Valoració del Correllengua 2014
Resultats de l’enquesta enviada als organitzadors del Correllengua 2014

Correllengües que han enviat les seves valoracions (20):
Alguaire
Artés
Cabrils
Calella
Canet de Mar
Castellar del Vallès
Corbins
El Bruc
El Palau d’Anglesola
Esquerra de l'Eixample i Sant Antoni de Barcelona
Gràcia
La Seu d’Urgell
Matadepera
Mollerussa
Roda de Ter
Sant Climent de Llobregat
Sant Feliu de Llobregat
Santa Eulàlia de Riuprimer
Viladecans
Vilaverd

Resultats de l’enquesta:
Pregunta 1. Quants anys fa que esteu implicats en l’organització del vostre Correllengua?

Pàgina 1 de 22

Valoració del Correllengua local
Pregunta 2. El Correllengua del vostre barri/poble/ciutat...
- És un referent local com a moviment de promoció de la llengua i la cultura catalanes.

- Aconsegueix arribar a persones poc vinculades amb la llengua i la cultura catalanes.
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- Mobilitza un volum important de persones.

- Aconsegueix mobilitzar entitats de caire molt divers.
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- Arriba al col·lectiu de joves.

- Arriba al món de l’escola.
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- Aconsegueix la implicació de les autoritats locals.

- Genera rebuig en algunes persones o col·lectius.
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- Forma part d’un moviment de caire nacional.

