i el 12 d’octubre 

CLL a la Vila de Gràcia (el Barcelonès)CLL a la Vila de Gràcia (el Barcelonès)  

Dv. 14 d’octubre (Actes previstos) 

Ds. 15 d’octubre (Actes previstos) 

 

CLL al Guinardó (el Barcelonès)CLL al Guinardó (el Barcelonès)  

Dv. 14 d’octubre (Actes previstos) 

Ds. 15 d’octubre (Actes previstos) 

 

CLL a Artesa de Lleida (el Segrià)CLL a Artesa de Lleida (el Segrià)  

Dv. 14 d’octubre (Actes previstos) 

Ds. 15 d’octubre (Actes previstos) 

  

CLL a Sant Hilari Sacalm (la Selva) CLL a Sant Hilari Sacalm (la Selva)   

Dv. 14 d’octubre (Actes previstos) 

Ds. 15 d’octubre (Actes previstos) 

Dg. 16 d’octubre (Actes previstos) 

 

CLL a Almenar (el Segrià)CLL a Almenar (el Segrià)  

Ds. 15 d’octubre (Actes previstos) 

  

CLL a Puigverd de Lleida (el Segrià)CLL a Puigverd de Lleida (el Segrià)  

Dg. 16 d’octubre (Actes previstos) 

 

CLL a Balaguer (la Noguera)CLL a Balaguer (la Noguera)  

Ds. 15 d’octubre (Actes previstos) 

 

CLL a Cervera (la Segarra)CLL a Cervera (la Segarra)  

Ds. 15 d’octubre (Actes previstos)  

  

CLL a Torredembarra (el Tarragonès)CLL a Torredembarra (el Tarragonès)  

Dv. 14 d’octubre (Actes previstos) 

Ds. 15 d’octubre (Actes previstos)  

  

CLL a Olesa de Montserrat (Baix Llobre.)CLL a Olesa de Montserrat (Baix Llobre.)  

Dv. 14 d’octubre (Actes previstos) 

Ds. 15 d’octubre (Actes previstos) 

Dg. 16 d’octubre (Actes previstos) 

  

CLL a St. Just Desvern (el Baix Llobregat)CLL a St. Just Desvern (el Baix Llobregat)  

Dv. 14 d’octubre (Actes previstos) 

Ds. 15 d’octubre (Actes previstos) 

  

CLL a Viladecans (el Baix Llobregat)CLL a Viladecans (el Baix Llobregat)  

Dv. 14 d’octubre (Actes previstos) 

Ds. 15 d’octubre (Actes previstos) 

  

CLL a Castellbisbal (el Vallès Occ.)CLL a Castellbisbal (el Vallès Occ.)  

Ds. 15 d’octubre (Actes previstos) 

Dg. 16 d’octubre (Actes previstos)  

  

CLL a Matadepera (el Vallès Occ.)CLL a Matadepera (el Vallès Occ.)  

Ds. 15 d’octubre (Actes previstos) 

Dg. 16 d’octubre (Actes previstos) 

 

CLL a Sta. Coloma de Gramenet CLL a Sta. Coloma de Gramenet   

(el Barcelonès)(el Barcelonès)  

Dv. 14 d’octubre (Actes previstos) 

Ds. 15 d’octubre (Actes previstos) 

 

CLL a Canet de Mar (el Maresme)CLL a Canet de Mar (el Maresme)  

Dv. 14 d’octubre (Actes previstos) 

 

CLL a St. Vicenç de Montalt (Maresme)CLL a St. Vicenç de Montalt (Maresme)  

Dg. 16 d’octubre (Actes previstos)  

  

CLL a Dosrius (el Maresme)CLL a Dosrius (el Maresme)  

Ds. 15 d’octubre (Actes previstos) 

Dg. 16 d’octubre (Actes previstos)  

  

CLL a Bigues i Riells (la Selva)CLL a Bigues i Riells (la Selva)  

Ds. 15 d’octubre (Actes previstos) 

 

CLL Roda de Ter (Osona)CLL Roda de Ter (Osona)  

Dv. 14 d’octubre (Actes previstos) 

Ds. 15 d’octubre (Actes previstos) 

Dg. 16 d’octubre (Actes previstos) 

  

CLL a Preixana (l’Urgell)CLL a Preixana (l’Urgell)  

Dv. 14 d’octubre (Actes previstos) 

Ds. 15 d’octubre (Actes previstos) 

Dg. 16 d’octubre (Actes previstos) 

  

CLL a Navàs (el Bages)CLL a Navàs (el Bages)  

Ds. 15 d’octubre (Actes previstos) 
 

SEGUIU EL CORRELLENGUA A 

TRAVÉS DE LES XARXES SOCIALS 

 

 

 

O A TRAVÉS DEL DIARI ARA I  

EL PROGRAMA DE RAC1  

“La primera pedra” 

 

 

 

AGENDA CLL 2011 

Del 14 al 16 d’octubre 

Piera (l’Anoia) va tornar a gaudir un any més amb els actes del 

Correllengua. El divendres 7, els actes es centraren en una 

notable xerrada a càrrec de Carme Forcadella, de Plataforma 

per la Llengua, a l’entorn de l’estat del català. L’endemà, la 

plaça del Peix va acollir la resta d’actes més festius, amb taller de 

falcons pels més petits i el concert dels grups Xeic! i Escassa 

Llibertat com a principals atractius. També a l’Anoia, Castellolí va 

viure el pas de la flama amb diversos actes. 

