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CLL a Esplugues de Llobregat  
(el Baix Llobregat) 

Dt. 23 d’octubre (enllaç) 

 
CLL a Barberà del Vallès (el Vallès Occ) 

Dc. 24 d’octubre (enllaç) 

 
CLL a Flix (la Ribera d’Ebre) 

Dj. 25 d’octubre (enllaç) 

 
CLL a l’Esquerra de l’Eixample i Sant 
Antoni (Barcelona) 

Dj. 25 d’octubre (enllaç) 
Ds. 27 d’octubre (enllaç) 

 
CLL a Reus (el Baix Camp) 

Dj. 25 d’octubre (enllaç) 
Dv. 26 d’octubre (enllaç) 
Ds. 27 d’octubre (enllaç) 
Dg. 28 d’octubre (enllaç) 

 
CLL a L’Hospitalet de Ll.(el Barcelonès) 

Dj. 25 d’octubre (enllaç) 
Ds. 27 d’octubre (enllaç) 

 
CLL a Arenys de Munt (el Maresme) 

Dv. 26 d’octubre (enllaç) 

 
CLL a Canet de Mar (el Maresme) 

Dv. 26 d’octubre (enllaç) 

 
CLL a Sants, Hostafrancs i la Bordeta 
(Barcelona) 

Dv. 26 d’octubre (enllaç) 
Ds. 27 d’octubre (enllaç) 

 
CLL a Piera (l’Anoia) 

Dv. 26 d’octubre (enllaç) 
Ds. 27 d’octubre (enllaç) 
 
 
CLL a Bao (el Rosselló) 

Dv. 26 d’octubre (enllaç) 
Ds. 27 d’octubre (enllaç) 
Dg. 28 d’octubre (enllaç) 

 
CLL al Prat de Llobregat (el Baix Llobregat) 

Dv. 26 d’octubre (enllaç) 
Ds. 27 d’octubre (enllaç) 
Dg. 28 d’octubre (enllaç) 

 
CLL a Berga (el Berguedà) 

Ds. 27 d’octubre (enllaç) 

 
CLL a Lleida (el Segrià) 

Ds. 27 d’octubre (enllaç) 

 
CLL a Sarrià (Barcelona) 

Ds. 27 d’octubre (enllaç) 

 
CLL a St. Vicenç dels Horts (el Baix Ll.) 

Ds. 27 d’octubre (enllaç) 

 
CLL a Malgrat de Mar (el Maresme) 

Ds. 27 d’octubre (enllaç) 
Dg. 28 d’octubre (enllaç) 

 
CLL a Alcanar (el Montsià) 

Ds. 27 d’octubre (enllaç) 
Dg. 28 d’octubre (enllaç) 

 
CLL a Monistrol de Montserrat (el Bages) 

Ds. 27 d’octubre (enllaç) 
Dg. 28 d’octubre (enllaç) 

 
 

SEGUIU L’ACTUALITAT DEL  
CORRELLENGUA... 

AGENDA CLL 2012 

Del 23 al 28 d’octubre  
(més informació a www.cal.cat) 

www.cal.cat 

correllengua@cal.cat 

Els quatre propers dies, el Correllengua viurà el seu moment més àlgid de 

l’any amb actes a prop de vint-i-cinc viles i barris, repartits a més d’una 

desena de comarques del Principat. Es fa difícil doncs poder resumir en 

poques línies totes les activitats previstes i ens veiem obligats a destacar-ne 

algunes. Cal indicar, que les agendes poden patir modificacions a causa 

de la meteorologia adversa. 

A la ciutat de Barcelona, se celebraran tres Correllengües. Obrirà el foc el 

Correllengua de la Vila de Gràcia, enguany fusionat amb el Despertafolk, 

del qual destaca la xerrada “Realitat lingüística i política a diferents territoris 

dels Països Catalans” amb la presència de representats dels diferents àmbits 

(Dv. 19, 21h, Espai Albert Musons) o el combat de glosadors de la 1a Copa 

Intranacional de Cançó Improvisada (Ds. 20, 16h, a la plaça de la Vila). Per 

la seva part, Horta-Guinardó organitza el seu 13è Correllengua, la tarda del 

dissabte, al Parc del Nen de la Rutlla, amb diverses activitats que clouran al 

vespre amb els concerts de Riu, Trast i les Absentes. Finalment, els barris de 

Poblenou i el Clot, han organitzat una gran cercavila de cultura popular el 

matí de dissabte (sortida des de la plaça del Mercat del Clot, 11:30h) i que 

clourà amb un dinar popular i l’actuació de Marcel Marimon i Carol Bas. 

Ben a prop de Barcelona, L’Hospitalet de Llobregat continuarà el seu periple 

de Correllengua amb la 7a edició del Sopar-Col·loqui, que aquest any 

girarà entorn a la figura de Lluís Maria Xirinacs, amb membres de la 

Fundació Randa (Dv. 19, 21h, Casino del Centre). D’altra banda, a 

Badalona continuarà el Correllengua a la plaça d’Antonio Machado del 

barri de Llefià, amb diverses activitats per als més menuts. 

Butlletí electrònic del Correllengua 2012 

Imatge del CLL  

de la Vila de Gràcia l’any 2011 

Al Baix Llobregat, Sant Just Desvern viurà dissabte una nova edició 

del Calvern, un concurs que posa a prova els coneixements de 

llengua, cultura popular i història de la vila (al Casal de Joves, 16h), a 

més del concert de Miquel del Roig (a la plaça Campreciós, 22h). A 

Viladecans, els actes s’iniciaran el divendres amb un Correbars i 

continuaran el dissabte, als Nous Rals, amb dues xerrades sobre 

Xirinacs i l’estat de la Llengua (a partir de les 17:30h) i que clouran 

amb els concerts de Trànsit, Bandarra i Ebri-Knight (21h, a Cal Xic). 