Pregunta 3. Valoració general del Correllengua local.
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Pregunta 4. Expliqueu la puntuació atorgada en la pregunta anterior.
A Canet de Mar organitzem actes per molt de públic, però també sovint actes per un públic més reduït, i
totes tenen assistents en major o menor grau. En els darrers 3 anys hem començat a introduir activitats
en llengua de signes catalana i occità (les altres dues llengües pròpies de Catalunya), essent l'acte en
dues llengües perquè o bé hi ha intèrprets que fan la interpretació simultània en els dos sentits (catalàLSC), o si es tracta de documentals són en occità i subtitulats en català, amb la qual cosa aquests actes
realment són en dues llengües simultàniament i tothom ho pot seguir (oients catalans o occitans i sords).
El darrer Correllengua de Canet ja l'hem definit com a multilingüe. Això no significa renunciar a res, sinó
a reconèixer les diversitat de les llengües i cultures històriques del territori.
Aconseguim un bon volum d'assistència, els organitzadors estem molt implicats però cansats després de
10 anys i tant esforç.
Aquest any el 9N va fer que no ens plantegéssim fer el Correllengua fins a principis de novembre (el vam
fer a finals de novembre) i això va portar que tot fos molt ràpid i no vam poder coordinar moltes entitats
com havia passat altres anys. Igualment el dia del Correllengua va ploure i va fer que finalment només
les persones de les entitats convocants hi vam participar.
Enguany hem realitzat un lipdub que ha unit totes, totes, les associacions del poble. I també institucions
com l'escola, l'ajuntament. Tots hi han estat presents. Gent gran, infants i també joves, un col·lectiu que
en altres edicions ens ha costat de motivar. En aquest marc vam potenciar la consulta del 9N.
El Correllengua a Viladecans el fem de manera autogestionada. L'Ajuntament només aprova la Moció
cedint les instal·lacions i prioritzant la nostra programació. No fa cap aportació econòmica, així grups
musicals locals toquen de franc i associacions com Òmnium, Diables, etcètera, fan alguna aportació
econòmica en forma d'acte. També fem un correbars per poder acabar de pagar algun servei o activitat.
El nombre d'assistents va ser molt alt. Els organitzadors bàsicament som gent de l'Ajuntament i de l'ANC,
cosa que està bé, però ens falten voluntaris, sempre som els mateixos. Es va fer força ressò a la premsa i
se'n va fer molt bona difusió.
El 2014 vam celebrar la tercera edició del Correllengua de Vilaverd. No hi ha implicació de les autoritats
locals ja que no es solen implicar amb les activitats culturals i festives que fa la societat civil del poble.
Valorem molt positivament el Correllengua ja que ha estat un punt de trobada de diverses entitats del
poble, cap acte hi participa tantes entitats la resta de l'any a Vilaverd. Estem treballant per consolidar el
Correllengua i pensem que ho estem aconseguint. Ens falta presència de grups de cultura popular i actes
de caire més lúdic.
L'assistència és, en general, poc nombrosa, inferior a 100 persones. Malgrat tot, aquest és un fet
habitual en gairebé totes les manifestacions culturals al poble.
Fa un temps que el model de jornada es repeteix i cal un canvi per arribar a l'escola i a la majoria de
famílies. De cara a l'any que ve ens proposem aquest pas.
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Vam tenir bona afluència d'assistents en els actes organitzats, però en un d'ells l'horari no va
acompanyar.
S'han aconseguit fites, però en manquen d'altres. És difícil que la gent s'impliqui en la organització.
Trobar col·laboradors puntuals resulta més fàcil. Detectes simpatia de la gent, però cal més compromís.
Els primers anys fèiem un Correllengua que començava a les 17h i acabava a les 3 matinada. Molta feina
i poca assistència a la nit. Vam veure que les activitats de tarda eren molt exitoses i aquest any ens hem
centrat amb un horari de 17:00 a 21:00 i ho hem encertat.
Un referent al barri però necessitem tenir major notorietat, pareix que fa molts anys que es fa i s'ha
convertit en un acte convencional que no motiva a un gran nombre de persones.
L'edició d'enguany del Correllengua al nostre municipi va estat positiva atès que hem aconseguit vincular
diferents activitats, entitats i institucions en el marc del Correllengua. Durant la setmana prèvia a l'acte
central del Correllengua, s'han organitzat petites activitats i actuacions per generar major públic al
Correllengua. No obstant, a causa de la coincidència amb altres esdeveniments, l'acte central del
Correllengua no va generar molta participació ni un nombre important d'assistents. Cal continuar
treballant i millorant any a any.
Aquest any hi ha hagut una baixada en el nivell de participació i organització. Es nota un cert cansament,
desgast. En la data escollida per aquest any hi havia molts actes paral·lels en els municipis propers.
Ens agradaria arribar a més gent però darrerament la competència del Barça ens fa mal als actes del
dissabte a la tarda-vespre
Ens ha faltat temps.
La valoració és bona. Estem parlant d'un Correllengua que entenem consolidat però en el qual cal buscar
gent nova que el segueixi organitzant. L'assistència als diversos actes és bona.
Es valora molt positivament la diada tot i que en l’organització només érem 5 persones.
El Correllengua ha tingut una davallada des que es va dissoldre el nucli de ple dret. Des de Calaix de
Sastre, de manera testimonial s'ha anat mantenint el pas de la flama i lectura del manifest. Es fa en un
acte popular que aplega gent a la plaça de la Vila de Sant Feliu: la Castanyada.
Per tant, es celebra dins els actes de la Castanyada cultural que es fa el 31 d'octubre a la tarda. Després
d'explicar contes o poemes pels nens, depenent a qui va dedicat, es fa l'arribada de la flama amb els
nens assistents i es llegeix el manifest.
Falta més implicació de gestió per part de les entitats
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Pregunta 5. Creieu que el Correllengua és un moviment necessari? Per què?
Ho és de necessari, per promoure el català (i les altres llengües pròpies) i la cultura catalana. També
per cohesionar i reafirmar la nostra identitat nacional.
SÍ. Perquè implica a entitats i persones amb una fita com la llengua.
És necessari però en aquests moments on el debat ja és sobre si independència si o no temes com la
llengua han quedat en un segon pla. El que caldria és incorporar a aquestes activitats sectors i entitats
d'immigrants perquè tot tingui més sentit.
Sí, encara sí malauradament. Al nostre poble la llengua catalana hi té un pes important i s'empra amb
normalitat i majoritàriament, però hem de fer pinya i denunciar la persecució en alguns territoris. A
més en el moment històric que vivim és important que hi siguem, la llengua i la cultura cohesionen i
donen més sentit encara a l'estat que estem construint.
Creiem que és així, sinó no ho faríem. Em aconseguit que en una ciutat on la majoria d'habitants es
castellanoparlant o descendent de famílies castellanoparlants, valorin, coneguin i respectin els sentit i
els objectius del Correllengua. També per a la gent catalanoparlant de Viladecans, activitats
d'apropament de la cultura catalana, actes homenatge a poetes, cançons tradicionals, debats sobre
cultura popular, o sobre la llengua són molts ben rebuts, perquè durant l'any se’n fan molt pocs.
Sí. Fins que no tinguem plenes garanties de que la nostra llengua estigui normalitzada i ben
promocionada és una eina bona.
Sí, és un moviment imprescindible per promoure la plena normalització del català com a llengua
pròpia dels Països Catalans assegurant que la oficialitat no sigui només una realitat sobre el paper,
sinó una realitat al carrer.
Sí, perquè, si més no, contribueix a la diversitat d'activitats en una població on no n'abunden.
Sí, és important que tota la població prengui consciència de la llengua i del que ha costat i costa de
mantenir-la viva.
Sí, encara ho és però el format crec que s'hauria de modificar lleugerament.
I tant! En el nostre poble, a més ho lliguem amb la història local i s'estableix un nexe comú entre
Poble i País.
Del tot. La defensa i promoció de la llengua no pot deixar-se únicament en mans de les
administracions. Cal l'empenta popular, cal un poble viu que la reivindiqui.
Normalitza una reivindicació, la lingüística, complicada. Qui defensa la llengua sempre és sospitós
d'atemptar contra els drets fonamentals d'una part de la població catalana (la part castellanoparlant).
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Sí, perquè Catalunya necessita aquest fenomen per poder reivindicar allò que ens falta.
Sí, rotundament. El Correllengua és un dels pocs actes que vertebra i organitza diferents entitats
arreu dels Països Catalans i que ajuda a consolidar la nostra llengua com una llengua viva.
Per la nostra banda, creiem que es un moviment necessari i una cita obligatòria del nostre calendari
d'activitats. No obstant, si l'objectiu és arribar a un nou públic, especialment al no catalanoparlant, no
l'estem assolint.
Indispensable. És un moviment de reivindicació de lo nostre, identitat, llengua, territori, cultura.
Sí, perquè la nostra llengua és viva a través de les seves expressions al carrer.
Si, la llengua vehicula el país
Sí ja que la llengua catalana encara no està normalitzada.
Sí, molt necessari perquè la llengua segueixi viva. També fem treballs a les escoles i ho creiem molt
important.
Sí. Necessitem la presència i reivindicació de la llengua i cultura catalana arreu del país per no fer cap
pas enrere.
Totalment necessari per reivindicar la normalització de la llengua.

