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1. INTRODUCCIÓ
Aquest dossier té la intenció de facilitar la
tasca d’organització i de coordinació del
Correllengua a totes aquelles persones,
entitats o associacions interessades a fer
arribar el moviment a les seves
respectives viles, pobles, barris i ciutats. Al
mateix temps, vol ser una eina d’ajuda
per a aclarir alguns aspectes bàsics del
Correllengua.
La Coordinadora d’Associacions per la
Llengua catalana (CAL) és una de les
principals
entitats
impulsores
del
Correllengua que recorre cada any
bona part de les comarques dels Països
Catalans, tot realitzant actes arreu amb
la finalitat de promoure la nostra llengua i
cultura.
A cada ciutat, poble, barri... els actes del
Correllengua són impulsats pels nuclis de
la CAL o per entitats i persones
interessades a col·laborar-hi. Això fa del
Correllengua una de les iniciatives més
participades dels Països Catalans, però
també implica seguir uns principis bàsics,
tant en relació als continguts com en
relació a l’àmbit organitzatiu, per tal
d’aconseguir uns bons resultats i tenir la
repercussió que es mereix.

En aquest dossier us facilitem tota la
informació que us pot caldre per al
desenvolupament
del
vostre
Correllengua i us demanem que tingueu
en compte el seu contingut. En cas de
trobar-vos amb qualsevol dificultat o
dubte podeu posar-vos en contacte
amb nosaltres a través del telèfon 93 415
90 02 o bé a l’a/e correllengua@cal.cat.
També podeu consultar el nostre portal
web www.cal.cat, i tota la informació
necessària al llarg de la campanya a la
secció dedicada al Correllengua 2011.
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2. LA COORDINADORA D’ASSOCIACIONS PER LA LLENGUA
CATALANA (CAL)
La Coordinadora d’Associacions per la
Llengua catalana (CAL) va néixer el 23
d’abril de 1996 amb la voluntat de fer un
treball de xarxa entre associacions i
persones a títol individual d’arreu del
país, que volguessin implicar-se en un
projecte basat en tres grans objectius:


Garantir un futur digne per a la
nostra llengua, tot reivindicant
polítiques
actives
que
en
promoguin
l’ús
social
i
n’afavoreixin
la
plena
normalització. I, paral·lelament,
incidir en la presa de consciència
de la gent respecte d'aquest fet.



Acabar amb la menysvaloració
de la nostra cultura i, per tant,
presentar-la arreu del món com el
que és: una cultura innovadora,
integradora i desacomplexada.



Reclamar el reconeixement de la
unitat i l’oficialitat de la llengua
catalana en tot el seu territori: de
Salses a Guardamar i de Fraga a
Maó.

Les nostres eines són la mobilització i la
conscienciació
de
la
població
mitjançant
activitats
adreçades
a
promoure la nostra cultura i llengua.
Pretenem que la gent gaudeixi d’una
normalitat catalana i, a la vegada,
sensibilitzar-la de la seva necessitat. Així
doncs, mitjançant el nostre discurs clar
volem fer veure a les persones
l’anormalitat –no només cultural i
lingüística– en què vivim.

La CAL es vertebra en nuclis territorials,
des d’on es pot incidir de manera més
directa
i
efectiva
sobre
les
problemàtiques locals.
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3. EL CORRELLENGUA, UN PROJECTE REEIXIT
Aquesta iniciativa va sorgir l’any 1993 a
l’illa de Mallorca, inspirada en la Korrika
del País Basc, que sorgeix amb la finalitat
de demostrar la vitalitat de la llengua
catalana i fomentar-ne l’ús social. El 1995
es comença a fer al País Valencià i a
partir del 1996 la CAL agafa el
compromís de portar-lo a la resta dels
territoris de parla catalana.

persones arreu del país.
El Correllengua es vertebra amb el pas
de la flama, l’element simbòlic i
cohesionant de tota aquesta iniciativa.
Al seu pas es llegeix el ―Manifest del
Correllengua‖ i es realitzen, en l’àmbit
local, tota mena d’activitats de caire
lúdic, festiu, pedagògic i reivindicatiu:
xerrades, taules rodones, programes de
ràdio i televisió, música i balls populars,
actes gastronòmics, cercaviles, teatre al
carrer, concerts, ... amb l’objectiu de
mostrar la vitalitat de la nostra llengua i
cultura a totes les persones que,
nouvingudes o no, encara no la
coneixen. Alhora, pretén implicar tothom
en la seva defensa. En definitiva, una
manera festiva i oberta de celebrar la
catalanitat, al carrer, de manera
desacomplexada i en positiu.

La CAL exerceix la coordinació del
Correllengua al Principat, a Menorca, a
Eivissa, a Andorra, a la Franja i a la
Catalunya Nord, en coordinació amb
altres entitats de cada territori, mentre
que al País Valencià l’exerceix Acció
Cultural del País Valencià (ACPV). A l’illa
de Mallorca, el Correllengua no se
celebra cada any, sinó que es va
alternant: un any celebren Correllengua i
un altre Acampallengua. Des de fa uns
anys, però, i de la mà de l’entitat Joves
de Mallorca per la Llengua, durant el mes
d’octubre
celebren
un
acte
de
Correllengua, per tal de participar en els
actes que es fa arreu del país.

El Correllengua ha esdevingut el referent
més clar i més multitudinari de
reivindicació de la llengua catalana.
Centenars d’entitats d’arreu dels Països
Catalans, provinents de molts àmbits
(lúdic, cultural, esportiu, musical, social,
festiu, juvenil, pedagògic, gastronòmic...)
han fet possible una infinitat d’actes amb
l’objectiu de mostrar la necessitat de
treballar tots plegats per tal que la
llengua catalana ocupi el lloc que li
pertoca a la nostra societat.

L’evolució del Correllengua es fa evident
si tenim en compte que en el seu inici
comptàvem amb una dotzena de
pobles, barris o ciutats que celebraven
actes de Correllengua i avui passem dels
300. El Correllengua és la iniciativa per la
llengua que anualment mou més

- 3

-

4. OBJECTIUS BÀSICS DEL CORRELLENGUA
Els objectius del Correllengua són aconseguir el ple reconeixement de la unitat de la
llengua catalana, l’oficialització a tot el territori i el foment d’uns hàbits interpersonals 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
arraconar la llengua en el conjunt del territori, supeditant-la a
la llengua espanyola o la francesa. Per tant, cal insistir en els
fonaments històrics, científics i jurídics que avalen la unitat de
la llengua. El secessionisme institucional, promogut pel Partit
Popular al País Valencià i en bona mesura a les Balears,
continua ben actiu, amb agressions constants, com son el
tancament definitiu dels repetidors de TVC al Sud.

b) El català, única llengua oficial
A nivell del Principat de Catalunya, el redactat del nou estatut
que ja s’anunciava insuficient envers l’oficialitat del català, el
recurs davant el Tribunal Constitucional (TC) de l’articulat referit
als drets i deures envers la llengua i la poca aplicació de la Llei
de Política Lingüística en àmbits tan importants com
l’ensenyament, ens obliga a pressionar les administracions i les
diverses forces polítiques catalanes per tal que treballin en pro
d’una igualació real dels drets i deures fixats per la legislació
vigent. La recent sentència del Tribunal Suprem espanyol amb
tres resolucions que qüestionen el paper del català com a
llengua vehicular de l’ensenyament a Catalunya, atenta
clarament contra un dels elements bàsics de l’escola
catalana, un model que ha funcionat amb èxit els darrers 30
anys i, gràcies el qual, la nostra societat gaudeix d’un bon
nivell d’educació i cohesió social. Aquest model lingüístic ha
contribuït de manera decisiva a pal·liar el greu desequilibri que
viu el català, llengua pròpia de Catalunya, respecte al
castellà, en diferents àmbits.
Al País Valencià, l’escenari és força més complicat donada la
situació política, on les diferents majories del PP han
desenvolupat una creuada contra el català en tots els
diferents àmbits (negació de la unitat de la llengua, vertebrant
el “idioma valencià” com un ens independent aïllat del
català), afavorint un procés de substitució envers el castellà. És
significatiu l’informe del Sindicat de Treballadors de
l’Ensenyament del País Valencià, presentat l’abril passat, on
exposa la situació irregular de l’ensenyament en valencià I
avisa del canvi d’estratègia del govern valencià, que ha
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passat d’entrebancar el sistema educatiu en valencià a
afavorir-ne la involució. Segons el dictamen, malgrat
l’augment de la demanda, únicament el 29% dels alumnes pot
rebre ensenyament en valencià; el desequilibri depèn del
territori, de la titularitat del centre i de l’etapa educativa: com
més al sud, menys ensenyament en valencià. El dictamen
també indica que la Conselleria d’Educació ha activat una
sèrie de mesures que posen en perill el desplegament de la
“Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià”, aprovada
unànimement per les Corts Valencianes fa 30 anys. És així que
treballa en una nova xarxa de centres pretesament plurilingües
que reduirà encara més les hores lectives en valencià. També
hi ha en perill de desaparició el “Programa d’Incorporació
Progressiva del valencià”. A sobre, cal tenir en compte les
retallades pressupostàries d’ajuda al valencià i la reducció del
nombre d’assessors lingüístics.
A les Illes Balears, la situació política sorgida arran les darreres
eleccions autonòmiques crea un nou interrogant que pot
suposar posar fre a certes actituds promogudes pel govern
anterior. Com en el cas del Principat, ens obliga a exigir
polítiques fermes en matèria lingüística, tot aprofitant la
conjuntura actual, adoptant mesures especialment en els
mitjans de comunicació i en l'ensenyament, uns àmbits en els
quals el govern del PP destaca per la seva bel·ligerància, i els
intercanvis amb la resta de territoris dels Països Catalans.
A la Franja, l’estatut d’Aragó va ignorar la realitat lingüística de
la Franja, on hi trobem el percentatge d’ús social més alt de tot
el territori, deixant el català sense cap reconeixement legal.
Darrerament s’ha aprovat la “Llei de Llengües de l’Aragó” que
representa un tímid reconeixent del català.
La llei dóna drets als habitants de les zones bilingües que es
designen a rebre educació així com a dirigir-se a les diverses
administracions en qualsevol llengua pròpia de la seva zona.
No obstant això, aquesta llei encara no reconeix la cooficialitat
del català, i resta de moment com única llengua oficial el
castellà.
A la Catalunya Nord, la Federació d’Entitats per la Defensa de
la Llengua i la Cultura Catalanes de la Catalunya del Nord ha
encetat la campanya "Refusem la descatalanització de
Catalunya Nord‖ perquè considera que d'uns anys ençà està
afectada "per projectes que són presentats com a innovadors i
que ens volen fer entrar en una suposada normalitat, i que de
fet ens proposen una identitat catalana descafeïnada".
Per exemple, "el Centre de Documentació i d'Animació de la
Cultura Catalana, el CeDACC, es dilueix dins la mediateca,
perdent funcionalitat i visibilitat; la Casa Pairal de Perpinyà
creada el 1963 pel Josep Deloncle, un lloc simbòlic de la ciutat,
desapareix; la fusió del departament de català de la
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Universitat de Perpinyà amb el departament de turisme posa la
llengua catalana en un segon pla, una llengua que no caldria
dominar per a cursar els Estudis Transfronterers Catalans.
També es retalla el pressupost del Departament de Català de
la UPVD i s'hi han suprimit llocs de treball; l'Institut Font Nova és
substituït per un servei municipal dels afers catalans. El
panorama dels mitjans de comunicacions és decebedor,
generalment afirmen voler mantenir i desenvolupar “l'esperit
català” en la programació, sense incloure cap programa en
llengua catalana. Les Cartes aprovades pel Consell General el
2007 i per la municipalitat de Perpinyà el 2010, unes Cartes que
han de legitimar l'ús de la llengua catalana, són paper mullat,
unes declaracions de bones intencions sense cap concreció,
inútils si no són realment aplicades.
Els signes de descatalanització de la societat són nombrosos i
evidents, fins i tot amagats per un discurs pseudo modern a
vegades pintat de rendibilitat que ens fa fer passos enrere. Per
això, es convida tothom a adherir-se a la campanya per
defensar la identitat catalana i a fer-ho començant per la
llengua, que n'és el veritable vector.
Finalment, a Andorra, on el català és l’única llengua oficial, hi
manquen polítiques desacomplexades que permetin fer del
català l’autèntica llengua d’ús social.
A nivell europeu, el català continua lluny de l’oficialitat, per
manca de voluntat d’uns estats espanyol i francès que se
suposa que ens representen però que, a la pràctica, oculten i
menyspreen la realitat lingüística dels Països Catalans, malgrat
que el català, amb nou milions de persones que el parlen i
onze que l’entenen, supera de lluny altres comunitats
lingüístiques que sí que tenen plenament reconeguts els seus
drets en el si de la Unió Europea.
Així doncs, el marc estatutari i legal es mostra, per enèsima vegada, absolutament
insuficient per a permetre la plena normalització de la nostra llengua. El
Correllengua ha de servir per exigir a les administracions competents 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. Alhora,
cal tenir present que l’objectiu final de la CAL i del Correllengua és el reconeixement
del català com única llengua oficial als Països Catalans, i que amb aquesta finalitat
l’entitat va endegar fa uns anys la campanya ―Pel futur del català, única llengua
oficial”.
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c) La fidelitat lingüística
Finalment, un altre dels objectius centrals del Correllengua és el
foment d’uns hàbits de fidelitat lingüística que permetin superar
la baixa autoestima i la submissió pròpia dels parlants de
llengües minoritzades. Amb aquest objectiu, la CAL va
desenvolupar una eina de caire pedagògic, els tallers
sociolingüístics, que actualment coordina i promou Tallers per
la Llengua. L’eix central de la iniciativa és insistir en el paper
clau que, com a parlants, tenim en el manteniment de la
vitalitat de la llengua catalana, i evidenciar que el fet de
canviar del català a l’espanyol o el francès, quan aquesta és
la llengua del nostre interlocutor, ajuda a consolidar el paper
d’aquestes darreres com a llengües hegemòniques i comunes
a casa nostra, en detriment de la llengua pròpia, el català.
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5. EL CORRELLENGUA 2011
5.1. Quins són els objectius marc?
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 arreu 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’interpretar l’entorn. Per tant, i per
aportar el nostre gra 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.

