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Butlletí electrònic del Correllengua 2012 

La setzena edició del Correllengua és a punt d’iniciar-se. El proper 

dissabte 30 de juny, la vila de Ripoll acollirà els actes que encetaran 

l’edició del 2012, en motiu del fort lligam que tingué amb la vila i el 

seu entorn la figura recordada enguany, Lluís Maria Xirinacs (1932-

2007).  

Els actes començaran pel matí amb una visita al Monestir de Santa 

Maria de Ripoll i al Museu Etnogràfic, per posteriorment desplaçar-

se a l’indret on Xirinacs ens va deixar, el pla de Can Pegot, a 

Ogassa. Aquí s’encendrà la flama del Correllengua i es durà a 

terme un emotiu record al pensador i patriota. 

Ja per la tarda, se celebraran els actes de caire més lúdic i festiu, 

amb una multitudinària cercavila pel casc antic de Ripoll, on hi 

participaran els Diables, Grallers i Gegants de Ripoll i els Grallers 

d’Ogassa, Campdevànol i Ribes. A la plaça de la Lira s’hi 

desenvoluparan la resta d’activitats, com ara les actuacions de 

l’Esbart Dansaire Eudald Coma i del grup de música tradicional els 

Randallaires. L’escriptora Isabel Clara-Simó glossarà la figura de 

Xirinacs amb un parlament que donarà pas a la lectura del 

Manifest del Correllengua 2012 i a l’espectacle poeticomusical 

“Amb tu” de Jaume Calatayud i Vicente Monera. La festa 

continuarà ben entrada la nit amb un concert per la llengua a la 

Sala Eudald Graells. Per tenir coneixement dels horaris us podeu 

descarregar el programa d’actes.  

La CAL vol agrair el suport i implicació de la Comissió Organitzadors 

del Correllengua de Ripoll i de l’Ajuntament de la vila.   

Monòlit en record a Xirinacs, al Pla de 

Can Pegot (Ogassa) 

El Correllengua 2012 arrenca el 30 de juny a Ripoll 

tot recordant la figura de Lluís Maria Xirinacs 
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Lluís Maria Xirinacs, exemple de fidelitat i compromís 

En motiu del cinquè aniversari de la seva partida, el Correllengua 2012 

pretén homenatjar la figura de Lluís Maria Xirinacs. Molts són els motius 

que es podrien esgrimir per a dedicar-li el Correllengua, però per 

damunt de tots hi ha la fidelitat i el compromís que sempre va professar 

pel país, la seva gent i la seva llengua. Durant tota la seva vida va 

lluitar, des de la paraula i la no violència, per l’assoliment de les llibertats 

del nostre poble i per la seva dignitat. En uns moments en els que, més 

que mai, des de les bases de la societat es reclama valentia i 

determinació, el llegat de Xirinacs és més viu que mai.  

La CAL, en col·laboració amb la Fundació Randa-Lluís Maria Xirinacs, 

han preparat un conjunt de materials i recursos que recorden la figura 

del pensador i que s’ofereixen a tots els organitzadors de Correllengua. 

Entre ells destaca una exposició que recorre els moments més 

significatius de la seva vida, el documental “Xirinacs, de l’amnistia a la 

independència”, l’espectacle poeticomusical “Amb tu” i la possibilitat 

d’organitzar xerrades i taules rodones amb persones que han estudiat i 

coneixen el seu pensament polític i filosòfic. 

Des de la CAL animem a tothom a que recordi la seva figura en els 

actes de Correllengua. 

Ds. 30 de setembre 

Inici del Correllengua 2012 
Ripoll (el Ripollès) 

Matí (a partir de les 10h) 

 Visita guiada al Monestir de Santa 
Maria i al Museu Etnogràfic.  

 Encesa de la flama del Correllengua i 

acte d’homenatge a Xirinacs, al Pla de 

Can Pegot (Ogassa). 

 

Tarda (a partir de les 17h) 

 Cercavila pel casc antic 

 A la plaça de la Lira: jocs, actuació de 

l’esbart Dansaire Eudald Coma i del 

grup els Randallaires, parlament 

d’Isabel Clara-Simó, lectura del 

manifest, espectacle poeticomusical 

“Amb tu”... 

 
Nit (a partir de les 23h) 

 A la sala Eudald Graells: concert per la 
llengua (enllaç) 

 
 
Dv. 6 de juliol 

CLL a Canet de Mar (el Maresme) 
A l’aula Magna de l’Escola de Teixits de Punt 

(plaça de la Indústria, 1) 

20h 

 Presentació del Llibre “A cremallengua” 

de l’escriptor rossellonès Joan-Lluís Lluís. 

         (enllaç) 

 

Del 9 al 27 de juliol 

Al vestíbul de la Biblioteca P. Gual i Pujadas 

(riera de Sant Domènec, 1A) 

De 15:30h a 21:00h 

 Exposició “Xirinacs, la resistència i la 

consciència” (enllaç) 

 

Del 23 al 28 de juliol 

CLL a Torredembarra (el Tarragonès) 

A la Biblioteca Mestra Maria Antònia  

 Exposició “Terra d’Escudella” (enllaç) 

 

Dv. 27 de juliol 

A la Biblioplatja, 19h  

 Conta contes infantils i lectura de 

poemes patriòtics (enllaç) 

 

Ds. 28 de juliol 

A la platja (davant de Can Bofill), 19:30h  

 Arribada de la flama del Correllengua 

per mar i exhibició de varada i 

arrossegament de gussis 

A l’envelat de Can Bofill, des de les 20h 

 Balls populars de Torredembarra, 

lectura del manifest, sopar popular, rifa 

de cerveses artesanes i concerts amb 

Atupa, Alerta, Ebri Knight i PD 

Carquinyoli (enllaç) 