Pregunta 6. Creieu que el moviment hauria de canviar? En quins termes (format, objectius…)?
Em sembla bé tal i com es fa. A cada poble es fan les activitats que les entitats volen organitzar. Hi ha
molta varietat.
Esperem treure noves idees de la trobada de nuclis.
Seria molt interessant que recuperéssim estructures territorials, per ajudar-nos i teixir actes plegats.
Un grup a la Plana d'Urgell, o un grup de Ponent aniria bé.
Crec que amb els mitjans i els recursos dels que disposem, estem fent molt bona feina. Els objectius
encara son vius, no hem assolit encara, almenys a Viladecans, que la llengua catalana sigui prioritària
en tots els àmbits. Tot i que hem avançat molt.
No ho conec en profunditat per valorar-ho, aquí ja ens va bé com està estructurat.
- Penso que caldria repensar l'ús del terme "llengua oficial" pel de "llengua comuna, pròpia i
preferent". Totes les llengües haurien de ser oficials, és a dir, reconegudes i respectades pels estats.
Així podem mostrar clarament que la nostra voluntat no és el monolingüisme en català sinó un
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plurilingüisme que asseguri els drets lingüístics de tothom i asseguri el futur del català com a llengua
comuna, pròpia i d'ús preferent als Països Catalans. Els objectius serien més entenedors.
- Cal potenciar més el missatge internacionalista i de respecte a la diversitat cultural. Cal fer
impossible el sorgiment d'un discurs xenòfob de caire català equivalent al que ressorgeix arreu
d'Europa. El catalanisme fins ara sempre ha estat antifeixista, cal garantir que sempre sigui així.
- Penso que caldria fixar la defensa i promoció de la cultura popular catalana i la participació
ciutadana com a objectius declarats del Correllengua amb el mateix pes que la defensa del català.
- Respecte al format, caldria potenciar l'impacte mediàtic del Correllengua com a moviment de caire
nacional als mitjans de comunicació.
No té per què. Ja està bé si respon a la voluntat i a les necessitats de cada indret on s'organitza. Això
no vol dir, però, que s'hagi de mantenir inalterable per sempre més; ha d'evolucionar d'acord amb el
voler de la gent.
El país no és el mateix ara que fa 15 anys i reivindicacions que es feien abans potser ja no calen
(exemple la música en català s'ha popularitzat molt). Per contra apareixen noves "amenaces" o àmbits
a potenciar: la implicació del món de l'escola i la vindicació dels Països Catalans com a unitat
lingüística.
Des de la nostra entitat, de caire molt local, no participem gaire de l'organització nacional i general.
Més que canviar li cal, com tot a la vida, de tant en tant reinventar-se. No quedar-se encarcarat en
formats que es repeteixen mecànicament. Els objectius continuen estan allí on eren.
Hauria de fer esforços per ampliar el tipus de públic a qui s'adreça.
No. Ja està ben muntat.
No, únicament podríem organitzar-nos millor per connectar amb més gent i moviments del barri.
Creiem que el moviment actual del Correllengua permet suficient flexibilitat per adaptar formats,
objectius i activitats.
No. En tot cas si que es veu necessari el fet de determinats canvis, adaptar-se a nous temps i realitats,
major incidència en les xarxes, mitjans de comunicació.
Potser podríem fer algun acte a nivell nacional ni que fos un cop cada cinc anys i rotant al voltant de
les demarcacions del nostre país.
En el moment nacional que estem vivim hi ha hagut una acumulació d'actes molt importants a tots els
pobles i ciutats que segurament ha restat visualització al Correllengua que abans en molts pobles
segurament tenia "l'exclusiva" com a moviment reivindicatiu de la cultura, llengua i país. Potser
caldria buscar la complicitat amb altres entitats (ANC, Òmnium) a nivell nacional per potenciar aquest
moviment. A nivell local com a mínim en el nostre cas ja s'ha buscat.
El moviment ha d'anar quallant i ampliar el territori, tal i com any rere any ha anat fent la rebuda de la
Flama del Canigó.
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Totalment necessari per reivindicar la normalització de la llengua.