conversa social són una manera efectiva
per a millorar la fluïdesa, l’augment del
bagatge lèxic, la refermança de la
seguretat i la consolidació de l'auto
confiança dels parlants. El projecte es
basa en grups de conversa dinamitzats
per voluntaris i voluntàries formades per
aquesta tasca, i sota la coordinació de
la CAL.
Podeu trobar més informació al web de
la CAL.

En aquest sentit, la CAL promou el
projecte XERREM, un projecte de
voluntariat perfectament estructurat.
Amb més de 60 punts de trobada i
gairebé 700 participants, el Xerrem posa
de manifest que les pràctiques de

El reconeixement a Joan Oliver
Com cada any, el Correllengua serveix
també per recordar la figura i l’obra d’un
autor de prestigi, ja desaparegut, i que
s’hagi significat per la seva estima envers
la llengua i el país. Enguany, i en
commemoració del 25è aniversari de la
seva mort, la CAL dedica el Correllengua
2011 al poeta vallesà JOAN OLIVER (PERE
QUART) i per aquest motiu, l’inici del

Correllengua té lloc a Sant Llorenç Savall,
vila molt vinculada a Oliver. En
conseqüència, animem a tots els
Correllengües a dedicar-li alguns dels
actes programats, com ara xerrades,
conferències,
lectures
de
textos,
representacions teatrals,... També des de
la
CAL
oferim
diversos
recursos
relacionats amb l’autor.
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Defensem la llengua, defensem la terra
La llengua està lligada indefugiblement
al territori. És per això que ens proposem
col·laborar amb les entitats i plataformes
que ens defensen de les contínues
agressions que pateixen els Països
Catalans (especulació, manca de
planificació per part de l’administració o
planificació sense incorporar els vectors
ambientals,
permissivitat
en
l’incompliment de les normes ambientals,
etcètera...) i que han degenerat en una
situació ambiental i social que jutgem
insostenible.

Així doncs, ens solidaritzem amb els
catalans i catalanes que lluiten contra la
MAT al nord i al sud de l'Albera; amb qui
defensa una nova cultura de l'aigua a les
Terres de l'Ebre, al Ter o al Xúquer; amb
els i les que creuen en el paper de
l'agricultura en la preservació del medi
ambient i com a element vertebrador del
territori; i, en definitiva, amb qualsevol
lluita ecologista arreu del territori
(Collserola, l'Horta, Penedès, Pitiüses, la
Vall Fosca i la Valldigna...).

5.1. Quin és el lema?
Un any més, el lema del Correllengua és Llengua, Cultura i Llibertat ja que recull
perfectament el missatge que vol transmetre el moviment.

5.2. Què és el Manifest i qui el fa?
Juntament amb el lema, el Manifest és
un element clau en tot Correllengua, i la
seva lectura dóna cohesió i unitat a tots
els actes que es celebren arreu del país.
Com sempre, la CAL encarrega
l’elaboració del text a una figura de
prestigi, que s’hagi significat pel seu
posicionament en defensa de la llengua i
la cultura.

Enguany el manifest del Correllengua
2011 ha estat elaborat pel cantautor
Cesk Freixas (Sant Pere de Riudabitlles,
1984), pel seu reconegut compromís amb
la cançó en català i amb el país. Tot
seguit us el reproduïm i també podeu
descarregar-vos-el aquí.
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Existència i consciència: hi som, i sabem que hi volem ser
Tenim l'avantatge de ser-hi, i això ningú ens ho podrà negar. La constatació de la vida d'un
poble és la seva pròpia existència, encara que això soni obvi, encara que sembli simple i
absurd. No hi ha res més important que saber-se viu, perquè és precisament aleshores
que podrem arribar a la consciència. I la consciència, això sí, m'atreviria a dir que ho és
gairebé tot.
Hi ha dos tipus de consciència: la negativa i la positiva. La primera és la reacció al toc
d'alerta que, per exemple, ens fa arribar la UNESCO: cada dues setmanes mor una
llengua. És una afirmació terrible, però tan certa com la nostra existència. El coneixement
d'aquesta notícia provoca una reacció, la consciència positiva, aquella que, davant
d'una idea que pot perjudicar el nostre poble i qualsevol dels seus trets identitaris, fa que
activem un sistema de protecció, basat, principalment, en una cultura de defensa. Per
tant, una cultura agredida, minoritzada i sotmesa, que ha de sobreviure gràcies a la
voluntat de la seva gent, lluny de la protecció que suposa la normalitat cultural i la
democràcia institucional.
Però tot això, ja ho sabem, té uns culpables que hauríem de poder assenyalar sense cap
mena de temor. Una llengua com la nostra, recolzada en una nació sense estat i, per tant,
sense un ple reconeixement internacional, ho té realment complicat per seguir fent anys i
fer-los amb bona salut. La opressió nacional que pateix el nostre poble és tan ampla que
fa mal. Però a la vegada hi estem tan acostumats, i tot plegat ens sembla d'allò més
arrambat a les normes de convivència democràtica, que ja ens hem fet amics del 'què hi
farem', del 'no s'hi pot fer res'. Sortir d'aquesta prudència per arribar a l'activitat i a
l'activisme cultural és només una qüestió nostra. Nostra i de la nostra voluntat.
És per això que avui és important que estiguem celebrant dues de les coses més
transcendentals que, encara al segle XXI, conservem els catalans: l'existència i la
consciència. Hi som, i sabem que hi volem ser. Un principi que ens ha fet hereus de les
batalles més simbòliques per salvaguardar la nostra llibertat nacional. Una llibertat que no
és legal, que no tenim a nivell administratiu, però que seguim treballant cada cop que
parlem la nostra llengua. Del Capcir a la Llitera, de la Segarra al Camp de Túria, de
l'Alcoià a Formentera.
La millor manera de conèixer el territori és recorrent-lo. La millor manera de conèixer la
llengua és llegint-la i parlant-la. I això és el que ens ajuda a fer el Correllengua. Any rere
any, i enguany un any més, seguim reivindicat l'autodeterminació i la riquesa lingüística.
Condemnem, un any més, la falta de drets democràtics, l'opressió cultural.
Un any més, seguim al país. Perquè ens pertany. I perquè tenim un deute amb la dignitat.
Visca la llengua i la cultura catalana!
Visca els Països Catalans!
Països Catalans, 2011
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5.3. Què és la moció?
Cada any, el Correllengua busca el
suport de les institucions locals i
comarcals per ajudar a la difusió dels
valors associats al Correllengua. Així,
nombrosos
ajuntaments
i
consells
comarcals aproven una moció de suport
al Correllengua i fan una aportació

econòmica per tal de potenciar el bon
funcionament d’aquesta iniciativa. L’any
passat ja van ser més de 200 els
ajuntaments que la van aprovar. Tot
seguit us adjuntem el text de la moció
que també us el podeu descarregar del
portal web de la CAL (aquí).

La normalització plena de la nostra llengua és una tasca que requereix l’esforç de tothom, ja que
només d’aquesta manera podrem garantir que el català sigui una llengua viva i amb futur en un
món cada cop més globalitzat. Per aquest motiu, des de la Coordinadora d’Associacions per la
Llengua catalana (CAL) volem donar-hi un nou impuls per mitjà de la quinzena edició del
Correllengua.
Des de la CAL, considerem que seria molt important la presentació a tots els municipis de la moció
que redactem a continuació i l’aprovació de la totalitat o d’una part dels acords proposats.
CAL, Països Catalans, juny de 2011

Proposta d’acord
Atesa la marginació que rep el català per part de les institucions estatals i comunitàries,
Atesa la necessitat d’assolir la plena normalitat del català arreu del territori, convertint-la en la llengua
vehicular i comuna de la nostra societat i en l’element d’integració de les persones nouvingudes,
Atesa la consolidació que després de deu anys està assolint la iniciativa cívica del Correllengua gràcies al
suport d’ajuntaments, consells comarcals, associacions i societat civil en general,
Atesa la voluntat de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua catalana (CAL), organitzadora del
Correllengua, de ratificar i augmentar aquest suport i arribar a tots els municipis i comarques de parla
catalana,
Atès el compromís amb la llengua catalana que sempre ha caracteritzat aquest municipi,
El Ple de l’ajuntament de .................................................
Reunit el dia .............................................................
ACORDA:
1. Donar suport al Correllengua 2011 com a instrument reivindicatiu de la societat a favor de la plena
normalització de l’ús social de la llengua arreu dels territoris de parla catalana i a favor de la seva unitat.
2. Donar suport a les entitats i grups del municipi interessats en organitzar el Correllengua i aportar la
infraestructura i l’ajuda necessària per al bon desenvolupament de les activitats programades.
3. Fer pública aquesta iniciativa i estendre-la a tots els àmbits que siguin propis d’aquesta corporació.
4. Donar suport a les iniciatives de voluntariat promogudes per la Coordinadora d’Associacions per la
Llengua i encaminades a facilitar l’apropiació i l’ús del català oral entre persones i col·lectius, i
especialment entre la població nouvinguda.
5. Fer una aportació econòmica general per a l’organització dels actes i el bon funcionament del
Correllengua 2011.
6. Fer arribar aquest acord a la seu nacional de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua catalana
(CAL), al carrer Muntadas, 24-26 baixos 08014 de Barcelona, i als organitzadors del pas del
Correllengua pel municipi.
El número de compte corrent per a aportacions és el 2100.4742.79.0200004867
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5.4. Quin és el calendari?
Enguany la campanya comença el 2 de
juliol a Sant Llorenç Savall (Vallès
Occidental) i finalitza el 5 de novembre a
Perpinyà (Rosselló). Per tant, tots els
Correllengües haurien d’organitzar-se
dins d’aquest interval de temps.

