
COORDINADORA D’ASSOCIACIONS PER LA LLENGUA CATALANA 

Butlletí electrònic del Correllengua 2012 

El mes d’agost acostuma a ser el mes amb menys activitat de Correllengua. 

Malgrat tot, en els darrers anys, cada cop hi ha més viles que escullen 

l’agost per a celebrar-hi els actes. Aquest és el cas enguany de tres 

municipis: Vilaverd (la Conca de Barberà), els Hostalets de Pierola (l’Anoia) i 

Alforja (el Baix Camp). 

Vilaverd ha organitzat el seu primer Correllengua amb un gran èxit de 

participació.  Entre el 2 i el 7 d’agost es van programar diverses activitats de 

les quals en destaquem la  presentació del llibre Un cel de plom, a càrrec 

de Carme Martí, la xerrada sobre el Correllengua i la Marxa per la 

Independència, amb la intervenció de Jaume Marfany (vicepresident de la 

CAL i membre del Secretariat de l’ANC) o la intervenció de Víctor Alexandre 

el dia de la cloenda dels actes. També va haver temps per l’excursionisme, 

amb la pujada a la Cugurulla del Mas d’en Just on es va col·locar una nova 

senyera i per a la degustació dels vins de la DO Conca de Barberà. Tot 

plegat, un Correllengua que va combinar ingredients de cultura, 

reivindicació i estimació pel territori, una recepta perfecte que de ben segur 

farà arrelar el moviment a aquesta població de la Conca.  

Des de fa anys, els Hostalets de Pierola són un fix en el calendari del 

Correllengua i enguany no ha estat pas una excepció. Entre els dies 21 i 26 

d’agost, i de la mà de l’Associació Recreativa Cultural (ARC), es va 

programar un ampli ventall d’activitats, que van incloure competicions de 

bàsquet, waterpolo, petanca i bitlles, xerrades com la que va protagonitzar 

Carme Forcadell, concerts i cercaviles, un concorregut sopar popular que 

va incloure la tercera edició del concurs de postres, sardanes o la 

caminada al “Tren”. És a dir, una setmana plena de festa a l’entorn de la 

llengua i la cultura popular. 

Finalment, Alforja va celebrar al seu primer Correllengua d’una manera molt 

original. Sota el lema “Fem una Capitxonada per la Independència”, els 

habitants de la vila van voler reivindicar el valor de la parla local, tot 

rescatant paraules amb la DO Alforja. Així, entre el 17 i el 25 d’agost els 

alforgencs van anar recollint els mots i paraules pròpies i les van anar 

plasmant en pancartes que penjaren de les balconades. El darrer dia, 

l’actor Oriol Grau i el dialectòleg Pere Navarro van desvetllar els secrets de 

la parla local. Tot plegat, un homenatge a la diversitat de la nostra llengua i 

a la voluntat de preservar-la. Ah! i per als no familiaritzats amb el català 

d’Alforja: una capitxonada és una tombarella... Trobareu més informació a 

aquest enllaç. 

El Correllengua no fa vacances el mes d’agost 
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El setembre s’inicia amb força activitat a l’espera de la 

mobilització per l’Onze de setembre 

Un cop acabat el mes d’agost, el Correllengua inicia el setembre amb diversos 

actes repartits per la geografia catalana. El primer cap de setmana del mes, un 

total de quatre poblacions organitzaran actes de Correllengua. A Tortosa (el Baix 

Ebre), i coincidint amb les festes de la Cinta, es viurà el concert del Correllengua, a 

la plaça del Carrilet (dissabte 1 de setembre, a les 00:30h). Hi intervindran els grups 

Maskarats, Raska i Habemus Sativa.  

El mateix dissabte per la tarda, Almenar (el Segrià) viurà el seu 

Correllengua tot iniciant-se amb la xerrada de Jordi Bages-Querol, del 

Cercle Català de Negocis a l’entorn de les raons econòmiques d’un 

estat propi. Seguidament, una àmplia mostra de cultura popular donarà 

pas al sopar popular i al concert, amb els grups Hot Numbers, Staklar i els 

Pastorets Rock.  

La vila d’Oliana (l’Alt Urgell) farà coincidir el Correllengua amb la Marxa 

per la Independència, amb la programació d’un recital poètic que 

comptarà amb la presència dels escriptors Josep Espunyes i Miquel Trilla. 

Els joves Èric Bach i Núria Angrill interpretaran tres interludis en aquest 

acte que clourà amb la lectura conjunta del Manifest per la 

Independència.  

L’endemà i gràcies a l’impuls dels nuclis locals de la CAL i de l’ANC, la 

vila de Castellar del Vallès (el Vallès Occidental) iniciarà el Correllengua 

local amb l’espectacle poeticomusical “Amb tu” de Jaume Calatayud i 

Vicente Monera tot recordant la figura de Lluís Maria Xirinacs. Serà als Jardins 

Palau Tolrà, a les 20h. 