Pregunta 7. Heu tingut dificultats destacables a l'hora d'organitzar els actes? En cas afirmatiu, quines?
No.
No, ja que som nucli de la CAL.
No, simplement la manca de temps i les condicions meteorològiques de la jornada.
No, al contrari. Agrair el suport de la CAL.
En els darrers anys no hem tingut cap dificultat, a part de sentir algun improperi de part certs partits
polítics al ple. Alguns anys l'Ajuntament ens ha posat "problemes" amb el manifest per el seu caire
independentista.
No.
No.
No; tant l'ajuntament com diversos grups i entitats del poble n'han assumit les regnes.
No, cap problema.
No.
Hem organitzat tots els actes de la nostra entitat i, fins ara, no tenim ni NIF ni se'ns han fet exigències
burocràtiques.
En el nostre cas no gaire. sempre hem actuat d'acord amb les nostres possibilitats i no ens hem
encigalat. Pel NIF, sempre hem fet servir el de la CAL Nacional.
No.
No.
Cap, la organització ha segut excel·lent.
No
No.
No hem tingut dificultats per que tenim una gran col·laboració de l'Ajuntament però costa trobar un
grup gran que s'involucri.
No.
No. Al nostre municipi hi ha complicitat de l'Ajuntament així com l'organització ja fa anys que
l'organitza.
Falta de persones organitzant-ho.

