
COORDINADORA D’ASSOCIACIONS PER LA LLENGUA CATALANA 

El Correllengua agafa embranzida el darrer cap de setmana de setembre 

amb actes repartits per vuit comarques del Principat 

 

Any 3 - número 8 - Setembre de 2012 (4a setmana) 

Martí Gasull... Activista lingüístic i patriota 

 

CLL a Mataró (el Maresme) 

Dc. 3 d’octubre (enllaç) 
Dv. 5 d’octubre (enllaç) 
Ds. 6 d’octubre (enllaç) 

 

CLL a St. Vicenç de Montalt (el Maresme) 

Dc. 3 d’octubre (enllaç) 

 

CLL a Badalona (el Barcelonès) 

Dj. 4 d’octubre (enllaç) 

 

CLL a Elx (el Baix Vinalopó) 

Dv. 5 d’octubre (enllaç) 

 

CLL a Matadepera (el Vallès Occidental) 

Dv. 5 d’octubre (enllaç) 
Ds. 6 d’octubre (enllaç) 
Dg. 7 d’octubre (enllaç) 

 

CLL a Canet de Mar (el Maresme) 

Dv. 5 d’octubre (enllaç) 

 

CLL a Sta. Coloma de Gramenet  
(el Barcelonès) 

Dv. 5 d’octubre (enllaç) 

 

CLL a Castellar del Vallès 
(el Vallès Occidental) 

Dv. 5 d’octubre (enllaç) 
Ds. 6 d’octubre (enllaç) 

 

CLL a Bigues i Riells (el Vallès Oriental) 

Ds. 6 d’octubre (enllaç) 

 

CLL a Vilassar de Mar (el Maresme) 

Ds. 6 d’octubre (enllaç) 
Dg. 7 d’octubre (enllaç) 

 

CLL a Calella (el Maresme) 

Dg. 7 d’octubre (enllaç) 

 

 

 

 

 

SEGUIU L’ACTUALITAT DEL  

CORRELLENGUA A TRAVÉS DEL 

MAPA LOCALITZADOR, LES 

XARXES SOCIALS I ELS MITJANS 

DE COMUNICACIÓ 

 

 

AGENDA CLL 2012 

Primera setmana d’octubre 
(més informació a www.cal.cat) 

Torna el Concurs Joves a Debat dins del marc del Correllengua igualadí 

El Correllengua d’Igualada torna a apostar enguany per una activitat 

destinada als joves i implicar-los en la reflexió i debat dels principals 

probleme i reptes de la societat. Sota la coordinació de la Jove Cambra 

d’Igualada, es presenta el concurs Joves a Debat de l’Anoia, un concurs 

de debat a nivell local destinat a joves d’entre 18 i 40 anys, que hagin 

nascut i/o resideixin a la comarca de l’Anoia, i on es pretén que els joves 

demostrin i perfeccionin les seves habilitats en oratòria i debat, eines de 

comunicació claus pel creixement tant personal com professional.  

L’activitat es basarà en una ronda de debats dels quals en sortiran els 2 

finalistes per a disputar la gran final. La inscripció en el concurs implica 

cursar 8 h de formació amb formadors de l’Institut de Formació de la 

Jove Cambra de Catalunya que impartiran coneixements d’oratòria, 

tècniques de negociació, tècniques de debat, comunicació, etc. Les 

eliminatòries s’inicien el 28 de setembre i culminaran amb la gran final, el 
dissabte 6 d’octubre. 

www.cal.cat 

correllengua@cal.cat 

Cartells dels CLL de la Llera del 

Ter i Vallromanes 

A les portes del mes d’octubre, el Correllengua 2012 s’escampa per 

nou municipis del Principat aquest cap de setmana. Aquest és el cas 

d’Avià (el Berguedà), que amplia enguany els actes de Correllengua, 

repartint-los entre dues jornades. El divendres 28 (20h), a l’Ateneu de la 

vila, es projectarà el documental “Entre dos gegants: una cultura que 

es nega a morir” i es podrà visitar una exposició sobre Lluís Maria 

Xirinacs. L’endemà, el mateix espai allotjarà una matinal de jocs 

infantils i, ja per la tarda, serà el torn per la lectura del Manifest, 

l’actuació castellera amb els Castellers de Berga, els Salats de Súria i els 

Tirallongues de Manresa, els diables locals dels Esclata Aglans i els 

concerts dels grups Antídot, Artista Convidat i Destemps, que clouran 

els actes.  