A part dels actes que es celebren a nivell
local, la CAL i d’altres associacions
organitzen actes d’abast nacional i que
tot
seguit
detallem.

Actes nacionals


2 de JULIOL: Sant Llorenç Savall i el Marquet de les Roques
Tal i com s’ha indicat, la CAL ha decidit dedicar el Correllengua a la figura de Joan
Oliver (Pere Quart), en record del 25è aniversari de la seva mort. Per aquest motiu
l’inici del Correllengua serà a la localitat de Sant Llorenç Savall (Vallès Occidental) i a
la casa pairal del Marquet de les Roques, antiga casa d’estiueig de la família de Joan
Oliver, on tot sovint hi feia estada i es reunia amb diferents escriptors.
El programa d’actes per aquest dia el teniu disponible en forma de cartell i us el
podeu descarregar aquí.
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11 de SETEMBRE: Barcelona
En el marc de la Mostra d’Entitats que es celebra cada any al Passeig President Lluís
Companys, la CAL organitzarà un acte commemoratiu del 25 aniversari de la mort de
Joan Oliver (Pere Quart).



Fraga
El Correllengua arriba a totes les comarques de la Franja de Ponent, amb actes a les
escoles i als pobles que són impulsats per la Institució Cultural de la Franja de Ponent.
Aquesta institució reuneix un conjunt d’associacions i col·lectius, que treballen en
favor de la defensa dels Països Catalans i de la seva llengua. Tot i que el 2010 no tenim
coneixement que s’organitzés el Correllengua, de ben segur que en la present edició
la Franja tornarà a encendre la flama de la llengua.



9 d’octubre: Ciutat de València
El País Valencià és el paradigma de la frase escrita per l’escriptor i pensador Joan
Fuster: “Tota política que no fem nosaltres serà feta contra nosaltres”. Així, en aquest
Correllengua volem posar especial èmfasi en continuar proclamant la unitat de la
nostra llengua, que tal i com deia l’eminent filòleg Joan Coromines; “En un país en
què amb totes les seves varietats dialectals, els dies de la setmana, les parts del cos
humà... es diuen igual, evidentment es tracta de la mateixa llengua”.
El 9 d’octubre es commemora l’entrada de Jaume I a València, es celebra la Diada
del País Valencià i així també, l’acte central del Correllengua al País Valencià, que
setmanes abans haurà passat per la majoria de les seves comarques. Els actes al País
Valencià són impulsats per Acció Cultural del País Valencià.



5 de novembre: Perpinyà
La Catalunya Nord, malgrat els intents d’assimilació francesa, ha mantingut sempre un
sentiment de catalanitat que li ha permès de sobreviure. Avui en dia, encara queda
prou gent per promoure la llengua i la cultura catalana, per demostrar que el futur
d’aquesta part del país es troba en la unitat amb la resta de territoris catalans.
Per dotzè any consecutiu, la Federació d’Entitats en Defensa i Promoció de la Cultura
Catalana, el Casal Jaume I de Perpinyà i la Coordinadora d'Associacions per la
Llengua catalana (CAL) organitzem conjuntament la cloenda del Correllengua a
Perpinyà, coincidint, amb la diada de la Catalunya Nord, enguany dissabte 5 de
novembre. Aquesta data sempre coincideix amb la commemoració del Tractat dels
Pirineus, fita especial perquè va representar l’amputació d’aquesta part del territori
català.
La cita –ineludible en el calendari nacional– creix cada any en participació i
mobilització i esdevé un clam per la recuperació dels lligams històrics entre el nord i el
sud de la nostra nació.
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6. COM ORGANITZAR UN CORRELLENGUA
Més de 300 municipis, i 400 actes realitzats arreu dels Països Catalans avalen el
Correllengua com la iniciativa per la llengua amb més participació ciutadana anual. El
mèrit és de les persones que, any rere any, de manera voluntària i amb uns objectius
comuns, fan pinya en l’organització dels actes del Correllengua.
La funció de la CAL és facilitar, en la mesura del possible, la tasca d’organització dels
actes i indicar un seguit d’aspectes clau relacionats amb el desenvolupament del
Correllengua.

6.1. Qui l’organitza?
Tot i ser impulsat per la CAL, el
Correllengua és organitzat per un ampli
ventall d’associacions, entitats i persones
a títol individual.
Allí on existeix un nucli local de la CAL (és
a dir, associats de la CAL pertanyents a
un mateix municipi o barri i que es
coordinen en forma d’agrupació local), li
correspon
la
tasca
d’empènyer
l’organització del Correllengua, en
coordinació amb d’altres entitats locals,
corporacions municipals,...
Allà on no hi ha nucli, són els propis socis
a títol individual o d’altres persones o
associacions que són sensibles amb el
missatge del Correllengua, els que tiren
endavant els actes i s’agrupen en forma
de Comissió del Correllengua. En aquests
casos, els actes s’han de fer de manera
oberta i amb la col·laboració d’aquelles
persones i entitats interessades.
El Correllengua és una iniciativa de la
societat civil, per tant, les organitzacions
polítiques podran adherir-se al manifest i
donar suport als actes, però en cap cas
podran ser els organitzadors directes dels

mateixos. Tot i això, els seus membres
poden participar, a títol individual, en la
seva organització.
Allà on es requereixi, i en la mesura de les
possibilitats humanes de desplaçament,
es pot demanar la presència de
membres del Secretariat Nacional de la
CAL,
ja
sigui
per
fer
reunions
preparatòries del Correllengua o bé per
participar o intervenir en els actes locals.
Totes les Comissions organitzadores del
Correllengua hauran de designar una
persona que serà la interlocutora amb la
CAL. S’hi haurà de posar en contacte,
per telèfon (93.415.90.02) o bé per correu
electrònic (correllengua@cal.cat) per tal
d’indicar aspectes clau del Correllengua
que organitzen: quan serà, on serà, quina
és la programació i què és el que
necessiteu.
Aquesta
persona
serà
l’encarregada de realitzar, si s’escau,
comandes de material i de realitzar els
pagaments, fer notes de premsa, i
elaborar la crònica dels actes i el recull
d’imatges.

6.2. Quan s’ha de celebrar?
El Correllengua 2011 s'inicia a Sant
Llorenç Savall (Vallès Occidental), el 2 de
juliol i es tanca a Perpinyà (Rosselló), el 5
de novembre. Per tal de dotar-lo de
sentit unitari, els Correllengües locals
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s’haurien de celebrar
marge de temps.

dins

d’aquest

Igualment,
per
tal
d’evitar
la
concentració d’actes en un mateix cap
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de setmana i en una mateixa comarca o
ciutat, és desitjable que hi hagi una
mínima coordinació comarcal o local
dels diferents actes (per no trepitjar-se).
En aquest sentit, la CAL us pot facilitar

aquesta informació. Un cas reeixit en
aquest sentit és la comarca del
Maresme, on els actes es coordinen a
nivell comarcal per tal d’evitar aquesta
circumstància.

6.3. Quin ha de ser el nexe d’unió entre tots els Correllengües?
Les activitats a realitzar són les que cada
nucli o entitat consideri oportunes,
sempre en relació amb la llengua i la
cultura catalanes. Aquestes activitats,
però, han de seguir la filosofia del
Correllengua i han de ser obertes i
participatives.
Hi ha dos elements clau i comuns a tot
Correllengua que cal incorporar en el
programa d’actes: l'arribada de la flama
del Correllengua i la lectura del manifest.

També
és
important
que
els
organitzadors es facin seu el personatge
que s’homenatja cada any. Tal i com
s’ha indicat, aquest any és l'escriptor
Joan Oliver "Pere Quart", del qual es
commemora el 25é aniversari de la seva
mort. Des de la CAL es posaran a
disposició recursos sobre la biografia i
l'obra d'aquest personatge, per tal de
donar a conèixer la seva lluita i el
compromís envers la llengua i la cultura
catalanes. També podeu consultar
l’Annex 4 d’aquest dossier, on adjuntem
un seguit d’enllaços d’utilitat.

6.4. Quina ha de ser la filosofia i com han de ser els actes?
Un dels principis bàsics que ha de regir els
actes del Correllengua és la voluntat de
normalitat. Què volem dir amb això?
Doncs que hem de pretendre fer actes
oberts a la majoria de la població,
participatius i populars. No hem de
pensar "en la gent de sempre" o en els
que ja estan conscienciats, sinó que hem
d’anar un pas més enllà, anar a
eixamplar els segments de població a qui
volem sensibilitzar. Cal encarar els actes
del Correllengua com una porta oberta
als nouvinguts, als qui encara no parlen
català, o als qui, tot i fer-ho, no tenen
consciència de la importància de la
nostra llengua i unitat nacional. Cal
aprofitar per obrir portes, fer nous
contactes, convidar a gent a participarhi... I això és impossible si no es tenen
presents dos factors claus a l’hora
d’organitzar els actes: serietat i dignitat.
Hem de muntar uns actes oberts, en
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espais oberts i de fàcil accés, o bé en
espais de referència, pensats per a la
majoria, i que siguin seriosos.
Igualment cal evitar les coses sense un
mínim de cara i ulls, i ser dignes de les
activitats que fem. Cal treballar perquè
catalanisme i independentisme, en el
sentit més ampli de la paraula, sempre
vagin associats de valors positius com
responsabilitat,
eficiència,
dignitat,
seriositat,... El treball i la lluita per la
llengua catalana es mereix alguna cosa
més que improvisació, presses i actes mal
fets, ja que sinó som nosaltres mateixos
qui la menysvalorem.
Una de les prioritats del Correllengua és
comptar, per l’organització dels actes,
amb el teixit associatiu local, que ens
permetrà fer actes més dinàmics, oberts i
participatius, i descentralitzar moltes
activitats. No cal inventar coses noves: si

-

ja funciona un grup de debat que
organitza periòdicament xerrades, doncs
se li proposa que una de les xerrades que
fa habitualment es centri en algun
aspecte de la llengua i que pugui entrar
en el programa del Correllengua. Així de
senzill !
També és molt important potenciar la
vessant pedagògica del Correllengua.

Un dels seus objectius, sensibilitzar sobre
la importància de l’ús social del català,
només
s’aconsegueix
amb
una
diversificació d’activitats. Per això, és
clau el contacte amb escoles, instituts,
grups d’esplai, professors, centres cívics...
tots aquells grups o persones que puguin
fer una tasca pedagògica.