Pregunta 8. Observacions i comentaris que vulgueu compartir en relació a l'organització i celebració
del vostre Correllengua.
Només afegir que quantes més associacions aconseguim que s'impliquin en el Correllengua més força
tindrà aquesta festa i s'aconseguirà un major efecte sobre la població.
Després de 10 anys necessitem regenerar persones i idees.
Endavant! Seguirem lluitant!
Endavant la CAL i endavant el català i totes les llengües de països sense estat i minoritzades més que
minoritàries.
Pàgina 12 de 22

Hem treballat per fer que el Correllengua a Vilaverd no sigui un element estrany sinó una festa
reivindicativa pròpia que ens permet avançar com a poble de Vilaverd i com a poble català.
Ja estem pensant en el model de l'any que ve, per avançar-lo i fer-lo arribar a més gent.
A Gràcia, portem 11 anys impulsant el moviment les mateixes persones i enguany hem decidit cedir
les regnes de l'organització a nous col·lectius, com Òmnium Gràcia (però sense desvincular-nos).
Hem estat 11 anys organitzant-lo. Desgasta i omple alhora.
Tenim un Correllengua que ha quedat instaurat i consolidat. El que passa que a vegades costa trobar
la gent que t'ajudi a muntar -lo.
Sols donar les gràcies.
Des de la nostra perspectiva, la marca Correllengua ens permet visibilitzar i promocionar la pròpia
entitat i relacionar-nos amb altres entitats i associacions. Ens cal com a grup organitzador millorar la
planificació i la previsió.
Necessitat de canvis en els membres organitzadors. Potenciar molt més la programació.
Hem tingut també una gran col·laboració per part de la CAL sense ells no hauria estat possible.

Valoració del suport rebut per la CAL en l'organització del Correllengua local
Pregunta 9. Com avalueu els materials d'orientació i suport als organitzadors (dossier d'organitzadors,
cartells i altres materials de difusió)?
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Pregunta 10. Trobeu a faltar algun altre material de suport? Quin/s?
Certament hi ha molta varietat. Nosaltres sempre trobem coses que ens van bé. I els materials es van
acumulant amb els d'edicions anteriors i cada vegada el catàleg és més gran. A més a més amb
l'Empentallengua encara hi ha més coses.
Cap.
Aquest any no en vam fer ús, però altres anys sí i força bé.
Res, ben complert tot plegat.
Cap.
No.
No.
No.
Està bé.
En general el material és suficient.
no estem vinculats a l'organització central i no rebem cap tipus de material
Crec que tot el que s'ha ofert és adequat i correcte en funció del pressupost disponible. Sempre ens
hem sentit part de la CAL. En els darrers anys, s'ha millorat l'atenció al nucli (trobada de nuclis
organitzadors, butlletí de resum dels Correllengües...).
No.
Els cartells muts que pengeu al web e la Cal són en PDF i sempre us he de demanar que me'l passeu a
JPG per penjar-los a les xarxes socials. Si els poguéssiu tenir en els dos formats directament al web
aniria millor.
Cap.
De moment, mai heu utilitzat directament materials de suport.
Trobo a faltar major representativitat en el territori, ex: Lleida.
Actualment n'hi ha molts. S'ha fet molt bona feina..

Pregunta 11. Com avalueu la quantitat dels materials i recursos oferts?
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Pregunta 12. Com avalueu la qualitat dels materials i recursos oferts?

Pregunta 13. Quins materials o recursos, de préstec i venda, trobeu a faltar i ampliaríeu?
Crec que hi ha de tot. Cal continuar així. Penso que es va en la bona línia. Material sobre la llengua i el
país és el que espero trobar.
Cap.
Aquest any no ho vam consultar i per tant no ho podem valorar.
Exposicions. Jocs gegants per la quitxalla. Audiovisuals.
Cap.
No tinc clar si els materials de venda funcionen, a part de la samarreta que sí que és un producte amb
personalitat, la sortida de la resta de material és escassa (potser per sobresaturació del mercat).
Sempre hem tingut el que ha calgut (pancartes, exposicions, samarretes...).
Renovació del petit marxandatge (no únicament canvi de logotip).
Des de l'Espai País Valencià vam trobar insuficient els cartells que parlaven dels atacs a la llengua ja que
no miraven molt més enllà del Principat.
De moment, mai heu utilitzat directament materials de suport.
Cap.
Més pancartes del Correllengua (hi han poques i estan una mica velletes) i per l'organització local és
molt car fer una per cada any.
Jocs per nens i nenes.
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Pregunta 14. Com avalueu la capacitat de difusió dels actes?

