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El Correllengua 2013 arrenca a
Roda de Ter el dissabte 13 de

juliol
El  proper  dissabte  13  de  juliol  s'inicia  oficialment  el
Correllengua 2013 amb un seguit d'actes a Roda de Ter
(Osona).  El motiu d'haver  triat  la  vila  osonenca  és  per
tractar-se de la vida natal del poeta Miquel Martí i Pol,
del qual se celebra el 10è aniversari de la seva mort. Amb
anterioritat  a  aquesta  data,  hi  ha  un  conjunt  d'actes
programats:  el  dimecres  10  es  podrà  gaudir  d'una
conferència a càrrec de Lluís Solà i Sala titulada "Llengua
i nació", mentre que el divendres 12 es hi haurà cinema a
la fresca amb la projecció de FÈNIX 11 23.
No us ho perdeu!
Us podeu descarregar el cartell a aquest enllaç

El Dossier del
Correllengua 2013,

ja és disponible
Al  web  de  la  CAL  ja  us
podeu  descarregar  el
Dossier  del  Correllengua
2013. Aquest document està
pensat  com a  una  guia  de
suport  per  a  totes  les
entitats,  associacions  o
particulars  que  vulguin
organitzar  el  Correllengua  a
la seva vila, barri o ciutat. La
guia  mostra  els  diferents
recursos  i  materials  que  es
posen a disposició de tothom
(exposicions,  espectacles,
jocs, marxandatge...), per tal
de fer més fàcil l'organització
dels actes.

La samarreta, a punt!
Com cada any, hem elaborat
la  samarreta  del
Correllengua  d'enguany,
amb un clar  recordatori a la
figura de Martí i Pol. A partir
del  disseny  guanyador  del
Concurs  del  Cartell  del
Correllengua,  el  guanyador
Antoni  Dalmau  ha  elaborat
una  adaptació  que  de  ben
segur agradarà a tothom.

 

Tarragona i el Prat
de Llobregat,
obren el foc

Malgrat  que  oficialment  el
Correllengua 2013 s'inicia el
proper  13  de  juliol,  dues
ciutats han avançat els seus
actes al mes de juny. Aquest
és el cas de Tarragona, que
de la mà del Casal Popular
Sageta  de  Foc,  el  va
celebrar  el 7 i 8 de juny,  a
cavall del barri de Torreforta
i del centre de la ciutat. Per
saber-ne més feu clic aquí.
Per la seva part, el Prat de
Llobregat  va  organitzar  els
actes  a  finals  de  juny,  els
dies  28  i  29  amb  diverses
activitats,  com  ara  la
xerrada  al  voltant  de  la
situació  del  català  o  la
concorreguda  cercavila  de
cultura  popular.  Podeu
consultar  el  bloc  del
Correllengua  pratenc  per  a
més informació.

Celebrada amb èxit la
2a Trobada

d'Organitzadors de
Correllengua

El passat dissabte 15 de juny,
una  vintena  de  representants
de  Correllengües  del  país  es
van aplegar a l'entorn de la 2a
edició  de  la  Trobada
d'Organitzadors  del
Correllengua.  Els  assistents
van poder conèixer de primera
mà  les  novetats  d'enguany,
especialment els nous recursos
i  materials  que  es  posen  a
disposició  de  les  entitats  i
associacions  d'arreu  del  país.
Aquest  fòrum va  servir  també
per  a  millorar  el  flux
d'informació  entre  la  CAL  i  la
gent del territori i especialment
reeixit  va  ser  la  posada  en
comú d'experiències realitzades
a cinc punts del Principat.

Propers esdeveniments
Juliol 2013
Dc. 10 de juliol

CLL a Roda de Ter

Dv. 12 de juliol
CLL a Roda de Ter

Ds. 13 de juliol
CLL a Roda de Ter

Del 15 al 26 de juliol
CLL a Canet de Mar

Exposició sobre Martí i Pol

Dv 19 de juliol
CLL a Canet de Mar
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