6.5. Com es financen els actes?
El
finançament
dels
actes
del
Correllengua és un aspecte clau. La
filosofia
de
funcionament
del
Correllengua parteix de la base que part
del cost del disseny, la projecció i la
realització de les activitats de cada nucli
o organització local l'assumeixi la pròpia
organització, d'acord amb les iniciatives
que consideri oportunes (aportacions de
les entitats adherides, suport institucional,
subvencions
públiques,
donacions
individuals, venda de material del
Correllengua). Per aquest motiu, abans
d’aprovar el programa d’actes, cal
elaborar un pressupost que sigui
assumible (no cal estirar més el braç que
la màniga!).
Malauradament,
la
CAL
no
subvencionar o cobrir despeses
Correllengües locals, però sí que
aportar material per comercialitzar i
poden ajudar a finançar els actes.

pot
de
pot
que

A banda del material de difusió propi del
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Correllengua (samarretes, encenedors,
gorres,...), aquest any tornarem a editar
els bons d'ajut (valorats en 1€) i que
donen dret a participar en el sorteig d’un
lot de llibres i un lot de productes
alimentaris etiquetats en català. Això ha
de permetre una font suplementària
d'ingressos per als diferents organitzadors
dels Correllengües.
Una altra possible font d’ingressos és
cercar l’adhesió de comerços o entitats,
les quals aportin algun diner o tipus de
col·laboració. Per a aquests casos, la
CAL posa a disposició adhesius amb el
lema “Aquest establiment col·labora
amb el Correllengua” per a obsequiar el
seu compromís. Una altra possibilitat és
l’edició d’una petita guia o programa
dels actes on hi apareguin aquests
col·lectius. En aquest sentit, posem a
disposició un format digital de fulletó o
programa dels actes, que us podeu
descarregar al web i adaptar-lo a les
vostres
possibilitats.

-

7. OFERTA DE MATERIALS, PRODUCTES I RECURSOS PEL
CORRELLENGUA 2011
Com cada any, la CAL posa a disposició dels organitzadors del Correllengua un ampli
ventall de materials i recursos, amb l’objectiu de facilitar la vostra tasca. Això no vol dir
que us hagueu de limitar a les propostes que apareixen aquí, ja que segur que en la
vostra comarca i/o localitat disposeu de materials o recursos tan vàlids com aquests.
Recordeu que, per a qualsevol petició, és necessari que ho feu a través del correu
electrònic cal@cal.cat
Atenció!! Per poder gaudir de les propostes que us oferim en aquest dossier de recursos
no tan sols és imprescindible que feu les vostres sol·licituds, sinó que cal també, seguir una
normativa d’ús i que trobareu especificada en el punt 7.4. (Com puc sol·licitar el material
de venda i de préstec?). Al mateix temps, donat que hi ha moltes activitats que
coincideixen en el temps, ja us comuniquem que no sempre serà possible satisfer totes les
demandes. En aquests casos la CAL donarà sempre prioritat als nuclis actius de la CAL.

7.1. Oferta de productes i materials
S’entén per materials tot allò que
s’ofereix des de la CAL per facilitar la
publicitat dels vostres actes i per
productes tots allò destinat per a la seva
comercialització
i
cobrir
despeses
d’organització. Al mateix temps, ja que
és convenient que el Correllengua
presenti amb una imatge comuna a tot

el territori, aquest material aporta unitat
gràfica a la campanya.
A l’Annex 1 d’aquest dossier, es donen
més
detalls
dels
productes
que
s’ofereixen, amb imatges, descripció i
preus de venda.



Cartell mut del Correllengua 2011. És un cartell base editat per la CAL referent al
Correllengua i que ha de servir per anunciar els actes locals. És desitjable que el
cartell segueixi una mateixa imatge a tot arreu (grafia i logotips). Té un format DINA3 i es pot omplir amb la informació pròpia. Penseu que és important potenciar
una imatge unitària i digna a tot arreu. El podeu descarregar de franc directament
a la secció del web dedicada al Correllengua(en blanc i negre i/o color) o bé
demanar-lo en format paper.



Cartell dels actes nacionals. Cartell editat per la CAL i específic per anunciar els
actes nacionals, des de l’inici a Sant Llorenç Savall fins a la cloenda, el 7 de
novembre, a Perpinyà. Novament us el podeu descarregar del web gratuïtament o
demanar-lo en format paper.



Logotips de la CAL. Si voleu editar els vostres actes en un altre format, caldria que
al menys aparegués el logotip de la CAL i una referència al web (www.cal.cat),
per donar imatge unitària del Correllengua. També us els podeu descarregar aquí.



Edició digital de fulletó o programa d’actes. És una iniciativa que han tirat
endavant diversos nuclis en les darreres edicions del Correllengua. Es tracta
d’editar un fulletó o guia, per impremta, amb el recull de totes les activitats que es
faran en l’àmbit local o comarcal, i finançar-lo amb anuncis de comerços. En
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aquest document s’inclou una descripció de la CAL, del Correllengua i uns apunts
sobre la figura homenatjada enguany. Aquest material es posa a disposició en
format MS Word per a la seva manipulació i ajust a les vostres necessitats. Podeu
descarregar-vos un model d’exemple aquí.


Adhesius ―Aquest establiment col·labora amb el Correllengua‖. Són editats per la
CAL i van destinats a tots aquells establiments que col·laboren amb el
Correllengua, per tant, se n’ha de fer bon ús. Us el podeu descarregar del web i/o
demanar-lo físicament a la CAL.



Bo d'ajut. Aquest any es torna a editar el bo d'ajut, una manera d'aconseguir
recursos econòmics pels organitzadors dels Correllengues locals. Son talonaris de
50 butlletes a 1€, que dóna dret a poder optar al sorteig de productes etiquetats
en català i un lot de llibres. El sorteig és el dia 7 de novembre, en correspondència
amb el resultat del sorteig de l’ONCE.



Productes de marxandatge. Com cada any, la CAL genera un ampli ventall de
productes de marxandatge que es faciliten per ajudar a finançar els actes i
difondre la iniciativa. El producte estrella és la samarreta (que s’ha renovat aquest
any), però també es proporciona altre tipus de productes: estelades, encenedors,
gorres, clauers, motxilles,... A l’annex 1 teniu la descripció precisa de tots els
productes.

7.2. Oferta de recursos
Aquest apartat del dossier pretén reunir
una sèrie de propostes lúdiques, culturals,
didàctiques i musicals que us poden
ajudar en la preparació dels vostres
actes del Correllengua. Això no vol dir
que us hagueu de limitar a les propostes
que apareixen aquí, ja que segur que a
la vostra comarca i/o localitat disposareu
de recursos tan vàlids com aquests.
L’annex 3, recull els recursos que us
podem oferir, des de conferenciants i



actes de presentació de llibres a grups
d’animació, de teatre o músics. Pel cas
del llistat de grups musicals o d’animació,
només us proporcionem un guia
orientativa d’alguns grups, i que sovint
ofereixen preus més ajustats pel
Correllengua. No obstant, de ben segur
que en trobareu a faltar molts.
Tot seguit us indiquem els recursos que
oferim enguany:

Patums per a taules rodones, xerrades, conferències,... La CAL disposa d’un llistat
de telèfons i a/e de persones reconegudes per la seva trajectòria personal, i
compromís amb el país, que han volgut adherir-se al Correllengua d’enguany, i
que anomenem “Patums”. La seva aportació es tradueix en presentacions de
llibres, xerrades, participació en taules rodones… Aquest any 2011, prenen especial
rellevància aquelles persones especialistes en Joan Oliver, en la seva vida i obra.
Si us interesses convidar-los a participar en els vostres actes, caldrà que us adreceu
a la CAL i sol·licitar-ne el contacte.
Aspectes a tenir en compte a l’hora d’organitzar xerrades i conferències. És una
de les formes més directes que hi ha per fer arribar arguments a qui assisteixi a
la taula rodona o conferència. Cal organitzar-la molt bé, i encara que acabin
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venint els convençuts, aquests també n’han de treure profit (i no abusar d’ells
com començar amb retard...).
Així, per organitzar una bona xerrada hem de tenir presents els següents
aspectes:
a) Els ponents que realitzin la xerrada cal que siguin coneguts. També és
interessant que hi hagi alguna persona coneguda del poble, ja que és un
factor atractiu més per a la població local. La persona que presenti l’acte
cal que sigui del nucli organitzador del Correllengua.
b) L’espai de la conferència ha de ser l’adequat: amb bona sonoritat, entorn...
c) Cal fer un dossier de premsa anunciant l’acte i, posteriorment, enviar una
nota de premsa explicant com ha anat, incloent alguna fotografia de
l’acte. Normalment la premsa local, si es treballa, ve a tots els actes.
d) A tots els ponents que participin als vostres actes els heu d’assegurar, com a
mínim, que tenen el desplaçament i l’àpat pagats. Cal que quedeu bé amb
els ponents i, si podeu i s’escau, doneu-los algun complement econòmic.


Presentació de llibres. És una altra forma per captivar la gent, per l’atracció del
llibre o del seu autor/a, tot i que el públic que hi va normalment és el convençut o
aquell que ve per l’autor. Des de la CAL us podem posar en contacte amb algun
escriptor que hagi presentat un llibre recentment (veure annex 3).
Algunes coses a tenir en compte per a la presentació d’un llibre
a) Que la presentació del llibre sigui a càrrec, per exemple, d’un/a periodista o
professor del municipi. Si és el mateix autor, molt millor.
b) Cal que tingueu exemplars a la venda del llibre que es presenta. Per això
podeu trucar a l’editorial informant que feu aquesta presentació o també
podeu contactar amb alguna llibreria local.
c) Fer la presentació en un lloc adequat.
d) Fer un dossier de premsa anunciant l’acte i, posteriorment, enviar una
nota de premsa explicant com ha anat, incloent-hi alguna fotografia .



Grups d’animació, teatre i grups musicals. A l’annex 3 d’aquest dossier us indiquem
alguns grups que podeu contactar pels vostres actes, i que ofereixen sovint un
preu més econòmic per al Correllengua.
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7.3. Material de préstec
La CAL posa a disposició dels nuclis i
d’organitzadors de Correllengua, un
conjunt de material de préstec per
ajudar a fer uns actes més vistosos i amb
més contingut. Donat que es tracta d’un
material que es fa servir a molts
Correllengües, cal fer-ne un bon ús i
seguir una normativa de préstec
preestablerta.
Així, el temps màxim de préstec de tot el
material serà de com a màxim una
setmana, i s’haurà de retornar dins dels
cinc dies següents a la finalització del
Correllengua que l’ha utilitzat. S’ha de
tornat en les mateixes condicions en les
que s’ha lliurat, net i ben embalat.


Pel nuclis de la CAL que estiguin en actiu,
no es cobrarà fiança. Per a la resta
d'organitzacions o nuclis sense activitat,
la fiança serà retornada un cop s'hagi
efectuat la devolució del material
prestat.
A l’apartat 7.4. d’aquest dossier es donen
més detalls sobre què cal fer per
efectuar
la
reserva
de
material.
Igualment, a l’annex 2 us indiquem, amb
més precisió, el material de préstec que
oferim enguany. Tot seguit us els
indiquem a grans trets.

EXPOSICIONS. Les exposicions es podran demanar com a màxim per a una
setmana i si no hi ha més demanda es podrà allargar el període per una setmana
més. S’hauran de tornar netes i ben embalades. Per al seu muntatge, es farà servir
el mètode preestablert des de la CAL, qualsevol canvi en el mètode d’exposició,
que signifiqui fer-hi forats, o clavar-hi altres utensilis s’ha de notificar. En cas
d’incompliment no es retornaria la fiança corresponent. Les exposicions que
s’ofereixen són:

o Exposició “El Correllengua i la CAL”
Es tracta d’una exposició de 4 plotters amb suport inferior on s’explica què és el
Correllengua i què és la CAL.
o Exposició “Joan Oliver, l’home / Pere Quart, el poeta”
Es tracta d’una exposició de 4 plotters amb suport inferior on s’expliquen
aspectes de la vida i obra de Joan Oliver, l’autor homenatjat enguany.
o Exposició “Terra d’Escudella”
Es presenta en 12 plafons i conté un recull històric de les revoltes i conflictes
armats pels quals ha passat el Principat, des del segle XV al segle XX.
o Exposició “El català és cosa de tothom”
Exposició estructurada en 7 pancartes amb l’objectiu de fomentar actituds
assertives envers el català, afavorint-ne l’ús desacomplexat en tot moment i,
d’aquesta manera, ajudar a normalitzar-ne l’ús social.
o Exposició “Països Catalans: una realitat viva”
Estructurada en 4 plafons i recull els aspectes lingüístics, culturals i històrics
que conformen el concepte de Països Catalans.
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o Exposició “Joan Amades: la memòria del poble”
Composta per 8 plotters amb suport inferior on s’hi explica la biografia i l'obra
del gran folklorista i costumista Joan Amades.



