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Butlletí electrònic del Correllengua 2011 

Però els actes no es van centrar només en les grans ciutats o capitals 

de comarca, sinó que també van arribar a un ampli ventall de viles i 

pobles del Principat, i en alguns d’ells el Correllengua hi arribava per 

primer cop. Aquest és el cas de la vila de l’Arboç (el Baix Penedès) 

que en la seva primera edició va programar una àmplia mostra 

d’activitats entre les que destacà una original tirada de bitlles, “la 

desfogada”, on cada bitlla estava ornamentada amb caricatures i 

frases de persones que han atacat la llengua catalana o el país. 

També Pallejà (el Baix Llobregat) va organitzar el seu primer 

Correllengua, amb activitats repartides entre divendres i diumenge, i 

que van incloure diverses actuacions de carrer i la presentació del 

llibre d’enigmes “Verb i Gràcia”, amb propostes de jocs lingüístics. A 

l’Anoia, Òdena celebrà els seus actes per primer cop, amb especial 

protagonisme pel concert de Pepet i Marieta, el divendres 21 per la 

nit al Teatre Unió Agrícola, mentre que Santa Maria d’Oló (el Bages) 

també va rebre el bateig de Correllengua amb diverses activitats de 

plaça. 

Tal i com va passar l’anterior cap de setmana, el Cap i Casal també 

concentrà dues propostes. La primera fou el Correllengua de Sants, 

Hostafrancs i la Bordeta que es va iniciar amb un homenatge a Pere 

Quart, amb la representació de l’espectacle poètic-musical “Joan 

Oliver l’home/Pere Quart el poeta” de Jaume Calatayud i Vicente 

Monera. L’endemà, l’activitat es traslladà a la plaça de Sants amb 

una munió d’activitats durant tota la jornada (castellers, diables, 

gegants, concursos de pintura...) i que culminaren, ja al vespre, amb 

els concerts dels grups Sans and Fot i lo Petit Comitè. A Sant Gervasi 

de Cassoles, la plaça Frederic Solé acollí els actes centrals el 

dissabte, on va destacar-hi la xerrada sobre l’estat de la llengua, 

amb la participació de la periodista Patrícia Gabancho i del membre 

de Somescola, Josep Maria Cervelló. 

El Correllengua bull d’activitat.  

Crònica dels actes celebrats entre el 21 i el 27 d’octubre 

El Correllengua desborda activitat les darreres jornades amb propostes 

que es multipliquen arreu del país. L’últim cap de setmana fou una 

bona mostra, on hi destacaren els actes celebrats a moltes grans 

ciutats del Principat. 

Aquest és el cas de Girona, on després d’uns anys sense fer-se, la flama 

de la llengua hi tornà amb un parell de jornades d’activitat. El dissabte 

22 pel matí es va celebrar una marxa popular per la llengua a la Vall 

del Celrè i els actes continuaren per la tarda amb una animada festa 

infantil a la plaça de Sant Agustí. El dimecres 26 l’activitat es va centrar 

en la presentació del llibre “A cremallengua” de l’escriptor rossellonès 

Joan-Lluís Lluís, a la Casa de la Cultura. Per la seva part, Lleida tornà a 

viure el dissabte 22 un Correllengua ben festiu, amb la tradicional 

cercavila de cultura popular pels carrers i places de la capital del 

Segrià i que finalitzà amb l’actuació del grup Staklar, a la plaça de les 

Comèdies. Igualada (l’Anoia) va reprendre l’activitat iniciada el cap 

de setmana anterior amb una triple proposta, de la qual en 

destacaren els actes de dissabte, amb un divertit Cercamots i els 

concerts de  Mínnim i Meritxell Gené. L’endemà, la inauguració oficial 

del Casal la Teixidora centrà bona part dels actes programats. També 

Tortosa (el Baix Ebre) se sumà als actes de Correllengua un any més, 

amb un seguit d’actes que es venien celebrant des de feia dies i que 

culminaren el dissabte amb la proposta de portar la jota al Mercat. Per 

la seva part, Manresa (el Bages) va organitzar els actes centrals el 

dissabte 22 amb un dinar popular i una original cercavila en favor de la 

immersió lingüística, al pati del Casino. El nucli de la CAL de L’Hospitalet 

de Llobregat (el Baix Llobregat) va optar enguany per un Correllengua 

on es combinaren la conversa i la gastronomia, amb un sopar-col·loqui 

amb l’historiador i jurista Josep Cruanyes, al Casino del Centre. 