Finalment, Sant Climent de Llobregat també s’afegirà a la festa amb 

una triple oferta d’actes de divendres a diumenge. Destaquen, les 

xerrades “El Tresor cartogràfic de Catalunya” i “Catalunya avui”, 

divendres al vespre, i la caminada popular per les muntanyes de 

Sant Climent, el diumenge pel matí. 

Al Vallès Occidental també es viurà un cap de setmana de plena 

activitat. A Castellbisbal han preparat una interessant jornada 

d’homenatge a Xirinacs, amb l’espectacle poeticomusical “Amb 

tu”, que fa un tomb per la vida i pensament del filòsof (Dv. 19, 

20:30h, al Casal de la Gent Gran), mentre que el diumenge al matí 

serà el torn per a la mostra de cultura popular, al Parc Folch i Torres. 

A Sant Quirze del Vallès també recordaran Xirinacs, amb una 

xerrada al Centre Cívic Masia Can Feliu (Dv. 19, 20h). Per la seva 

banda, el nucli de la CAL de Vacarisses ha organitzat una doble 

jornada d’actes que s’iniciarà dissabte amb un campionat 

d’Scrable al Casal de Cultura (18:30h) i que continuarà el diumenge 

amb activitats dirigides a la mainada, un concurs de dictat i 

concerts de cloenda, tot plegat a cavall de les places de l’Aranya i 

del Punt de Vol. 

El Lluçanès viurà enguany la seva jornada de Correllengua a Santa Eulàlia 

de Puig-oriol, amb una hissada de l’estelada pel matí, al castell de Lluçà, 

una cercavila amb presència dels gegants de la comarca i els concerts de 

cloenda amb El Noi del Pa, Els Sulfitos i El Corredor Polonès. Ben a prop, a 

Roda de Ter (Osona), els actes s’iniciaran el dijous 18 amb una xerrada de 

l’escriptora Patrícia Gabancho, a la Biblioteca Bac de Roda (20:30h) i 

continuarà el cap de setmana amb l’animació infantil de la companyia 

Rovell d’Ou i els concerts d’Ácid Úric i Kòdul, el dissabte (a la plaça Major i 

la Carpa) i cinema en català, el diumenge (al Teatre Eliseu, 18:30h).  

Al Maresme, Alella viu la seva setmana de Correllengua amb diverses 

activitats, de les que sobresurten la xerrada-col·loqui amb l’escriptor Jaume 

Cabré (Dj. 18, a la Biblioteca Ferrer i Guàrdia, 20:30h) i el concert de Narcís 

Perich i Intent Desmuntat (Dv. 19, a la porxada, 22h). Per la seva part, a 

Mataró es presentarà el Mapa de les Identitats Nacionals d’Europa, a Can 

Palauet, a partir de les 19:30h. 

Al Segrià, Artesa de Lleida organitza, entre altres actes, una interessant 

xerrada sobre la viabilitat d’una Catalunya independent, amb M. Àngels 

Cabases, doctora en economia per la Universitat de Lleida (al Teatre 

Municipal, 21h) i una concorreguda cercavila pels carrers del poble (17h). 

També Puigverd de Lleida celebrarà el pas de la flama de la llengua.  

A l’Alt Penedès, Sant Joan de Mediona aposta per una jornada de 

dissabte plena d’actes, que s’iniciaran pel matí amb una sardinada 

popular i tirada de bitlles, una cercavila per la tarda i els sopar popular al 

vespre. Per la seva part, la plaça de l’Ajuntament del Pla del Penedès 

viurà una tarda amb xocolatada i diverses activitats per a la mainada. 

A l’Anoia, els Prats de Rei organitzen el diumenge pel matí la 38a edició de 

la Caminada Popular pels voltants de la vila, recorrent escenaris de les 

diferents batalles viscudes al llarg de la història, i que clourà amb un 

esmorzar popular i la presentació del llibre “Lliures o morts”, a la 

Manresana.  

Al Tarragonès, al Morell, la Fundació Catalunya Estat realitzarà una xerrada 

amb el títol “L’endemà de la independència” (Ds. 20, al Teatre-Auditori, 

19h), mentre que el diumenge, una ballada de sardanes i un dinar popular 

tancaran el Correllengua (a la plaça de la Font, des de les 13h).  

A l’Alt Camp, Montferri organitza el seu primer Correllengua el dissabte, del 

qual destaca l’actuació del cantautor Josep Romeu (16h, a la plaça de 

l’església).  

Al Berguedà, el Correllengua de Casserres aposta també per la música en 

directe, amb les actuacions de Tomeu i sa penya, Veïns i Àmbar.  

Finalment, a la Ribera d’Ebre, Tivissa organitzarà una nova edició amb 

actes repartits entre dissabte i diumenge. 

Plantada de gegants  

al CLL del Lluçanès l’any passat 

Imatge de la cercavila  

decultura popular del CLL de 

Poblenou i el Clot 

Cartell promocional del  

CLL dels Prats de rei 

Josep Romeu, protagonista del 

CLLde Montferri 

Cartell del CLL  

de Sant Just Desvern 

Jaume Calatayud i Vicente 

Monera i l’espectacle “Amb tu”, 

al CLL de Castellbisbal 
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