El Palau d’Anglesola (el Pla d’Urgell) iniciarà el Correllengua amb una 

xerrada sobre la viabilitat econòmica d’un estat propi, a càrrec del 

Cercle Català de Negocis (el divendres 28, a les 20:30h i al local 

sociocultural). L’endemà serà el dia gran amb un conjunt d’activitats 

entre la tarda i la nit, començant pel tradicional correnens amb una 

mostra de jocs tradicionals per als més menuts. Posteriorment, els 

organitzadors homenatjaran, amb dos actes al pavelló municipal, a totes 

aquelles persones que han fet possible la representació de la Passió a la 

població. Finalment, el Correllengua es tancarà amb un sopar popular i 

l’actuació de lo Pardal Roquer.  

L’onzena edició del Correllengua de La Llacuna (l’Anoia) combinarà 

enguany jocs, gastronomia i tradició. El dissabte, la plaça Major serà el 

marc per a la mostra de jocs infantils i per a un sopar popular, mentre 

que l’endemà diumenge al migdia, serà el torn per a la cultura popular, 

amb la cercavila dels bastoners del Montserratí i els gegants de Sant 

Joan de Mediona. En acabat, l’actuació de la Coral la Cuitona i un dinar 

popular serviran de cloenda. A pocs quilòmetres, la vila d’Artés (el Bages) 

celebrarà el diumenge 30 per la tarda els actes centrals del Correllengua, 

al Parc de Can Crusellas. Una cercavila, amb una nodrida mostra 

d’elements de cultura popular, donarà pas a l’actuació castellera, a un 

recital poètic i a la lectura del Manifest. Després d’un berenar popular, es 

donarà pas al concert de Titot i David Rosell que clausurarà el 

Correllengua artesenc.  

Fou un diumenge trist, el passat... 

Ens arribà la notícia: Martí Gasull ha mort en una allau al mont Manasiu (8.163 

metres), a l'Himàlaia. L'allau es va originar a 7.400 metres, poc després de les 

quatre de la matinada, hora local, les dotze de la nit a Catalunya, i va 

escombrar el campament número 2, on era Gasull, a 6.600 metres. L'allau va 

provocar la mort de com a mínim deu persones més i hi podria haver una 

trentena de desapareguts. 

En Martí va ser des de sempre un gran activista i un dels fundadors de la 

Plataforma per la llengua. Innovador, home de grans recursos va ser l'ideòleg i 

promotor de moltes de les campanyes engegades per l'entitat. 

Des de la CAL sempre el recordarem com una gran persona, activista lingüístic 

i patriota.  Descansi en pau. 

Com a homenatge, us convidem a llegir l’article Hem fet el cim de  

Daniel Ruiz-Trillo 

Butlletí electrònic del Correllengua 2012 

Cartell del CLL del Palau d’Anglesola i 

imatge de la plaça Major de La Llacuna, 

l’any passat en els actes de CLL 

La comarca natural de la llera del Ter, celebrarà aquest cap de 

setmana els seus actes, amb activitats repartides entre les viles de Celrà i 

Sant Joan de Mollet (el Gironès). El divendres 28 (20h), l’Ateneu de Celrà 

serà l’espai escollit per a l’inici, amb una xerrada sobre l’estat del català 

a les illes Balears i Pitiüses. L’endemà pel matí, als participants els espera 

una jornada ben completa, començant amb una bicicletada popular 

que els durà de Celrà a la plaça de Sant Joan de Mollet, on a partir de 

les 10h del matí hi haurà una àmplia mostra de jocs populars (curses de 

sacs, tirada de bitlles, estirada de corda...). Per la tarda, i de nou a Celrà, 

una cercavila serà el preàmbul per a la botifarrada popular i els concerts 

de diferents punxadiscos locals. 

A Mont-roig del Camp (el Baix Camp), la Festa Major de Sant Miquel 

comptarà dins de la seva programació amb la lectura del Manifest del 

Correllengua i l’actuació del grup Els Picarols. Tot plegat serà el dissabte 

29, a partir de les 18h, al Parc de l’Era. Al Vallès també hi arribarà el 

Correllengua aquest cap de setmana i per partida doble. Matadepera 

(el Vallès Occidental) inaugurarà els seus actes el diumenge, amb 

l’obertura de les exposicions “El català és cosa de tothom” i “El 

Correllengua a la Riera” i que es podran visitar durant tota la setmana 

següent, al Pavelló Municipal. Finalment, Vallromanes (el Vallès Oriental) 

tornarà a celebrar el Correllengua al Casal, enguany amb l’actuació 

musical de Jordi Gomara, i amb la presència de La Carrau i Cesk Freixas. 
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