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Tot seguit s’indica el material de venda que la CAL posa a disposició dels 
organitzadors del Correllengua. El preu és el que s’ha d’abonar a la CAL, però el 
de venda el fixa cada Correllengua (penseu que aquest material pot ajudar a 
finançar els actes). No obstant, en aquesta edició també indiquem el preu 
recomanat de venda al públic (PVP). El material de venda s’agrupa en: Cartells, 
adhesius i material en paper, tèxtil i un conjunt d’altres productes. Per fer la 
reserva de material, consulteu la pàgina 26 d’aquest dossier.  

Preu: 0,60 €/unitat Mida: DINA-3 

Cartell genèric que pot servir de base per a l’elaboració del programa d’activitats.  

La CAL ofereix el cartell mut imprès i a través del web també es pot descarregar la imatge (en pdf) 

CARTELL MUT (color) 

Cartells, adhesius i materials en paper 

Preu: 0,20 €/unitat Mida: DINA-3 

Cartell genèric que pot servir de base per a l’elaboració del programa d’activitats.  

La CAL ofereix el cartell mut imprès i a través del web també es pot descarregar la imatge (en pdf) 

CARTELL MUT (blanc i negre) 

Preu: 0,30 €/unitat 
 

Mida: 9 x 10 cm 

Adhesiu dirigit a establiments o entitats que col·laboren amb el Correllengua i es vulgui reconèixer el seu 

recolzament. També us podeu descarregar gratuïtament la imatge a través del web 

ADHESIU “Aquest establiment col·labora amb el Correllengua” 

Preu per a organitzadors: 0,30 €/unitat 
PVP recomanat:  0,50 €/unitat 

Mides: 18,5 x 6 cm 

Adhesius amb missatges i lemes del Correllengua. Disponible en 3 models (mides 18.5 x 6 cm).  

ADHESIUS PROMOCIONALS DEL CORRELLENGUA 
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Preu per a organitzadors: 5,00 €/talonari 
PVP cada bo d’ajut: 1,00 €/unitat 

Talonari de 50 bitllets 

Talonari amb 50 bons d’ajut, a 1 € cadascun i que dóna accés a participar en un sorteig de productes 

alimentaris i lot de llibres que facilita la CAL (el bitllet guanyador ha de coincidir amb les últimes quatre 

xifres del sorteig de l’ONCE del dia que s’indica a cada bitllet).  

BO D’AJUT  DEL CORRELENGUA 

Tèxtil 

Preu organitzadors samarreta nen: 5,00 €/unitat 
PVP recomanat samarreta nen:  8,00 €/unitat 

 
Preu organitzadors samarreta noi: 5,00 €/unitat 

PVP recomanat samarreta noi: 10,00 €/unitat 
 

Preu organitzadors samarreta noia: 5,00 €/unitat 
PVP recomanat samarreta noia: 10,00 €/unitat 

Talles nen: 5-6, 7-8, 9-11, 12-14 

Talles noi: M, L, XL, i XXL (amb mànigues) 

Talles noia: S, M, L i XL (entallada i tirants)  

Samarreta amb la imatge oficial del Correllengua 2013. Color verd amb l’estampat del cartell del 

Correllengua al davant i el logotip de la CAL al darrere amb frase commemorativa de Miquel Martí i Pol.  

 

  

Disponible en tallat de nens, de noi (amb mànigues) i de noia (amb mànigues i amb tirants)                        

SAMARRETA OFICIAL DEL CORRELLENGUA 2013 

Preu per a organitzadors: 2 €/unitat 
PVP recomanat: 3,00 €/unitat 

Llibreta de 50 fulls (mides 18 x 12 cm) 

Llibretes disponibles amb dos dissenys: “Sant Jordi i Drac” i “No em toqueu la llengua” 

LLIBRETA DEL CORRELLENGUA 
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Preu per a organitzadors: 3,70 €/unitat 
PVP recomanat: 5,00 €/unitat 

Color negre amb estampat vermell 

Motxilla plastificada i de cordatge amb l’estampat del logotip del Genovès. 

MOTXILLA GENOVÈS 

Color groc amb estampat vermell 

Mocador de coll amb l’estampat del logotip del Genovès. 

MOCADOR GENOVÈS 

Preu per a organitzadors: 5,00 €/unitat 
PVP recomanat: 8,00 €/unitat 

Color taronja amb estampat del logo de la CAL i el 

Correllengua en negre 

Mides desplegat; 45 x 29,5 cm 

Producte per a embolicar entrepans, peces de fruita... i que redueix l’ús d’articles d’un sol ús.  

Es pot utilitzar repetidament, es pot rentar i el precinte de tancament és de velcro. 