 

 
Del 28 de juliol 

CLL a Tarragona (el Tarragonès) 

programa a determinar (enllaç) 

 

 

 

 

 

SEGUIU EL CORRELLENGUA A 

TRAVÉS DE LES XARXES SOCIALS 

 

 

 

 

O A TRAVÉS DEL DIARI ARA, 

RACÓ CATALÀ I EL PROGRAMA 

DE RAC1 “La primera pedra” 

 

 

 

 

AGENDA CLL 2012 

Juny i juliol 
llistat provisional d’actes 

(més informació a www.cal.cat) 

Ja podeu consultar el “Dossier del Correllengua 2012” 

Ja podeu descarregar-vos del nostre web el “Dossier del Correllengua 2012”, 

una guia que té com a objectiu assessorar i donar suport als organitzadors del 

Correllengua. En aquesta nova edició hi trobareu no només el material i els 

recursos que des de la CAL us oferim, sinó també consells útils referents a 

quina filosofia han de tenir els actes, què és el que es persegueix amb ells, 

quin és el nexe d’unió que ha d’existir entre tots els Correllengües... 

Enguany, s’ha fet un esforç per ampliar el nombre del material de parada 

disponible i que podran ajudar a autofinançar els actes locals. Al mateix 

temps, també s’ofereixen més i renovats recursos per a donar contingut a les 

activitats: exposicions, audiovisuals, presentacions de llibres... El Dossier inclou 

també un ampli llistat de grups de música que s’han ofert per a actuar en el 

Correllengua.  

Esperem que el trobeu ben útil i us faci servei. Podeu accedir al dossier tot fent 

clic aquí o consultant el nostre web. 

Celebrada amb èxit la Primera Trobada 

d’Organitzadors de Correllengua 

El passat dissabte 2 de juny, es va celebrar la primera edició de la Trobada 

d'Organitzadors de Correllengua, una experiència pionera i que tenia com a 

un dels objectius estrènyer els vincles entre els organitzadors i la CAL. Hi 

assistiren representants de vint-i-un Correllengua repartits per tot el país: 

Berga i Avià, Figueres, Vilaverd, Canet de Mar, Mataró, Sant Just Desvern, 

Viladecans, l'Hospitalet de Llobregat, Tàrrega, el Palau d'Anglesola, Rubí, 

Badalona, Sabadell, Pallejà, Castellar del Vallès, Esplugues de Llobregat i els 

barris barcelonins de Gràcia, Sants, el Guinardó, Poblenou i Sant Antoni. 

 

Durant tot el matí, la seu Nacional de la CAL va acollir la trobada, on es va 

informar de les novetats del Correllengua d'enguany en matèria de recursos i 

materials, així com, dels objectius marc per l'edició 2012. Durant la segona 

meitat de l'acte diversos representants van explicar cinc experiències i 

activitats pròpies de cadascun dels Correllengües, amb la intenció de fer-les 

conèixer i facilitar la seva implantació a d'altres indrets. Podeu accedir a la 

documentació de la Trobada fent clic aquí (apartat documentació). 

 

La CAL valora molt positivament l'experiència i agraeix la molt bona resposta 

de tots els assistents i de tots aquells que no van poder-hi ser i que van 

excusar la seva presència.   

www.cal.cat 

correllengua@cal.cat 

L’espectacular plaça de la Lira de Ripoll 

acollirà els actes de tarda 

Lluís Maria Xirinacs, figura homenatjada 

al Correllengua 2012 

Imatge de la Trobada 

Aparença de la samarreta oficial del 

Correllengua 2012, presentada en el 

marc de la trobada 

L’actualitat del Correllengua a Racó Català 

El diari digital Racó Català i la CAL han arribat a un acord per a informar 

periòdicament de les activitats del Correllengua 2012. Amb més de 20.000 usuaris 

registrats, és un dels mitjans de comunicació escrits amb major presència a la 

xarxa, tot informant de l’actualitat cultural, política i social dels Països Catalans. 

La CAL continua treballant per a augmentar la presència del Correllengua als 

mitjans a través, per exemple, de la consolidació dels acords amb el diari Ara i el 

programa la Primera Pedra de RAC1. 

http://www.cal.cat/Backend/Upload/Agenda/Document/+WE16CIxc0gBlOY13cQDVzaKY9U7KF93UwexRsXV4DhP+JCbWRo0AA==.pdf
http://www.cal.cat/agenda_detalle.aspx?id=451
http://www.cal.cat/agenda_detalle.aspx?id=452
http://www.cal.cat/agenda_detalle.aspx?id=455
http://www.cal.cat/agenda_detalle.aspx?c=1&id=457
http://www.cal.cat/agenda_detalle.aspx?c=1&id=458
http://www.cal.cat/agenda_detalle.aspx?c=1&id=459
http://www.cal.cat/agenda_detalle.aspx?id=460
http://www.cal.cat
http://www.cal.cat/Backend/Upload/Company/Document/rVOXyxVeMsbEqiaL80q9kRc+qmVLaKGn.pdf
http://www.cal.cat/campanyes_i_projectes_detalle.aspx?id=22
http://twitter.com/CAL_cat
https://www.facebook.com/cal.llengua
http://www.ara.cat/
http://rac1.org/programes/la-primera-pedra/
http://www.racocatala.cat/
http://www.racocatala.cat
http://www.racocatala.cat/