JOCS. Es proporcionen dos jocs per fomentar la participació i augmentar el
coneixement de la nostra geografia i llengua.
o Trencaclosques gegant dels Països Catalans.
Trencaclosques de fusta perquè els més petits i també els grans construeixin i
aprenguin el mapa dels Països Catalans.

o Concurs de jeroglífics en català.
Dos plafons amb 12 jeroglífics tridimensionals que només tenen solució en
català. Els participants han de resoldre els jeroglífics omplint una butlleta, que
després es diposita en una urna. Es pot obsequiar al guanyador amb un premi
(entrades pel teatre, una panera,...). A la butlleta cal que s’indiqui el nom del
participant i un telèfon de contacte. Al web de la CAL podeu descarregar-vos
les instruccions i un exemple de butlleta.
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PANCARTES. Aquest material serveix com a decoració pels vostres actes. La major
part són pancartes de disposició horitzontal (d’uns 8 m de llargada x 1 m
d’amplada), tot i que també n’hi ha de verticals (d’uns 5 m d’altura x 1 m
d’amplada). Reprodueixen missatges o lemes relacionats amb el Correllengua.
Aquests missatges són:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Correllengua (horitzontal): se’n disposen de quatre
Correllengua (vertical): se’n disposen de dues
Per un futur sense límits, Països Catalans
Pel futur del català, única llengua oficial
Lluitem pel català
Tu ets la peça que ens cal
Correllengua - Llengua cultura i llibertat
Volem cinema en català
Català, llengua i futur per un poble
Som un sol poble... parlem català
Llengua, Cultura i Llibertat
Català, Llengua i futur
Desacomplexament
Consciència
Compromís
Reivindicació
Autocentrament
Mapa PPCC (circular, de 18,3 m de diàmetre)
Als PPCC, mou-te per la llengua
Genovès gegant (4m x 3m)

També es disposa d’alguns plotters verticals, que reprodueixen la imatge d’algun
escriptor o autor reconegut: Guillem d'Efak, Tísner, Joan Coromines, Manuel de
Pedrolo, Ovidi Montllor, Jesús Moncada.



ALTRES RECURSOS. A part dels ja indicats, també disposem d’altres recursos més
heterogenis:
o Senyera gegant
o Equip de so (1.800 w) amb cables, taula de mescla i micròfons de peu
o Generador (8000 w i 3000 w)
o Lloguer de camió 3500 kg (Carnet de conduir B)
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ATENCIÓ! Us recordem que per a poder disposar d’aquests recursos cal fer efectiva una
fiança, estipulada per a cada producte, que s’haurà d’abonar en el moment de recollir
el material. Un cop retornat en bon estat, es retornarà la fiança íntegrament.
Només estan exempts d’abonar les fiances els nuclis de la CAL actius. A la secció 7.4. es
donen més detalls.
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7.4. Com puc sol·licitar el material de venda i de préstec?
Tot seguit us indiquem les passes que cal
seguir per a fer la reserva de material de
venda (o de marxandatge) i de préstec.
L’objectiu del material de venda és que

tingueu una font d’ingressos derivat de la
diferència entre el preu de venda al
públic i el preu de cost que us facilita la
CAL.

Material de venda


Al web de la CAL (www.cal.cat), a la secció Correllengua 2010/Documentació,
podeu accedir al document ―Full de comanda de material de venda i de préstec
CLL2011‖ per a realitzar la reserva i adquisició del material de marxandatge (aquí).



Un cop descarregat, l’ompliu en funció del material que vulgueu adquirir o reservar.
En el cas de material de marxandatge, us apareixerà el cost final de la reserva.
IMPORTANT: cal que indiqueu les dates del Correllengua, on es realitza i la persona i
telèfon de contacte.



Feu arribar el document a la CAL a través del correu cal@cal.cat, tot indicant a
l’assumpte lloc del Correllengua i la data. Tot seguit, haureu de fer l’abonament del
30% del cost del material reservat per avançat, al compte corrent 2100-4742-790200004867, indicant “Material Correllengua - població”. Excepcionalment, també
es podrà fer el pagament en metàl·lic.



La CAL es posarà en contacte amb vosaltres per concretar les condicions del
lliurament, si es ve a recollir a la seu de la CAL o si s’envia per missatgeria (aquesta
darrera opció, amb un recàrrec afegit pels costos de transport). Un cop rebut el
material caldrà que aboneu la resta del cost, dins dels 8 dies següents a la
celebració del vostre Correllengua.

ATENCIÓ! El lliurament de material es farà per prioritat, és a dir, es tindrà en compte la
data del Correllengua, la data en què s’ha fet la sol·licitud i si el sol·licitant és o no nucli
actiu de la CAL. És possible que en alguns casos no es pugui satisfer el 100% de la
sol·licitud.
NOMÉS PER ALS NUCLIS ACTIUS DE LA CAL: un cop finalitzat el Correllengua i si el nucli no
ha pogut comercialitzar tot el material adquirit, la CAL acceptarà excepcionalment el
retorn del 30% del material no venut i que es retorni dins dels 10 dies posteriors a la
celebració del vostre Correllengua. Aquestes condicions no són aplicables a la resta
d’entitats o associacions que organitzen actes.
És recomanable doncs que es sol·liciti només aquell material que es consideri en
condicions de ser venut.
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Material de préstec


Si es vol reservar alguns dels recursos que es posen a disposició de les entitats
organitzadores del Correllengua, també cal utilitzar el mateix document ―Full de
comanda de material de venda i de préstec CLL2011‖ disponible al web (aquí).



Un cop omplert, el reenvieu novament a l’adreça de correu electrònic cal@cal.cat
tot indicant a l’assumpte lloc del Correllengua i la data. La CAL es posarà en
contacte amb vosaltres per concretar com es fa la cessió i la disponibilitat del
material que es vol reservar.
IMPORTANT: cal que indiqueu les dates del Correllengua, on es realitza i la persona i
telèfon de contacte.



Abans de recollir el material, haureu d’haver abonat la fiança estipulada per a
cadascun dels productes (veure Annex 2), al número de compte: 2100–4742–79–
0200004867, indicant “Fiança Correllengua - població”. Excepcionalment, també es
podrà fer el pagament en metàl·lic.



El material es pot venir a recollir a la seu de la CAL o bé enviar-vos-el a l’adreça que
ens indiqueu. Aquesta segona opció està subjecta a un sobre cost addicional
derivat de les despeses de transport.



Quan hagi finalitzat el vostre Correllengua, haureu de retornar el material a la CAL
dins dels 5 dies posteriors a la data de finalització del vostres actes. Així ens
assegurem que d’altres poblacions podran gaudir del material.



Un cop comprovat que tot el material ha estat degudament retornat i sense
desperfectes, la CAL abonarà l’import íntegre de la vostra fiança al compte corrent
que indiqueu, com a màxim en 10 dies després d’haver efectuat el retorn.
Excepcionalment, també es podrà fer el retorn de la fiança en metàl·lic.

ATENCIÓ! Donat que hi ha molts Correllengües que coincideixen en un mateix cap de
setmana, no sempre es podran satisfer la totalitat de les vostres sol·licituds. La CAL
intentarà repartir el material de manera equitativa, donat prioritat als nuclis actius de la
CAL.
NOMÉS PER ALS NUCLIS ACTIUS DE LA CAL: en aquests casos, no caldrà per l’abonament
de la fiança.
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8. DIFUSIÓ I COMUNICACIÓ
Per tal de difondre al màxim els diferents
actes del Correllengua, la CAL posa a la
vostra disposició un conjunt de eines de
difusió i comunicació que poden ser-vos
d’interès. Per a que aquesta divulgació

sigui màxima ens cal la col·laboració de
tots vosaltres, facilitant-nos el màxim
d’informació dels vostres actes, abans i
després que s’hagin celebrat.

8.1. Què he de fer per difondre els meus actes?
Per tal de ser efectius en la difusió dels actes, us indiquem tot seguit quin ha de ser el
procediment.


ABANS DE LA CELEBRACIÓ DEL CORRELLENGUA
Els dies abans de l’inici del vostre Correllengua, és necessari que ens feu arribar el
màxim d’informació dels vostres actes: data, hora, lloc, programació, entitats
organitzadores i imatges de suport (per exemple, el cartell). Aquest material hauria
d’enviar-se a l’adreça electrònica correllengua@cal.cat abans del dimarts anterior
a la celebració dels actes. D’aquesta manera, assegurem que arriba a temps i es
pot transmetre per tots els canals de difusió. També és important que ens doneu un
telèfon de contacte per a qualsevol aclariment.



DESPRÉS DE LA CELEBRACIÓ DEL CORRELLENGUA
Dins de la setmana posterior a la finalització dels actes, cal que ens feu arribar una
breu crònica dels actes, descrivint els elements més reeixits o novells i, tot plegat,
acompanyat de fotografies o imatges. Novament, el correu correllengua@cal.cat
és la via per fer arribar aquesta crònica.

8.2. Canals de difusió


EL PORTAL WEB DE LA CAL
El portal web de la CAL és una de les eines principals de difusió. A l’apartat
d’Agenda es pengen els actes de tots els Correllengües del país, indicant el detall
dels actes programats, el dia i hora en que es celebren i el lloc concret. També
permet penjar-hi imatges promocionals, com ara el cartell del vostre Correllengua.
A la secció de Notícies, també es destaquen aquells actes més singulars i que
requereixen especial atenció.
Al mateix web es pot accedir a tota la documentació necessària per a
l’organització dels actes, com és aquest mateix dossier.



BUTLLETÍ ELECTRÒNIC DEL CORRELLENGUA
Des de l’any 2010, la CAL elabora el Butlletí del Correllengua, una edició en format
electrònic i de periodicitat quinzenal, on s’informa de l’agenda d’actes
programats i la crònica dels actes ja celebrats. Aquesta publicació es fa arribar a
tots els socis de la CAL, als mitjans de comunicació i a tota la comunitat del
Correllengua.

- 26

-

Imatge d’uns dels Butlletins emesos l’any 2010



EDICIÓ DIGITAL DEL DIARI ARA
La CAL i el diari Ara han arribat enguany a un acord de col·laboració per difondre
el missatge del Correllengua. A través de l’edició digital del diari, cada setmana
apareixeran en format d’agenda els actes programats a les diferents viles, barris i
ciutats de la nostra geografia. Aquest acord significa que la veu del Correllengua
arribarà a un públic potencial de 700.000 navegadors mensuals.



PROGRAMA RADIOFÒNIC “LA PRIMER PEDRA” (RAC1)
Un altre acord amb el programa radiofònic de RAC1 ―La primera pedra‖ permetrà
difondre aquells Correllengües més especials. Aquest programa s’emet els caps de
setmana, de 7h a 10h del matí, i és conduït per Ramon Margarit. Dins de la seva
programació ja s’informa de l’agenda castellera i sardanística, i a partir d’aquest
any de l’agenda del Correllengua. En el darrer estudi publicat (juny 2010) el
programa és líder d’audiència a Catalunya, amb 103.000 oients.