Al voltant de la Diada Nacional, les viles de Vallirana (el Baix Llobregat), Torrefarrera i 

Montoliu de Lleida (el Segrià) i Cabrera de Mar (el Maresme) organitzaran diversos 

actes de Correllengua. Els podeu consultar a l’agenda del web de la CAL. 

 

CLL a Almenar (el Segrià) 

Ds. 1 de setembre (enllaç) 

 

CLL a Tortosa (el Baix Ebre) 

Ds. 1 de setembre (enllaç) 

 

CLL a Oliana (l’Alt Urgell) 

Ds. 1 de setembre (enllaç) 

 

CLL a Castellar del Vallès  
(el Vallès Occidental) 

Dg. 2 de setembre (enllaç) 

 

CLL a Torrefarrera (el Segrià) 

Dl. 10 de setembre (enllaç) 

 

CLL a Vallirana (el Baix Llobregat) 

Dl. 10 de setembre (enllaç) 

 

CLL a Cabrera de Mar (el Maresme) 

Dt. 11 de setembre (enllaç) 

 

CLL a Montoliu de Lleida (el Segrià) 

Dt. 11 de setembre (enllaç) 
Ds. 15 de setembre (enllaç) 

 

CLL a la Bisbal d’Empordà  
(el Baix Empordà) 

Dv. 14 de setembre (enllaç) 
Ds. 15 de setembre (enllaç) 

 

CLL a Corbins (el Segrià) 

Ds. 15 de setembre (enllaç) 

 

CLL a la Seu d’Urgell (l’Alt Urgell) 

Ds. 22 de setembre (enllaç) 

 

CLL a Avià (el Berguedà) 

Dv. 28 de setembre (enllaç) 

 

CLL a Vallromanes (el Vallès Oriental) 

Dg. 30 de setembre (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 

Setembre 2012  

(llistat provisonal) 
(més informació a www.cal.cat) 

El mot Correllengua serà present a la propera edició 

de la Gran Enciclopèdia Catalana 

Amb el pas dels anys, el Correllengua es va consolidant com a una 

activitat que està arrelant al conjunt dels Països Catalans i en la parla 

dels seus habitants. Una mostra d’aquesta consolidació la trobem en 

el fet que el mot “Correllengua” apareixerà per primer cop al darrer 

suplement de la Gran Enciclopèdia Catalana. Ja podeu consultar la 

seva definició a l’edició digital d’aquesta publicació tot fent clic a 

aquest enllaç. Felicitats a tots per aquesta fita ! 

www.cal.cat 

correllengua@cal.cat 

Cartells dels Correllengües de 

Tortosa i Almenar 

Intervencions de Jaume Marfany i Víctor 

Alexandre al Correllengua de Vilaverd 

Cartell del Correllengua dels Hostalets 

de Pierola 

Dos moments del 

Correllengua d’Alforja 

http://www.ara.cat/especials/correllengua2012/capitxona-cap-independencia_0_762523852.html
http://www.myspace.com/maskarats
http://www.myspace.com/grupraska
http://www.myspace.com/habemussativa
http://www.myspace.com/hotnumbers00
http://staklar.wix.com/staklar
http://www.myspace.com/pastoretsrock
http://www.myspace.com/pastoretsrock
http://www.cal.cat/agenda.aspx
http://www.cal.cat/agenda_detalle.aspx?id=484
http://www.cal.cat/agenda_detalle.aspx?id=491
http://www.cal.cat/agenda_detalle.aspx?id=492
http://www.cal.cat/agenda_detalle.aspx?id=477
http://www.cal.cat/agenda_detalle.aspx?id=485
http://www.cal.cat/agenda_detalle.aspx?id=483
http://www.cal.cat/agenda_detalle.aspx?id=490
http://www.cal.cat/agenda_detalle.aspx?id=488
http://www.cal.cat/agenda_detalle.aspx?id=489
http://www.cal.cat/agenda_detalle.aspx?id=486
http://www.cal.cat/agenda_detalle.aspx?id=487
http://www.cal.cat/agenda_detalle.aspx?id=493
http://www.cal.cat/agenda_detalle.aspx?id=476
http://www.cal.cat/agenda_detalle.aspx?id=472
http://www.cal.cat/agenda_detalle.aspx?id=462
http://www.cal.cat
http://www.enciclopedia.cat/fitxa_v2.jsp?NDCHEC=0520962&BATE=Correllengua
http://twitter.com/CAL_cat
https://www.facebook.com/cal.llengua
http://www.ara.cat/especials/correllengua2012/
http://rac1.org/programes/la-primera-pedra/
http://www.racocatala.cat/

