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El País Valencià es mobilitza pel 
Correllengua

Com cada any, les terres del sud inicien les activitats del 
Correllengua pels volts del 9 d'octubre. Amb l'impuls d'Acció 
Cultural del País Valencià, enguany es recorden les figures 
dels insignes poetes Salvador Espriu i Vicent Andrés Estellés, 
dels quals es commemora el centenari del seu naixement. 
Com diu explícitament el manifest del Correllengua valencià: 
"els poetes ens encoratgen, ens iniciten amb els seus versos, 
a la fidelitat al nostre poble, i amb ella, a la llengua que ens és 
pròpia i comuna a valencians, catalans i gent de les Illes" (us 
podeu descarrer el conjunt del manifest aquí). 
Els propers dies, desenes d'escoles del País Valencià 
celebraran la festa major de la llengua, amb el pas de la 
flama, símbol inequívoc de pervivència i d'unitat. Aquest serà 
el cas, per exemple, de les escoles de Castelló el proper cap 
de setmana, mentre que diverses ciutats de la geografia 
valenciana organitzaran diverses activitats. Vila-real, Sueca, 
Xilxes, Oliva o Elx, en són només una mostra. La setmana 
passada fou el torn de Gandia, amb un Correllengua que 
comptà amb una massiva presència de públic. 

Propers esdeveniments. 
Setembre i 

1a setmana d'octubre 
2013

 
 

Dj 26 de setembre 
CLL a Sta Coloma de Gramenet  

 
 

Dv 27 de setembre 
CLL a Bellpuig 
CLL a Castelló 
CLL al Masnou 

 
 

Ds 28 de setembre 
CLL a Artés 

CLL a Bellpuig 
CLL a Esplugues de Llobregat 

CLL a Igualada 
CLL a Móra d'Ebre 
CLL a Móra la Nova 
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Cartell promocional del CLL 2013 al País 
Valencià 

 

El Correllengua, 
eina de promoció de 
la música del país
 
Des dels seus inicis, el 
Correllengua ha estat una 
plataforma ideal per a la promoció 
de la música que es fa al país i, 
sovint, ha ajudat a destapar la 
qualitat de grups o autors novells, 
que mica en mica s'han consolidat 
en el panorama musical. Un bon 
exemple el trobem amb els 
cantautors Cesk Freixas, Pau 
Alabajos o Andreu Valor que seran 
protagonistes aquests dies 
d'alguns Correllengües del País 
Valencià, mentre que d'altres grups 
ho seran al Principat. Aquest és el 
cas dels menorquins Pèl de Gall, o 
dels terrassencs The Antipatiks, 
que actuaran properament a 
Sentmenat, del cantautor 
Fustegueres i dels grups Les 
Tietes Queques i At Versaris, que 
ho farà a Bellpuig o dels 
barcelonins Jules, que estrenen 
nou disc.

Imatge del CLL de Gandia 
(plaça Jaume I) 

 

Panera solidària 
amb la vaga de 

mestres a les 
Balears

La CAL s'ha sumat als actes 
de suport a la vaga indefinida 

de mestres de les Illes 
Balears, motivada per 

l'aplicació de la nova normativa 
del Govern balear que anula 

per complet la immersió 
lingüística en català a les 

aules. Entre les iniciatives 
endegades, la plataforma 

"Som Països Catalans" 
impulsa el Sorteig d'una 

Panera Solidària, destinada a 
cobrir les despeses derivades 

de la mobilització dels 
mestres. La CAL pot 

proporcionar números i 
talonaris a tots aquells que hi 

estigueu interessats i insta als 
organitzadors locals de 
Correllengües a fer-ne 

promoció. Us podeu posar en 
contacte amb la CAL a través 
del telèfon: 934 159 002 o l'a/

e: cal@cal.cat

 
 

Dg 29 de setembre 
CLL a Vallromanes 

 
 

Dt 1 d'octubre 
CLL a Igualada 

 
 

Dj 3 d'octubre
CLL a Vila-real

 
 

Dv. 4 d'octubre 
CLL a Castellar del Vallès 

CLL a Elx 
CLL a Igualada 

CLL a Oliva 
CLL a Piera 

CLL a Sentmenat 
 

Ds. 5 d'octubre
CLL a Canet de Mar 

CLL a Castellar del Vallès 
CLL a Sta. Coloma de Gramenet 

CLL a Sentmenat 
CLL a Xilxes 

 
Dg. 6 d'octubre 
CLL a Sentmenat 

CLL a Xilxes 
 
 

CONSULTEU L'AGENDA DEL 
WEB DE LA CAL PER A 

ACTUALITZACIONS 
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"S'ha de reiniciar", darrer disc de Jules

Cartell promocional de la 
campanya

 

Mapa del CLL2013

segueix-nos a Twitter | fes-te amic a Facebook | reenvia a un amic  
Copyright © 2013 Coordinadora d'Associacions per la Llengua catalana. Tots 
els drets reservats 
Estàs rebent aquest correu com a persona interessada en l'actualitat del 
Correllengua 
La nostra adreça electrònica és: 
correllengua@cal.cat

 

dóna'm de baixa de la llista de correus 
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