REVISTA “L’ESCLETXA”
La revista “L’Escletxa” té com a objectius oferir un espai d’informació i debat al
voltant de la llengua i cultura en català. A més, és l’òrgan de difusió dels actes de
la CAL i, en acabat el Correllengua, es publica un ampli recull dels actes celebrats.
A part de rebre-la tots els socis, també es difon a través de l’Associació de
Publicacions Periòdiques En Català (APPEC) i d’un bon nombre de biblioteques.



EDICIÓ DEL “RECULL DEL CORRELLENGUA”
Un cop finalitzat el Correllengua, la CAL edita en paper el “Recull del
Correllengua” la crònica de tots els actes celebrats a la nació. S’hi inclouen
imatges, la descripció dels actes celebrats, mapes i gràfiques, articles sobre el
Correllengua al País Valencià i Mallorca,... Ha estat editat per primer cop l’any
2010, i és un excel·lent testimoni de la vitalitat del moviment i un homenatge a tots
els organitzadors.
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Portada del “Recull del Correllengua 2010”



ALTRES MITJANS DE COMUNICACIÓ
A part dels dos mitjans de comunicació indicats, l’agenda del Correllengua també
es fa arribar a d’altres mitjans escrits i digitals, com ara: Vilaweb, diaris Avui-El
Punt,...



XARXES SOCIALS
Les activitats del Correllengua també es difonen a través de les xarxes socials
Twitter i Facebook.
http://twitter.com/CAL_cat
http://www.facebook.com/profile.php?id=100001973693360
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ANNEX 1 – MATERIAL DE VENDA (MARXANDATGE)
Tot seguit s’indica el material de venda que la CAL posa a disposició dels organitzadors
del Correllengua. El preu és el que s’ha d’abonar a la CAL, però el de venda pot ser
superior i ajudar a finançar els actes. El material de venda s’agrupa en: Cartells, adhesius i
material en paper, Tèxtil i Altres productes. Per fer la reserva de material, consulteu
l’apartat 7.4. d’aquest dossier.

CARTELLS, ADHESIUS I MATERIAL EN PAPER
PRODUCTE

Característiques

Imatge

Preu
cost

Cartell genèric que pot servir de base
per al vostre cartell local

Cartell mut
(color)

0.60 €
unitat

Mida: DINA 3
També us el podeu descarregar
gratuïtament a través del web: aquí

Cartell genèric que pot servir de base
per al vostre cartell local

Cartell mut (B/N)

0.20 €
unitat

Mida: DINA 3
També us el podeu descarregar
gratuïtament a través del web: aquí

Cartell anunciant
caràcter nacional

Cartell dels
actes nacionals
(color)

els

actes

de

0.60 €
unitat

Mida: DINA 3
També us el podeu descarregar
gratuïtament a través del web: aquí
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PRODUCTE

Adhesiu “Aquest
establiment
col·labora amb
el Correllengua”

Imatge

Característiques
Adhesiu dirigit a establiments o
entitats que col·laboren amb el
Correllengua i es vulgui reconèixer el
seu recolzament. Mida: 9 x 10 cm
També
us
podeu
descarregar
gratuïtament la imatge a través del
web: aquí

Preu
Cost

0.05 €
unitat

Adhesius amb missatges i lemes del
Correllengua

Adhesius
promocionals
del Correllengua

“Bo d’ajut
Correllengua”

3 models (mides 18.5 x 6 cm)
També
us
podeu
descarregar
gratuïtament les imatges a través del
web: aquí, aquí i aquí

Talonari amb 50 bons d’ajut, a 1 €
cadascun i que dóna accés a
participar en un sorteig de productes
alimentaris i lot de llibres
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0.05 €
unitat

5.00 €
talonari

TÈXTIL

PRODUCTE

Característiques

Imatge

Samarreta amb la imatge del Correllengua
2011

Samarreta
Correllengua

Color: Groc cru (homes)
Beig (dones)
Talles: S, M, L, XL i XXL (homes mànigues)
S, L, M (dona – entallada)
S, L, M (dona – tirants)
Samarreta amb la imatge del Correllengua
2010

(disseny 2010)

Dessuadora
de la CAL
amb caputxa

Motxilla
genovès

Home:
5.90 €
Dona:
5.75 €

(disseny 2011)

Samarreta
Correllengua

Preu de
cost
unitat

(entallada)

5.70 €
(tirants)

Home:
4.50 €
Dona:
4.50 €

Color: negre i blau marí
Talles: S, L (home)
S, L (dona)
2 a 14 anys en 4 talles (nens)

Nens:
3.50 €

Color: blau marí

10.0 €
Disponible en talla XL

Color: negre amb estampat
genovès

3.70 €

Mocador de coll

Mocador
genovès

2.00 €

Color: groc amb estampat
Genovès
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PRODUCTE

Característiques

Imatge

Preu de
cost
unitat

Gorres amb visera amb el motiu del genovès

3.50 €

Gorres
Colors: veig i taronja

Barrets

Fundes de
mòbil

Estelades
(roja)

Termoadhesiu del
genovès

Imatge no disponible

Barrets amb el logo de la CAL

3.50 €

Fundes de protecció per a mòbil amb penjoll

3.50 €
Color: negre amb estampat del genovès

9.00 €
(grans)
En dues mides: gran i petita

5.00 €
(petites)

2.00 €

Brodat rodó amb el motiu del genovès
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ALTRES PRODUCTES

PRODUCTE

Encenedor del
Correllengua

Característiques

Imatge

Encenedor convencional amb el
lema “Correllengua” i el web de la
CAL

Preu de
cost
unitat

0.75 €

Color: platejat

Tampó dels
PPCC

Bolígrafs de la
CAL

Tampó amb la silueta dels Països
Catalans

Imatge no disponible

Bolígrafs de la CAL i amb el lema
“Som una nació, Països Catalans”

1.50 €

0.55 €

Color: granat i platejat

Clauer del
Correllengua

Clauer del Correllengua amb els
lemes: “Correllengua” i “Som un sol
poble, parlem català”

1.50 €

Color: groc amb la imatge del
genovès i el mapa dels PPCC

Diferents CD de Correllengües
passats: Del 2002 al 2006

CD de música

Atzukak (Gatzara): recopilatori de
música tradicional

Guardiola del
Correllengua

Les veus de ràdio Arrels
Veus poètiques de Catalunya Nord
Guardioles de ceràmica destinades
a recollir donacions de particulars
durant el desenvolupament del CLL

Revista
l’Escletxa

Diversos exemplars de la revista de
la CAL “L’Escletxa”, amb informació
d’actualitat sobre llengua i cultura
dels PPCC
Darrer número i edicions anteriors
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3.50 €

Imatge no disponible

2.50 €

1.25 €
(darrera
edició)
0.50 €
(edicions
anteriors)

ANNEX 2 – MATERIAL DE PRÉSTEC
Tot seguit s’indica el material de préstec que la CAL posa a la disposició dels
organitzadors del Correllengua. Recordeu que la fiança que s’indica només cal abonarla si no sou nuclis actius de la CAL. El material de préstec s’agrupa en: Exposicions, Jocs,
Pancartes/Plotters i Diversos.

EXPOSICIONS
NOM

El Correllengua i la
CAL

Joan Oliver, l’home
Pere Quart, el poeta
Terra d’Escudella

El català és cosa
de tothom

Països Catalans,
una realitat viva
Joan Amades, la
memòria del poble

Objectius/continguts

Característiques

Explicació dels trets més significatius del
Correllengua (què és, com va néixer, què
és el manifest i la flama de la llengua, el
Correllengua i la CAL,...)
També s’explica què és la CAL (quina és
la seva història, els principals projectes,
com s’estructura,...)
Es descriuen els trets més significatius de
la vida i obra de Joan Oliver, amb un
grapat d’imatges cedides per la filla, Sílvia
Oliver, alguna d’inèdita.
Recull dels conflictes armats i revoltes
que han marcat la història del Principat
des del segle XV fins al segle XX.
Fomentar actituds assertives envers el
català, afavorint-ne l’ús desacomplexat en
tot moment i, d’aquesta manera, ajudant a
normalitzar-ne l’ús social. Els continguts
són: Principis de la CAL (1): Compromís,
desacomplexament, activisme,
mobilització / Principis de la CAL (2):
Reivindicació, autocentrament,
conscienciació, llibertat / Bilingüisme /
Secessionisme lingüístic / Conflicte
lingüístic: Característiques i causes /
Normalització lingüística.
Recull aspectes lingüístics, culturals i
històrics que conformen el concepte de
PPCC
Es descriuen els elements més
característic de la vida i obra del gran
folklorista i costumista Joan Amades
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Fiança

4 plotters amb suport
inferior (2 m x 0.80 m)

75 €

4 plotters amb suport
inferior (2 m x 0.80 m)

75 €

12 plafons rígids que es
pengen a la paret

75 €

7 pancartes (2 m x 1 m)
que es subjecten amb
velcro

75 €

4 plafons (1 x 0.60 m)

75 €

8 plotters amb suport
inferior (2 m x 0.80 m)

75 €

JOCS
NOM

Objectius/continguts

Característiques

Trencaclosques
dels PPCC

Construir el mapa dels
Països Catalans. Dirigit als
més petits

Trencaclosques de fusta que es transporta
dins de caixes

Fiança
75 €

2 plafons de 1.0m x 0.75m, amb sis
jeroglífics tridimensionals (dins de caixes
transparents) a cadascun dels plafons
No s’inclouen cavallets
L’activitat consisteix en
resoldre 12 jeroglífics
tridimensionals i que
només tenen la solució
possible en català

Es proporciona el disseny de la butlleta de
participació

Els concursants omplen
les solucions en una
butlleta i indiquen el seu
nom i telèfon de contacte

Concurs de
jeroglífics

75 €

La persona que ha estat
capaç de resoldre tots els
jeroglífics és obsequiada
amb un premi (entrades
pel teatre, lot de llibres,...)
A la Vila de Gràcia de
Barcelona fa dos anys que
es fa aquesta activitat,
amb un gran èxit
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PANCARTES i PLOTTERS
LEMA

Disposició / mides

Correllengua (se’n disposen de tres)
Per un futur sense límits, Països Catalans
Pel futur del català, única llengua oficial
Lluitem pel català
Tu ets la peça que ens CAL
Correllengua – Llengua, cultura i llibertat
Volem cinema en català
Català, llengua i futur per un poble
Som un sol poble... parlem català
Llengua, Cultura i Llibertat
Català, Llengua i futur
Als PPCC, mou-te per la Llengua
Correllengua (se’n disposen de dues)
Desacomplexament
Consciència
Compromís
Reivindicació
Autocentrament
Mapa dels PPCC
Genovès gegant
Guillem d’Efak, Tísner, Joan Coromines,...