Finalment, la ciutat d’Eivissa va iniciar els seus actes el passat dissabte 

22, gràcies un cop més a l’impuls de l’Associació 8 d’agost i de l’Institut 

d’Estudis Eivissencs. El primer acte consistí en la primera edició del 

concurs d’Scrabble en català, a l’IES Santa Maria. 

  

CLL a EivissaCLL a Eivissa  

Dv. 28 d’octubre (Actes previstos) 

Ds. 29 d’octubre (Actes previstos) 

 

CLL a Tàrrega (l’Urgell)CLL a Tàrrega (l’Urgell)  

Dv. 28 d’octubre (Actes previstos) 

Ds. 29 d’octubre (Actes previstos) 

Dg. 30 d’octubre (Actes previstos) 

Dl. 31 d’octubre (Actes previstos) 

 

CLL a Arenys de Munt (el Maresme)CLL a Arenys de Munt (el Maresme)  

Dv. 28 d’octubre (Actes previstos) 

 

CLL a Riudoms (el Baix Camp)CLL a Riudoms (el Baix Camp)  

Dv. 28 d’octubre (Actes previstos) 

Ds. 29 d’octubre (Actes previstos) 

  

CLL a Reus (el Baix Camp)CLL a Reus (el Baix Camp)  

Dv. 28 d’octubre (Actes previstos) 

 

CLL a Bao (el Rosselló)CLL a Bao (el Rosselló)  

Dv. 28 d’octubre (Actes previstos) 

Ds. 29 d’octubre (Actes previstos) 

Dg. 30 d’octubre (Actes previstos) 
 

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

Dv. 28 d’octubre (Actes previstos) 
 

CLL a Avià (el Berguedà)CLL a Avià (el Berguedà)  

Dv. 28 d’octubre (Actes previstos) 

Ds. 29 d’octubre (Actes previstos) 
 

CLL a Sitges (el Garraf)CLL a Sitges (el Garraf)  

Dv. 28 d’octubre (Actes previstos) 

Ds. 29 d’octubre (Actes previstos) 
 

CLL a la Nou de Berguedà (Berguedà)CLL a la Nou de Berguedà (Berguedà)  

Ds. 29 d’octubre (Actes previstos) 

 

CLL a Sant Joan de Vilatorrada (Bages)CLL a Sant Joan de Vilatorrada (Bages)  

Ds. 29 d’octubre (Actes previstos) 

 

CLL a Vilafranca del Penedès CLL a Vilafranca del Penedès   

(l’Alt Penedès)(l’Alt Penedès)  

Ds. 29 d’octubre (Actes previstos) 

 

CLL a Mataró (el Maresme)CLL a Mataró (el Maresme)  

Ds. 29 d’octubre (Actes previstos) 

Dg. 30 d’octubre (Actes previstos) 

 

CLL a Vic (Osona)CLL a Vic (Osona)  

Ds. 29 d’octubre (Actes previstos) 

Dv. 4 de novembre (Actes previstos) 

 

CLL a Blanes (la Selva)CLL a Blanes (la Selva)  

Ds. 29 d’octubre (Actes previstos) 

 

CLL a Berga (el Berguedà)CLL a Berga (el Berguedà)  

Ds. 29 d’octubre (Actes previstos) 

 

CLL a Llorenç del Penedès CLL a Llorenç del Penedès   

(el Baix Penedès)(el Baix Penedès)  

