FES-TE AMIC DEL
CORRELLENGUA !
Fes-te amic del Correllengua és una
campanya que es dirigeix a les entitats i
persones que participen plenament del
missatge del Correllengua i volen ajudar a
fer-lo més fort i arrelat. També permet fervos socis de la CAL, una entitat que lidera
molts d’altres projectes de reivindicació i
promoció de l’ús social de la llengua al
Principat.

COM
S’ORGANITZA
UN
CORRELLENGUA?

ENCARA NO US HI HEU FET AMICS?

Què hem de fer?
Si sou una entitat que vol donar suport al
Correllengua i fer possible que arribi a la
vostra vila o barri, feu-vos-en amic per
només 72 € anuals.

Guia de suport

Si sou una persona individual, fes-vos-en
amic per 42 € anuals (és a dir, menys de
3 € al mes).

Com ho fem?
Consulteu el web de la CAL o
contacteu amb nosaltres per correu
electrònic o telèfon.
COORDINADORA D’ASSOCIACIONS

AMB EL VOSTRE SUPORT AJUDAREU
A QUE EL CORRELLENGUA ES FACI
MÉS FORT I ARRIBI A TOTS ELS
RACONS DE LA NACIÓ !

PER LA LLENGUA CATALANA

Carrer de Muntadas, 24-26 baixos
08014 BARCELONA
Telèfon: 93 415 90 02
Fax: 93 415 87 18
A/e: correllengua@cal.cat

Q U È

É S

E L

C O R R E L L E N G U A ?

Des de l’any 1995, el Correllengua esdevé la iniciativa
que agrupa més entitats d’arreu dels Països Catalans que
treballen en favor de la promoció de la nostra llengua i
cultura.
Transversalitat, cohesió social, compromís i reivindicació
són alguns adjectius que defineixen el Correllengua, una
manera de viure i fer arribar la catalanitat, sense
complexos i des d’una òptica lúdica i festiva.
Són centenars les associacions i persones individuals que
cada any s’organitzen al voltant del Correllengua a les
seves viles i barris. A través d’aquest tríptic TU també pots
fer-lo arribar al teu barri o municipi, ajudant a fer-lo més
fort i arrelat.

Q U I

L ’ I M P U L S A ?

Al Principat, la CAL (Coordinadora d’Associacions per la
Llengua catalana) és l’entitat que impulsa el
Correllengua, organitzant diversos actes nacionals i
donant suport a les associacions i particulars que
l’organitzen als seus barris, pobles o ciutats. A Mallorca,
Joves de Mallorca per la Llengua i al País Valencià, Acció
Cultural del País Valencià són les dues entitats
promotores.

Q U A N

S ’ O R G A N I T Z A ?

El període actiu de Correllengua abraça de finals de juny
a principis de novembre. Cada any s’inicia a una
localitat que té una especial vinculació amb un fet o
personatge emblemàtic, mentre que la clausura és
sempre a Perpinyà.

C O M

S ’ O R G A N I T Z A ?

Qui l’organitza?

 Qualsevol entitat, associació o col·lectiu de
persones que participi de l’ideari del Correllengua pot
organitzar-lo, independentment o no que tinguin un
lligam amb la CAL.
Quina ha de ser la tipologia dels actes?

 L’objectiu és promoure i fer visible la riquesa de la
nostra llengua i cultura. Els actes han de ser atractius
per a aquells ciutadans que no la coneixen, o per a
aquells que encara no s’hi ha apropat.

 El missatge del Correllengua ha d’arribar a tothom.
Els actes no han de tenir un caire polític, ni ofensiu
envers cap sensibilitat. El Correllengua suma, no
divideix: és la Festa Major de la nostra llengua i cultura.

 Els actes han de ser participatius, lúdics i festius. Ha
d’existir espai pels més menuts (jocs, concursos...), per
a la cultura popular (gegants, diables, esbarts...), per a
la música en català...

 També es poden organitzar actes de més petit
format que incideixin en temes de llengua: xerrades,
passi d’audiovisuals, presentacions de llibres...

 Hi ha d’haver cabuda per a homenatjar la figura
d’algun escriptor o personatge de reconegut prestigi
pel seu compromís i estima envers la llengua i el país.

 La incorporació al Correllengua del màxim
d’entitats locals és bàsica per l’èxit: cada associació
pot aportar el seu gra de sorra al conjunt.

C O M

E S

F I N A N C E N

E L S

A C T E S ?

Les despeses d’organització del Correllengua no han de
ser massa elevades. Sovint es poden autofinançar a
través de la venda de productes o bons d’ajut que
ofereix la CAL. Si formalitzeu un nucli de la CAL, el 70% de
les quotes dels socis vinculats a ell serveixen com a font
d’ingressos.

Q U I N S U P O R T O F E R E I X L A
C A L A L S O R G A N I T Z A D O R S ?
La CAL dóna suport a tots els organitzadors de
Correllengua, siguin o no associats, en diferents vies:

 Elabora el “Dossier del Correllengua” on s’informa de
les novetats i de tots els serveis que es faciliten als
organitzadors.

 Encarrega l’elaboració del Manifest del Correllengua
a una persona de reconegut prestigi, així com del
cartell oficial, la imatge visible dels actes arreu.

 Posa a disposició un ampli ventall de recursos per a
La lectura del Manifest i l’entrada de la flama, el moment
més simbòlic i unitari

 Cada Correllengua té la seva pròpia personalitat,
però la lectura del Manifest i l’entrada simbòlica de la
flama de la llengua, han de ser el nexe d’unió de tots
els actes.
Quina relació s’estableix amb les institucions?

 Sempre que sigui possible, cal cercar la complicitat
de les institucions locals (ajuntaments, consells
comarcals...). La presentació de la Moció de suport al
Correllengua als plens és un instrument per a
aconseguir-la, a l’hora que pot ser una possible font
d’ajut econòmic o logístic.

donar contingut als actes: exposicions sobre llengua,
pancartes, audiovisuals, jocs, borsa de conferenciants,
presentacions de llibres...

 Ofereix material de venda per l’autofinançament
dels actes: samarretes, material de marxandatge...

 Emet el butlletí del Correllengua durant el període de
durada dels actes i també impulsa l’edició d’un
número especial de l’Escletxa, la revista de la CAL.

 Promou els actes a través del web de la CAL, les
xarxes socials i dels mitjans de comunicació.
Aquelles persones o entitats que s’associen a la CAL
gaudeixen de més avantatges econòmics i tenen
preferència en l’ús dels materials.