Horitzontals
(2 pancartes de 8 m x 1m i
1 pancarta de 3m x 1 m)
Horitzontal (8 m x 1 m)
Horitzontal (8 m x 1 m)
Horitzontal (8 m x 1 m)
Horitzontal (8 m x 1 m)
Horitzontal (8 m x 1 m)
Horitzontal (8 m x 1 m)
Horitzontal (8 m x 1 m)
Horitzontal (8 m x 1 m)
Horitzontal (3 m x 1 m)
Horitzontal (3 m x 1 m)
Horitzontal (8 m x 1 m)
Vertical (1 m x 5 m)
Se’n disposen de 2
Vertical (1 m x 5 m)
Vertical (1 m x 5 m)
Vertical (1 m x 5 m)
Vertical (1 m x 5 m)
Vertical (1 m x 5 m)
Circular (18,3 m de diàmetre)
Rectangular (4 m x 3 m)
Plotters verticals

Fiança
50 €
50 €
50 €
50 €
50 €
50 €
50 €
50 €
50 €
50 €
50 €
50 €
50 €
50 €
50 €
50 €
50 €
50 €
50 €
50 €
50 €

DIVERSOS
NOM

Característiques
Senyera gegant
Equip de so
Generador elèctric
Camió de lloguer

10 m de llarg per 4 d’ample
1.800 W de potència, es lliura amb
cables, taula de mescla, micròfons
de peu
8.000 W i 3.000 W de potència
3.500 Kg – Carnet de conduir B
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Fiança
75 €
75 €
200 €
50 € al dia

ANNEX 3 – PRESENTACIÓ DE LLIBRES / GRUPS D’ANIMACIÓ
/ GRUPS MUSICALS
En aquest annex 3, us indiquem actes de presentació de llibres que podeu programar al
vostre Correllengua i un ampli llistat de grups d’animació i musicals. En cada cas us
indiquem la manera de contactar-hi. Recordeu també, que la CAL té a la vostra
disposició el nom de possibles conferenciants, que en anys anteriors han intervingut en
actes de Correllengua (poseu-vos en contacte amb la CAL per poder accedir-hi).

PRESENTACIÓ DE LLIBRES
Llibre

Autor

Descripció

Contacte

Recull de 140
articles publicats
a la secció de la
A
revista Presència,
Joan-Lluís Lluís
sobre llengua,
cremallengües
des del seu
vessant social i
cultural
* Data prevista de sortida setembre/octubre de 2011

Enric Viladot
Viena edicions
eviladot@vienaeditorial.com
93-453.55.00

Despeses

A
concretar

GRUPS D’ANIMACIÓ INFANTIL
NOM
Corrandes
Animació
El Somni del Drac

Escudella de reis

Jordina Biosca
Noè Ribes
Oriol Canals
Sílvia Llorente

Contacte

Descripció

www.corrandes.com
corranades@terra.es
93.810.12.12
630.611.564
www.elsomnideldrac.com
info@elsomnideldrac.com
654.402.460
654.402.244

Espectacles actius i
participatius infantil i
familiar
Transmissió de la
cultura oral dels PPCC

93.459.45.03
606.55.11.07
617.71.74.51
www.jordinabiosca.com
660.68.73.25
www.noerivas.com
629.72.90.60
93.531.56.76
www.oriolcanals.com
info@oriolcanals.com
665.490.820
llorente.silvia@gmail.com
93.689.16.14
670.700.720
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Preu
A concretar

A concretar

Manipulació d'objectes,
amb efectes sonors i
acompanyament
musical en directe. Per
a infants de 7 a 12
anys.

500 €
(negociable)

Obres per infants

A concretar

Animació infantil i
familiar

A concretar
(descomptes
per al CLL)

Animació infantil

370 €
negociables

Sessions de narració

A concretar
(descomptes
per al CLL)

GRUPS DE TEATRE INFANTIL I D’ANIMACIÓ DE CARRER
NOM

Contacte

Descripció

De cap a nap i de
nap a peus

www.nandomassaneda.cat
info@nandomassaneda.cat
625.617.672

Teatre de comèdia i
de l’absurd

Coordinadora
de ball de bastons

secretaria@balldebastons.com
630.96.85.34

Cultura popular

De Parranda

El cel de Mozart o
Baobab
Esbart Joaquim
Ruyra
Guillem de
Berguedà

www.deparranda.cat
info@deparranda.cat,
629.579.743
93.876.80.98
www.microcosmoteatre.com
info@microcosmosteatre.com
973.330.788
686.179.420
www.esbartjoaquimruyra.cat
670.21.55.41
info@pluralproduccions.com

Jordi Perdós

686.39.31.15

Jordina Biosca

www.jordinabiosca.com
660.68.73.25

La Repúblik de
l'Avern
Tanaka teatre
Èric i l'Exèrcit del
Fènix

rconsul@gmail.com
654.36.74.12
630.93.34.99

Cavall de cartró

inf@cavalldecartro.com
626.821.474

1750 €
(negociables)
A concretar

Representació de El
Sarau, tot una festa
major

De 650 € a
750 €
(negociables)

Teatre infantil

A concretar
(descomptes
CLL)

Esbart tradicional i de
nova creació

900€
(negociables)

Representació teatral
del trobador català
Teatre històric,
monòlegs, gresca
catalana, teatre
infantil, música
tradicional

www.larpk.com
larepublik@gmail.com
654.01.87.87
93.419.65.35
tanaka@tanakateatre.com
618 642 476
608 228 909

Preu

A concretar

De 300 a 500€

Teatre per a grans i
petits

A concretar
(descomptes
CLL)

Percussió i foc

A concretar
(descomptes
CLL)

Teatre infantil

A concretar
(descomptes
CLL)

Obra de teatre espais
grans o representac.
amb l'Èric Bertran
(espais reduïts)

A concretar
(descomptes
CLL)

Infantil

1200 € màxim
(4 formats
amb diversos
preus)

ESPECTACLES POÈTICO-MUSICALS
NOM
Joan Oliver, l’home
Pere Quart, el poeta

Contacte

Descripció

977 652 739
Jaume.calatayud@hotmail.com

Composició poèticomusical sobre Joan
Oliver

- 38

-

Preu
500 €
(negociables)

GRUPS DE MÚSICA TRADICIONAL
NOM

Contacte

Descripció

Preu

Amants de Lulú

www.amantsdelulu.com
630.073.162 / 679.920.834

Bidònia

www.bidonia.tk
bidonia@moviments.net
649.113.520

1.000€
(negociables)
300 € sense
equip de so i
500 € amb
equip de so

Bruel

brueltrad@gmail.com
620.311.781

Melodies de temps
remots - folk
Duet d'acordió
diatònic i pandereta.
Música popular i
cançons de lluita
Grup de 2 músics,
cançons tradicionals
de la terra o taller i
ball de petit format
amb danses
catalanes i occitanes

Cercavins

630.053.432

Folk - rock

Cranc pelut

jaumerv@gmail.com
647.261.746

Fusió de les illes

Decalaix

correu@decalaix.cat
667.985.872 / 666.833.488 /
637.218.792

Polifonia catalana

Duet tenora i
acordió
El Santi no ve
(Anoia i Penedès)
Els Cosins del
Sac (Penedès)
Els Groullers
(Celrà)

info@amuntproduccions.cat
669.868.011 / 972.332.534

Tradicional

1100 € (equips
inclosos)

elsantinove@elsantinove.com
93.817.15.55

Ball d'envelat

700 € / 1200 €
amb equip

cosins@tele2.es
977.694.675

Concert d'envelat
vuitcentista

1100 € / 1500
€ amb equip

contacte@elsgroullers.org,
658.815.766 / 972.492.980

Dídac Rocher

636.580.091

Els vernets

www.grallers.cat/elsvernets
elsvernets@gmail.com
93.892.21.80 / 93.818.08.33

Guirigall

649.11.35.20

Música tradicional –
folk del PPCC
Espectacle poètic i
musical
Dues gralles dolces,
una
gralla baixa i un
timbal
Duet d'acordió
diatònic,
música de ball folk

400 € (sense
equip de so)
1200 € amb
equip 600 €
sense equip
700 € (250€
en solitari) +
desplaçament
s
A concretar
(descomptes
CLL)

1.300 €
negociable
600 €
400 € +
desplaçament
500 € amb
equip i 300 €
sense equip

La Banda d’en
Vinaixa

www.myspace.com/infussio
albercocs@hotmail.com
655.498.025 / 667.728.202
info@amuntproduccions.cat
669.868.011 / 972.332.534
www.labandadenvinaixa.com
bv@labandadenvinaixa.com
93.842.40.15

La Portàtil fm

639.423.027

Música tradicional
interactiva

1200 €
(negociables)

Quico el Célio, el
Noi i el Mut de
Ferreries

www.tubalespectacles.com
elena@tubalespectacles.com
977.504.841 / 609.204.120

Música tradicional

3500 € + IVA

In-fusió
Jordi Molina
sextet de tenores
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Folk - fusió del País
Valencià

1000 €
(negociables)

Tradicional

2400 €
(negociables)

Ball folk d'envelat

1200 €
(negociables)

NOM

Contacte

Descripció

Preu

Raixa

joanamaiol@yahoo.es
656.404.678

Música tradicional
balear

800 € sense
equip, 1200 €
amb equip

Sants&Fot
Sendebar
Sol i Serena

Música tradicional per
ballar
Música tradicional
medieval
Música d'arrel
tradicional
macerada
Poesies i cançons
tradicionals dels
s.XVIII, XIX i XX.

93.339.52.31
www.sendebar.org
663.074.839
www.soliserena.cat
info@soliserena.cat
654.40.22.44 / 654.4024.60

720 €
2500 € + IVA
A concretar

Ton Rulló i la
Pegabanda

616.716.239 / 93.789.91.51

Pocasolfes

www.pocasolfes.com
pocasolfes@hotmail.com
605 675 979

Ball, danses i música
tradicional

A concretar

Troba 3 i 2 més

troba3@wanadoo.es
977.830.863 / 661.926.094

Música d'arrel
tradicional, cercavila
de música medieval

A concretar
(descomptes
CLL)

Preu

A concretar

CANÇÓ D’AUTOR
NOM

Contacte

Descripció

Antoni Garcia
Iranzo

www.collage.cjb.net
collage@collage.cjb.net
93.350.01.01

Cançó, rumba i
gresca catalana !!

Associació
Acordionistes
diatònics dels
PPCC

correu@lavallesana.cat
656.697.310 / 93.725.74.53

Concert escenari,
cercavila i correbars

Camí de pau

www.tallerdemusica.cat
musicaplatero@hotmail.com
619.528.839

Cançó catalana
poètica, sobre la pau

Feliu Ventura

info@propaganda-pel-fet.info
93.872.60.56

Cançó d'autor

Gra de sorra
(Badalona)

Concert amb poemes
de cançons marineres
de color i calor
mediterrani del
cantautor badaloní

musicaplatero@hotmail.com
619.528.839 / 93.384.51.58

www.sugranyes.ppcc.cat
686.542.870
www.josepromeu.cat
info@josepromeu.cat,
676.017.992

150 €
negociables

600 €
A concretar
(descomptes
CLL)
A concretar
(descomptes
CLL)
A concretar
(descomptes
CLL)

Cançó d'autor

500 €

Cançó d'autor

200 €

Marti Soriano

martisoriano@gmail.com
656.577.322

Cançó d'autor

125 € (àrea
de BCN),
altres llocs a
negociar

Miquel Pujado

www.miquelpujado.cat
spleen@telefonica.net
696.76.70.82

Cançó d'autor

200 € sense
equip

Jordi Sugranyes
Josep Romeu
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NOM
Narcís Perich i la
Caravana de la
Bona Sort
Pau Alabajos
Pere Vilanova
Refugi

Contacte

Descripció

www.narcisperich.com
info@nercisperich.com
655.09.46.99
www.paualabajos.com
info@gatamaula.com
650.889.266
699.572.015
www.pluralpoduccions.cat
info@pluralproduccions.cat
93.8.22.19.57 / 670.215.541

Pop - folk, amb temes
propis

Cançó d'autor
Cançó d'autor

1000 €

papillashow@hotmail.com
670.089.048

Rock amb banda o
acústic

Xavi Vidal

670.08.90.49

Cançó d'autor

Miquel del Roig

www.ceskfreixas.cat
contractacio@ceskfreixas.cat
679 51 42 67
http://www.myspace.com/Miqueldelroig
972.859.624
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500 €
negociables
De 300 € a
1000 €
(negociables)
100 €