Ds. 29 d’octubre (Actes previstos) 

Dg. 30 d’octubre (Actes previstos) 

Dt. 1 de novembre (Actes previstos) 

 

CLL als Guiamets (el Priorat)CLL als Guiamets (el Priorat)  

Dg. 30 d’octubre (Actes previstos) 
 

CLL a Montesquiu (Osona)CLL a Montesquiu (Osona)  

Dg. 30 d’octubre (Actes previstos) 

 

CLL a Sta. Eulàlia de Riuprimer (Osona)CLL a Sta. Eulàlia de Riuprimer (Osona)  

Dl. 31 d’octubre (Actes previstos) 

 

CLL a Tarragona (el Tarragonès)CLL a Tarragona (el Tarragonès)  

Dv. 4 de novembre (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 28 d’octubre al  

4 de novembre 

Un any més el Lluçanès va viure el pas de la flama de la llengua, amb els 

actes centrats enguany a Prats de Lluçanès. El dissabte fou el dia gran 

amb una gimcana de tarda per a petits i grans al passeig, i els concerts 

d’Èmfasi, Pau Alabajos, Nyandú i PD Barni ja entrada la nit, a la Sala 

Polivalent. A Llagostera (el Gironès), el Correllengua gaudeix de molt bona 

salut i enguany es va programar una triple proposta de cap de setmana: 

concerts el divendres al vespre, marxa de torxes el dissabte i una 

caminada popular al puig de la Guàrdia el diumenge. Si aquesta 

proposta no us feia hi havia l’opció de desplaçar-se una mica cap al sud i 

gaudir dels actes a Alella (el Maresme), on de la mà del nucli local de la 

CAL s’havia programat, entre d’altres actes, una representació teatral de 

l’obra “Com us deia... el rei està fotut”, de Frederic Soler “Pitarra” (a Can 

Lleonard) o un interessant itinerari per la vila, a la recerca de l’empremta 

que hi deixà el pedagog Francesc Ferrer i Guàrdia. També al Maresme, 

Malgrat de Mar va rebre un any més la flama amb un cap de setmana 

reblert d’actes, on hi destacaren les activitats de diumenge, amb la 

popular cercavila i la construcció del logotip de la CAL, a la plaça Anselm 

Clavé. També a la comarca, la Sala Cabanyes de Mataró acollí una 

doble representació de l’obra “el Mikado”, mentre que ben a prop, a 

Argentona es celebrà el sopar del Correllengua, on es va fer públic el 

veredicte del jurat del concurs de poesia "Tirallonga de Monosíl·labs", en 

homenatge a Joan Oliver. 

Al Vallès Occidental, els actes de Correllengua arribaren a Cerdanyola del 

Vallès i a Sant Quirze del Vallès. A Cerdanyola, l’espectacle poètic-

musical “Vers la veu, la teva paraula” a càrrec de Cesk Freixas i David 

Caño va ser l’aposta més reeixida dels actes que es celebraren el dissabte 

a la plaça Abad Oliva. Per la seva part, a Sant Quirze la plaça dels avis 

acollí el dissabte pel matí un interessant taller de cultura popular, amb el 

Ball de cintes del Vallès. Al Palau d’Anglesola (el Pla d’Urgell) els 

organitzadors van optar per donar un fort protagonisme als nens amb el 

Correnens, un conjunt d’activitats dirigides als més petits, com ara el taller 

d’elaboració de capgrossos i la participació en diferents balls i jocs 

tradicionals. I molts més actes es van programar a d’altres viles com ara 

Santa Eulàlia de Ronçana (el Vallès Oriental), els Prats de Rei (Anoia), Sant 

Joan de Mediona (l’Alt Penedès), Casserres (el Berguedà) i Santa Coloma 

de Gramenet (el Barcelonès), i que per manca d’espai no n’hem pogut 

incloure una breu crònica. A totes elles els demanem disculpes.   