Manlleu (Osona) va tornar a organitzar el Correllengua després 

d’uns anys sense fer-ho, i amb una proposta força original: la Festa 

Silenciosa, una proposta de Ràdio ARRC i el Casal Boira Baixa on 

es va poder gaudir de 3 hores de festa a través dels auriculars i un 

sintonitzador de ràdio. La Sala de l’Aliança de Lliçà d’Avall (el 

Vallès Oriental) va acollir els actes de Correllengua amb dos 

suggeriments ben atractius:  el concurs “Setze jutges” de 

coneixement del català, on els protagonistes eren els alumnes de 

cicle superior de les escoles del poble, la lectura de poemes de 

Pere Quart i la interpretació musical de l'obra "Corrandes de l'Exili", 

tot a càrrec dels alumnes. 

Les poblacions de Celrà, Bordils i Sant Joan de Mollet (el Gironès) 

van celebrar el Correllengua de manera conjunta, començant 

amb una bicicletada popular i finalitzant amb un sopar popular al 

casal la Pioixa de Bordils. Finalment, i per tancar els actes de cap 

de setmana, la plaça de l’església de Sant Pere de Riudebitlles 

(l’Alt Penedès) va ser el marc perfecte per a allotjar les activitats, 

centrades en l’acte de suport a la immersió lingüística, la mostra 

de balls folklòrics i el ball amb el grup els Filibusters. protagonitzar 

Ja fora del cap de setmana, l’escriptor Màrius Serra fou el 

protagonista del Correllengua de Flix (la Ribera d’Ebre) amb una 

interessant xerrada sobre la llengua. Moments abans, els alumnes 

de primària i secundària varen dedicar poemes i dibuixos al 

Correllengua. Per acabar, Barbens (el Pla d’Urgell) va celebrar el 

seu primer Correllengua el 12 d’octubre, amb un conjunt d’actes 

celebrats a la plaça de l’església on la música de la Coral i el 

recital de poemes van ser les activitats més reeixides. 

www.cal.cat 

correllengua@cal.cat 

Instantània de la pujada a les Tres 

Creus, al CLL de Montblan 

Any 2 - Número 6 - Octubre 2011 - 2a setmana 

Cartell del CLL de Calella 

Cartell del CLL de Celrà, Bordils i 

Sant Joan de Mollet 

La Selva fou el cap de setmana passat una comarca que va rebre una 

doble ració de Correllengua, amb els actes programats a Hostalric i 

Caldes de Malavella. A Caldes de Malavella, el nucli local de la CAL va 

triar el teatre-cinema com a marc per a celebrar-hi els actes, amb la 

xerrada d'Oriol Junqueras, nou president d'ERC com a principal atractiu. 

Per la seva part, el centre cultural Serafí Pitarra d’Hostalric va acollir els 

actes centrals del Correllengua, la tarda del diumenge 9, amb 

l’actuació de l’Esbart Dansaire Jove de Gualba i del cantautor valencià 

Pau Alabajos.  

El Maresme és de les comarques amb més nombre de Correllengües i el 

darrer cap de setmana no en fou excepció, amb accions a Vilassar de 

Mar i Calella. Especialment reeixits van ser les activitats a Vilassar de 

Mar, amb una doble jornada que va tenir en l’homenatge a Joan Oliver 

i a la seva obra l’eix principal dels seus actes. A Calella, el Correllengua 

es va caracteritzar per la gran participació a l’entorn del Passeig 

Manuel Puigverd el matí de diumenge. El  Berguedà tornà a celebrar el 

pas del Correllengua iniciant-lo a la Pobla de Lillet, amb un diumenge 

ple d’activitat que s’inicià amb una caminada matinal i acabà amb un 

dinar popular, amenitzat pel grup Avel·lina. 

L’entorn proper a Barcelona també ha viscut una gran activitat, amb 

iniciatives a Montcada i Reixac, Badalona i Santa Coloma de 

Gramenet.  A Badalona, el racó de can Gual a la Rambla va ser 

l’escenari triat amb actes centrats en la reivindicació del català a 

l’escola i on, la periodista de TV3 Lídia Heredia fou l’encarregada de 

llegir el manifest. Novament, Montcada i Reixac va acollir el pas de la 

flama amb actes repartits en una doble jornada; el divendres 7 fou el 

torn per la música del cantautor Jordi Montañez, mentre que l’endemà 

el protagonisme es va traslladar a la taula, amb un sopar de taverna 

que va comptar amb la presència de la periodista Patrícia Gabancho. 

Finalment, el Correllengua a Santa Coloma de Gramanet va començar 

a caminar ferm amb una interessantíssima sessió matinal de turisme 

social, i que va recórrer els carrers de la vila a la recerca de les 

empremtes de la lluita per la normalització lingüística a la ciutat. En els 

propers dies, continuaran els actes a la vila. 
Lídia Heredia fou l’encarregada de llegir 

el manifest del CLL de Badalona 

Aspecte de la Sala d’Actes de Ca Don 

Ventura de Flix durant la xerrada de 

Màrius Serra 
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