Cançó d'autor del país
valencià

Ricard
Puigdomènec

Cesk Freixas

Preu

1500 € amb
banda o
negociar per
acústic
en banda:
1250 €
i en acústic:
900 €

Cançó d’autor

A concretar

Cançó d’autor

A concretar

GRUPS FESTIUS I DE ROCK
NOM
Acadèmia dels
desconfiats

Contacte

Descripció

www.desconfiats.com
686 25 86 29

Pop - rock des del
Vallès
Rumba des de
Lleida amb la
incorporació del
llenguatge dels
signes

Preu
A concretar

1800 € +
desplaçaments

Ambaparà

ambapara@gmail.com
620.101.442

Amics del Bosc

654.05.06.13

Rock psicodèlic

600 €
negociables

Amnea

616.163.427

Pop-rock, hardrock-funky des de
Tarraco

400 €
negociables

Artmònix

artmonix@gmail.com
666.055.666

Pop-rock

Blues del Picolat

977.68.89.52 / 669.42.57.58 696.43.34.14

Blues

Ciscos Moix

660.589.093

Pop - rock des de
Menorca

A negociar

Punk rock de les
terres de l'Ebre

300 €
negociables

Pop - rock en
català
Rock - hardcore
des del País
Valencià

500 €
negociables

Contracop
Cram

www.contracop.tk
contracop@gmail.com
600 58 29 54
www.cramweb.net
626.7006.507

700 € ( sense
despeses
d’allotjament)
De 3000 € a
3500 € (amb
equip de so i
llum)

250 €
negociables

Crim

crimmental@gmail.com
654.319.125

Daniel Sàez

93.772.79.15
653.939.386

Rock

Guinys

carlespalau@tallers.cat
606374649

duet de veu i dues
guitarres, rock-pop
líric

A concretar

Dekrepits

www.dekrepits.com
dekrepits@hotmail.com
619 058 528

Ska - reaggie
combatiu

1500 €
negociables

Delên

delenmusic@gmail.com
686.900.216 / 647.445.924

Dèneu

656.68.49.88

Desgavell

667.208.937 / 615.131.475

Deskarats
Despertaferro
Dijous paella
Direcció
prohibida
Doctor Ricefield
Eixut

Pop intimista
Pop electrònic
Ska des del País
Valencià

http://www.deskarats.com
deskarats99@yahoo.es
667.208.937 / 615.131.475

Ska

500 €

De 300 € a
1000 €
segons format
500 €
1200 €
A concretar

Street - punk

750 €

670.21.55.41 / 93.822.19.57

Rumba

2500 €

679 427 201

Rock des de
Figueres

300 €

www.doctorricefield.com
pericogbel@gmail.com
690.104.829
699.78.61.20
eixut7@gmail.com

Lo blues del delta
Ska - rock amb
xeremia
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De 400 € a
600 € (banda
completa)
Viatge,
allotjam/menjar

NOM
El Belda i el
Conjunt
Badabadoc

Contacte

Descripció

670.215.541 / 93.822.19.57

Èxits catalans a
ritmes caribenys

El Cau del Llop

977.68.89.52 / 669.42.57.58 696.43.34.14

Tradicional

El comissari
gordillo
El pèsol feréstec
Els amics de les
arts

info@amuntproduccions.cat 673.868.011 /
972.332.534

Hip-hop i glosa

elpesolferestec@gmail.com 605.656.417

Folk

350 €

www.elsamicsdelesarts.cat
636.366.526
www.capicua.cat
jordi@capicua.cat
600.665.748

Banda d'electro
avant pop

5000 €

Folk – ska - festiu

1500 €

Espart

contacte@espart.cat
660.745.903 / 653.730.785

Rock amb
essència acústica

700 € amb
banda i 300 €
en acústic

Fam de Funk

www.famdefunk.org
info@famdefunk.org
630 42 41 04

Jazz fusió

4875 € + IVA

Festuks

638.56.28.16

Rock des
d'Igualada

300 €

Pop - rock
maresme

1300 €
negociables

Pop - rock

1500 € sense
equip de so

Eskalivada

Fotat
Frenètic
High Times
Igitaia
Intifada
Invicis
Junts

www.fotat.com
fotat@fotat.com
607.93.85.35
646.489.223
marticoma@gmail.com
www.hightimes.es
646.66.55.75
igitaia@hotmail.com
630.80.88.99 / 676.73.71.63
www.intifada.cat
620.64.77.33 / 650.57.37.11
invicis@gmail.com
629.935.375 / 696.714.536
janmus@gmail.com
650 057 375

Ska de la Vila de
Gràcia
Festa i lluita
Ska rock des
d'Osona
Rock - funck de la
Pobla de Segur
Pop - rock

Kabul-Babà

www.kabulbaba.net

Rock

L'équilibriste

lequilibriste@gmail.com
617.06.26.74

Rock independent

La Banda de l'All
Lo pardal roquer

info@oriolcanals.com
665.490.820
www.capicua.cat
jordi@capicua.cat
600.665.748

Preu
1800 €
2200 € (equip
de so i llum)
1300 € (so i
llums apart)

500 €
500 €
negociables
600 €
500 € (sense
equip de so)
1200 €
negociables
1500 € (sense
equip de so)
800 € (a l'illa
de Mallorca), a
la resta a
negociar

Rock català

500 €

Rock català

1000 €

Llença't

626.70.65.97

Versions de rock
en català

500 €
negociables

Maivistos

www.maivistos.cat
esteve@maivistos.cat
678.461.431

Pop - rock d'autor

400 €

girbau@gmail.com
687.277.196

Pop - rock

450 €

Marçalaris
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NOM

Contacte

Descripció

Preu

Marcel Casselles
i la Principal de
la Nit

info@amuntproduccions.cat 669.868.011
972.332.534

Folck – rock –
house –ska electrònica

2000 € sense
so

Miquel Soriano

617.435.189

Rumba
mediterrània

Musaranya

www.musaranya.com
699.690.936

Rock alternatiu

Nan Roig

615.589.421

Metall

Nour

amparo@hacecolor.com
670 95 27 35

Nous Espectres

nousespectres@hotmail.com 654.711.668

Rock – fusió mediterrània
Pop - rock
alteratiu de
Barcelona

Odi
Opció K-95
Oprimits
Owix
Paral·lel 84
Pastorets Rock

info@rediscus.cat
93.568.39.10 / 658.320.681
catalunya@radikalrecords.net
667.208.937
http://www.oprimits.com
oprimits.web@gmail.com
670.215.541
www.capicua.cat
jordi@capicua.cat
600.665.748
grup@paral-lel84.com
659.767.856
info@pastoretsrock.com
675.887.062
973.212.756

Pirat’s Sound
Sistema

www.pelldeserp.com
info@pelldeserp.com
646.294.062
www.pepetimarieta.com
pepetimarieta@hotmail.com
607.94.91.82
http://www.myspace.com/piratssoundsistema
contractacio@propaganda-pel-fet.info
93 878 74 71

Qui hi ha?

617.541.061

Pell de serp
Pepet i Marieta

Raça Borda
Rauxa
Redbanner
Relk
Ricard Canals
Rosa
Luxemburg
Rumb al Bar

oi, streetpunk

2000 €

Ska

1700 €

Festiu

1500 €

Hard - rock

750 €

Versions i
tradicionals
rockska- funk,
show espectacle

3.600 € +
equip de so

Rock des de
Solsona

600 €
negociables

Rumba, reggue,
ska
Drum&Bass /
reggae

Rumba - fusió
Punk - rock de
Molins de Rei
Cançó electrònica
del mediterrani
des del Maresme
Rock en català
Indie - rock

658.814.108

Rumba catalana

-

300 €
negociables
1100 €

677.03.62.11
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3500 €

Ska

Rock psicodèlic de
Sant Boi de
Llobregat
Ska – rock mestissatge

rasa_borda@hotmail.com
699.014.487
amparo@hacecolor.com
670 95 27 35
catalunya@radikalrecords.net
667.208.937 / 615.131.475
www.relk.cat
relk@relk.cat
630.258.198 / 93.795.07.55
papillashow@hotmail.com
670. 089.048

1500 €
negociable
600 €
negociables
700 €
negociables

1.800 € banda
sencera
(negociables)
A concretar
1000 €
300 €
2500 € + IVA
1200 €
2000 €
negociables
De 500 € a
1500
1000 €
600 € + IVA

NOM

Contacte

Descripció

Sabor de Gràcia

93.798.64.66 / 639.344.104

Rumba catalana

Safareig
Segona opció

info@amuntproduccions.cat 671.868.011 /
972.332.534
www.radikalrecords.net
radikal1997@hotmail.com

Folk jove

Preu
5500 € + equip
de so + IVA
1300 € + so
(700 €)

Streetpunk

700 €

Skalivada

www.myspace.com/skalivada
647.911.245 / 699.665.792

Ska de les
comarques de
Ponent

800 €

Skàndol Públic

www.pluralproduccions.cat
info@pluralproduccions.cat
938221957 / 670215541

Ska

1000 €

Skatimat

skatimat@gmail.com

800 €

Soul atac

www.soulatac.com
96.310.70.18

Regge , ska , rock
amb dolçaina
Fusió de música
negra des del País
Valencià
Versions de
clàssics funky,
rithm'n'blues &
soul

Soul machine
Tabaloko
Tirant lo Funk
The Gruixut's
Voltor
Eina
La Carxofa i la
Ceba

www.rgbmanagement.com
gloria@management.com
972.200.122 / 649.42.49.19
637.991.181 / 686.357.465
630.746.850
www.myspace.com/tirantlofunk
tirantlofunk@gmail
678061732
625.53.50.77
www.radikalrecords.net
radikal1997@hotmail.com
http://eina-oficial.blogspot.com
http://www.capicua.cat/grup/la-carxofa-i-laceba
contacte@capicua.cat
600 665 748
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1800 €
2800 € +IVA
sense equip

Rumba de festa

500 €
negociables

Funk/ soul

A concretar

rock'n'roll

1500 €

hardcore-metall
del País Valencià

1200 €

Música electrònica
Música d’Arrels

A concretar
600 €
(negociables)

ANNEX 4 – RECURSOS SOBRE JOAN OLIVER (PERE QUART)
Tot seguit us oferim alguns enllaços que contenen informació sobre la vida i obra de Joan
Oliver
www.escriptors.cat/autors/oliverj
http://lletra.uoc.edu/ca/autor/joan-oliver
http://www.joanducros.net/corpus/Joan%20Oliver.html

Vincles (www.escriptors.cat)
L'autor a Lletra
Joan Oliver (Pere Quart)
EPdLP: Pere Quart —Joan Oliver—
Viquipèdia: Joan Oliver i Sallarès
Premi Pere Quart d'Humor i Sàtira
JOAN OLIVER/PERE QUART, l'escepticisme apassionat
Auca de Joan Oliver
Joan oliver i Sallarès (en esperanto)
Inventari del fons Joan Oliver i Sallarès ("Pere Quart")
Joan Oliver i Sallarès
Magisteri Teatre - Mag Poesia: Joan Oliver
Selecció de Poesia Catalana. Joan Oliver (Pere Quart)
Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya
Articles sobre l'autor a Traces
Articles de l'autor a Traces
Espectacle poeticomusical
Jaume Calatayud i Vicente Monera
“Joan Oliver, l’home / Pere Quart, el poeta” (durada 50’)
Contractació: 977 652 739 / jaume.calatayud@hotmail.com
Espectacle teatral
Representació de l’obra “Allò que tal vegada s’esdevingué” de Joan Oliver.
Espardenya teatre de Calldetenes
Contacte: Jordi Font
web: www.espadenyateatre.cat
Contractació: 670 066 239 / jordi-font@hotmail.com
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