www.cal.cat 

correllengua@cal.cat 

Arribada de la senyera i la flama a Pallejà  

que celebrà enguany la primera  

edició del Correllengua 

L’historiador i jurista Josep Cruanyes 

protagonista del Correllengua de 

l’Hospitalet de Llobregat 

Cartell del CLL d’Eivissa 
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Cercavila del Correnens al  

Palau d’Anglesola 

Elaboració del mural del Correllengua 

2011 al Lluçanès en honor a Joan Oliver, 

amb la presència de la seva filla Sílvia 

Actuació de la Bastonera de 

Cerdanyola del Vallès al Correllengua 

de la vila 

Moment de la lectura del Manifest al 

Correllengua de Sants, Hostafrancs i la 

Bordeta 

http://www.pepetimarieta.com
santsandfot.trad.org/
http://www.myspace.com/lopetitcomite
cucroig.blogspot.com/2011/02/staklar.html
http://www.myspace.com/minnim
http://www.myspace.com/meritxellgene
http://www.vuitdagost.cat/
http://www.estudiseivissencs.cat/
http://www.estudiseivissencs.cat/
http://www.cal.cat/agenda_detalle.aspx?id=400
http://www.cal.cat/agenda_detalle.aspx?id=401
http://www.cal.cat/agenda_detalle.aspx?id=383
http://www.cal.cat/agenda_detalle.aspx?id=384
http://www.cal.cat/agenda_detalle.aspx?id=385
http://www.cal.cat/agenda_detalle.aspx?id=386
http://www.cal.cat/agenda_detalle.aspx?c=1&id=240
http://www.cal.cat/agenda_detalle.aspx?c=1&id=403
http://www.cal.cat/agenda_detalle.aspx?c=1&id=404
http://www.cal.cat/agenda_detalle.aspx?c=1&id=376
http://www.cal.cat/agenda_detalle.aspx?c=1&id=357
http://www.cal.cat/agenda_detalle.aspx?c=1&id=358
http://www.cal.cat/agenda_detalle.aspx?c=1&id=359
http://www.cal.cat/agenda_detalle.aspx?c=1&id=215
http://www.cal.cat/agenda_detalle.aspx?c=1&id=412
http://www.cal.cat/agenda_detalle.aspx?c=1&id=415
http://www.cal.cat/agenda_detalle.aspx?c=1&id=416
http://www.cal.cat/agenda_detalle.aspx?c=1&id=417
http://www.cal.cat/agenda_detalle.aspx?c=1&id=414
http://www.cal.cat/agenda_detalle.aspx?c=1&id=406
http://www.cal.cat/agenda_detalle.aspx?c=1&id=419
http://www.cal.cat/agenda_detalle.aspx?c=1&id=258
http://www.cal.cat/agenda_detalle.aspx?c=1&id=259
http://www.cal.cat/agenda_detalle.aspx?c=1&id=377
http://www.cal.cat/agenda_detalle.aspx?c=1&id=407
http://www.cal.cat/agenda_detalle.aspx?c=1&id=353
http://www.cal.cat/agenda_detalle.aspx?c=1&id=408
http://www.cal.cat/agenda_detalle.aspx?c=1&id=409
http://www.cal.cat/agenda_detalle.aspx?c=1&id=410
http://www.cal.cat/agenda_detalle.aspx?c=1&id=411
http://www.cal.cat/agenda_detalle.aspx?c=1&id=413
http://www.cal.cat/agenda_detalle.aspx?c=1&id=418
http://www.cal.cat/agenda_detalle.aspx?c=1&id=420
http://www.cal.cat/agenda_detalle.aspx?c=1&id=380
http://www.paualabajos.cat
http://www.myspace.com/nyandumusic
http://twitter.com/CAL_cat
http://www.facebook.com/profile.php?id=100001973693360
http://www.ara.cat/especials/correllengua2011/
http://rac1.org/programes/la-primera-pedra/

