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1. Per què no vaig a la llista de la CUP
de Girona
2. L'hemeroteca deixa en evidència les
incoherències d'Ada Colau

El proper dissabte 6 de juny es farà la Trobada d’Organitzadors del Correllengua
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3. Un vídeo mostra l'antecedent feixista
de retirar estelades amb Serrano
Suñer i el general Yagüe a Sitges
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Dissabte passat, els assistents a l’acte de lliurament dels Premis Joan
Coromines 2015 van ferse les votacions del Concurs de Cartells del
Correllengua. Es van comptar més de 150 vots, i el cartell més votat dels
8 participants va correspondre a l’obra de l’olesà Pol Gómez Buch, que
va participar sota el pseudònim “El montserratí és comarca”.
Un cop escollit el cartell guanyador, la imatge s’adaptarà al format mut
del cartell, i també servirà de base per a la creació de la samarreta del
Correllengua 2015 que tradicionalment edita la Coordinadora
d'Associacions per la Llengua (CAL) i distribueix als organitzadors locals
per ajudar a finançar els actes.
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Trobada d’Organitzadors del Correllengua

4. ICVEUiA de Girona probablement
coneixia les idees racistes de Marina
Pibernat
5. Greu situació de les "llengües
regionals" a la República francesa
6. Guanyem Badalona en Comú
denuncia les formes de García Albiol
en campanya
7. La CUP Darnius s'estrenarà el 24M
8. L'Alcalde de Badalona censura un
dimoni reivindicatiu
9. David Fernàndez participarà de l’acte
de presentació de la CUP Pedreguer
10. El secretari general dels joventuts
del PP diu "porcs" a la CUP
d'Esplugues

El proper dissabte 6 de juny es farà la Trobada d’Organitzadors del Correllengua 2015, el fòrum en què, durant un matí, els
organitzadors locals poden conèixer les novetats en matèria d’organització, així com els recursos i materials que la CAL
posarà enguany a la seva disposició.
Un any més, es comptarà amb la participació de diversos integrants de comissions organitzadores del Correllengua que
explicaran experiències originals realitzades arreu del país, i que poden aportar idees per a la programació d’actes.
L’acte serà a la seu de la CAL Nacional (C. de Muntadas, 2426 – Barcelona), de 10 del matí a 2/4 de 2 del migdia. Durant la
jornada, es trataran els temes següents: Breu balanç del Correllengua 2014: resultats de l’enquesta valorativa; Experiències
del Correllengua al territori i Propostes per al Correllengua 2015: objectius, nous recursos i materials
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