Pregunta 15. Puntueu la utilitat dels següents canals de difusió del moviment:
- Web de la CAL
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- Butlletí del Correllengua

- Mapa del Correllengua
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- Grup de Facebook del Correllengua

- Twitter de la CAL
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Pregunta 16. Trobeu a faltar algun altre espai a través del qual es faci difusió del missatge del
moviment? Quin?
Jo considero que la principal difusió s'ha de fer a nivell local perquè és on es fa l'activitat. I aquesta
difusió (cartell, ràdio, agendes i butlletins) ja la fem des de la nostra entitat que som coneixedors del
nostre àmbit. Internet va bé per consultar-ho, però fora de l'àmbit local penso que no interessa a
gaire gent, sinó és per veure que es fa pel Correllengua a altres contrades. O per casos molt puntuals
que es busqui la informació d'un altre poble o ciutat.
Cap.
Col·laboració de mitjans tradicionals.
No.
Diaris d'àmbit nacional. Televisió.
Pinterest o Instagram. (No sé segur si en teniu, però com que no els veig a la llista anterior...).
- Per twitter penso que caldria promoure l'ús de l'etiqueta #Correllengua. Posar "#Correllengua" al
cartell penso que pot servir per promoure l'ús de l'etiqueta.
- Que els diaris més coneguts (Vilaweb en seria l'excepció: té molt de ressò i en fa prou bon
seguiment) parlin del Correllengua com un moviment que dura diversos mesos i no 2 dies (acte d'inici
i del final). El mapa del Correllengua ajuda a reforçar el concepte de moviment present arreu del país i
és una bona eina de difusió.
Premsa comarcal.
No.
Hi ha escassa presència a la premsa escrita, ràdio i televisió. Caldria treballar una mica aquests àmbits.
Crec que l'acte de presentació del CLL ha estat un encert.
També he escoltat la difusió a la ràdio
Mitjans de comunicació tradicionals (ràdio, TV).
Està bé.
Premsa convencional. agendes, articles...
Mitjans de comunicació, TV, premsa....
Whats app
A nivell de Facebook jo almenys veig molts grups de Correllengua. Sembla que cada any se'n creï un.
Crec que caldria unificar tots els esforços en un sol grup que no canviï ja que és una eina de difusió
molt necessària. Caldria potenciar el Twitter per tenir més seguidors.
Penso que caldria treballar molt més les eines 2.0.
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Pregunta 17. Com avalueu la velocitat de resposta als vostres correus o trucades?

Pregunta 18. Com qualifiqueu la capacitat de la CAL per a resoldre els vostres problemes o dubtes
organitzatius?
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Pregunta 19. En general, com qualifiqueu el paper de la CAL com a coordinadora del Correllengua?

Comentaris addicionals
La meva valoració global és molt bona.
La pregunta següent, cal destacar que a la comarca d'Osona només es fa Correllengua a Roda i a Santa
Eulàlia de Riuprimer que jo en tingui constància els darrers anys, això no és gens bo. Tot i que
políticament Osona és una comarca capdavantera, i aquí Òmnium Osona i ANC Osona fan força feina i
projectes, però el Correllengua hauria d'implementar-se a molts més municipis per anar bé.
Força i sort, que la llengua ens necessita!
Valoro molt la feina feta des del secretariat els darrers anys.
Poca representativitat i lideratge en determinats territoris, comarques, ex: Segrià.
Seguiu endavant. Esteu fent una gran feina!!
Fer sempre el mateix model de samarretes sobretot de dones ja que és un embolic a l’hora de fer la
comanda perquè de vegades el tallatge és diferent i no saps mai quines talles agafar i després sobren
moltes samarretes i hi perdem bastant diners com a comissió ja que ens hem de quedar les
samarretes....
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Pregunta 20. Estaríeu interessats a constituir un nucli de la CAL al vostre municipi/barri?
Els organitzadors del Correllengua de Mollerussa i Corbins han indicat que estan interessats en
constituir un nucli de la CAL. Properament ens posarem en contacte amb ells.
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