EMBOLCALL BOC’N ROLL DEL CORRELLENGUA 

Preu per a organitzadors: 3,50 €/unitat 
PVP recomanat: 5,00 €/unitat 

Gorra amb visera frontal: colors veig i taronja 

Barret amb ales: color veig 

Gorres amb visera amb el logotip del genovès i barrets d’ala amb el logotip de la CAL 

GORRES I BARRETS 

Preu per a organitzadors: 3,00 €/unitat 
PVP recomanat: 5,00 €/unitat 

Talles noi: S, M, L, XL, i XXL (amb mànigues) 

Talles noia: S, L i M (entallada i tirants)  

Estan disponibles algunes samarretes d’edicions de Correllengua anteriors.  

Consulteu la disponibilitat de talles i models. 

Disponible en tallat de noi i noia 

            

                           

SAMARRETA EDICIONS ANTERIORS 

Preu per a organitzadors: 2,00 €/unitat 
PVP recomanat: 3,00 €/unitat 
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Brodat rodó amb el motiu del genovès 

TERMO-ADHESIU DEL GENOVÈS 

Color negre amb estampat blanc 

Funda de protecció per a mòbil amb penjoll, i estampat del Genovès. 

FUNDA DE MÒBIL 

Preu per a organitzadors: 3,50 €/unitat 
PVP recomanat: 5,00 €/unitat Mida gran (1 x 1.5 m) 

Disponible amb model vermell i blau i amb un encordat als extrems. 

ESTELADA (roja i blava) 

Color roig i serigrafia en negre 

Estora per a ratolí amb calculadora incorporada.  

El disseny inclou el Genovès, els logotips del Correllengua i de la CAL, i una frase commemorativa.  

ESTORETA PER A RATOLÍ AMB CALCULADORA INCORPORADA 

Color veig i serigrafia en negre 

Bossa de roba amb nanses.  

El disseny inclou el Genovès, els logotips del Correllengua i de la CAL i una frase commemorativa.  

BOSSA DE ROBA PLEGABLE 

Fons groc i estampat en vermell 

Preu per a organitzadors: 3,00 €/unitat 
PVP recomanat: 5,00 €/unitat 

Preu per a organitzadors: 4,00 €/unitat 
PVP recomanat: 6,00 €/unitat 

Preu per a organitzadors: 2,00 €/unitat 
PVP recomanat: 4,00 €/unitat 

Preu per a organitzadors: 1,00 €/unitat 
PVP recomanat: 2,00 €/unitat 
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Color vermellós i negre 

Memòria USB de 8 Gb de capacitat, amb el logotip de la CAL i el Correllengua.  

MEMÒRIA USB 

Preu per a organitzadors: 1,00 €/unitat 
PVP recomanat: 2,00 €/unitat 

Color negre i platejat 

Nou disseny de bolígrafs en negre i platejat, amb el logotip de la CAL i el Correllengua. 

BOLÍGRAFS DE LA CAL 

Amb fons blanc i groc 

Xapes amb agulla per a motxilles, samarretes...  

Disponible amb dos dissenys: “Sant Jordi i Drac” i “No em toqueu la llengua” 

XAPES DEL CORRELLENGUA 

Preu per a organitzadors: 2,50 €/unitat  

Guardioles de ceràmica destinades a recollir donacions de particulars  

durant el desenvolupament del Correllengua  

GUARDIOLA DEL CORRELLENGUA 

Altres productes 

Imatge no disponible 

Preu per a organitzadors: 2,50 €/unitat 
PVP recomanat: 5,00 €/unitat 

Diversos CD: Correllengües (2003-2006), Atzukak (recopilatori de música tradicional), Les veus de Ràdio 

Arrels, Veus poètiques de la Catalunya Nord...  

CD DE MÚSICA 

Preu per a organitzadors: 9,00 €/unitat 
PVP recomanat: 12,00 €/unitat 

Preu per a organitzadors: 1,00 €/unitat 
PVP recomanat: 1,50 €/unitat 
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Preu darrera edició i especial Correllengua: 1,50 €/exemplar 
Preu edicions antigues: 0,50 €/exemplar 

PVP recomanat: 2,50 €/unitat 

Diversos exemplars de la revista de la CAL “L’Escletxa”, amb informació d’actualitat sobre llengua i cultura 

dels PPCC. També s’ofereix el número especial dedicat al Correllengua 2012 

REVISTA L’ESCLETXA 

Disseny com el dels adhesius de la pàgina 34 (30 cm2) 

Iman per a nevera amb motius relacionats amb el Correllengua 

IMAN 

Preu per a organitzadors: 1,50 €/unitat 
PVP recomanat: 3,00 €/unitat 

Perfecte per a fons d’escenari i reutilitzable 

Tira de 50 metres de banderoles de festa major de color groc amb la silueta del mapa dels Països Catalans i 

l’estelada, de 20x30 cm. de mida cadascuna  

BANDEROLES  

Preu per a organitzadors: 10,00 €/unitat 
PVP recomanat: 12,00 €/unitat 

Imatge no disponible 




