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A ny 6 - número 1 - Juliol

El Correllengua 2015 arrenca amb un
emotiu acte d'homenatge a Ovidi
Montllor a la Vila de Gràcia
El passat dissabte 4 de juliol va iniciar-se oficialment la 19a edició del
Correllengua hi ho va fer amb un concorregut i emotiu acte a la Vila de
Gràcia de Barcelona, on hi va viure durant molts anys el personatge
homenatjat en la present edició: Ovidi Montllor i Mengual.
L'acte va tenir dos moments ben diferenciats. El primer va tenir lloc a un
pleníssim auditori del centre cultural La Violeta i va comptar amb la
presència de dues persones ben properes a Ovidi i a la seva obra, el
músic Toti Soler i el diputat de la CUP David Fernàndez. Soler va fer
un emocionant parlament farcit d'anècdotes i vivències viscudes amb el
cantautor alcoià a qui sempra ha considerat un germà. Per la seva part
Fernàndez va destacar la plena vigència del missatge i l'ideari d'Ovidi i el
va reivindicar com a exemple de coherència i determinació envers les
injustícies socials i culturals. L'acte també va comptar amb una breu
repàs als objectius del Correllengua 2015, per part de Marc Prohom,
coordinador del moviment, on destaca la voluntat d'assolir una major
presència al món de l'escola.
En el decurs de la tarda, es van poder escoltar la música i els versos
d'Ovidi, mitjançant l'acordió diatònic de Pep Ribas i la veu de Toni
Caminal. Ester Franquesa, directora general de Política Lingüística va
cloure aquesta primera part.
Posteriorment, i empesos per l'entusiasme i la gresca de " La
Mentireta" , la xaranga de l'Espai País Valencià, els assistents es van
desplaçar a la plaça de la Vila on els esperava l'espectacle poètic i
musical " Memòria Viva" , interpretat per Jaume Calatayud i Vicente
Monera. Finalment, Ramon Botet, president de l'Orfeó Gracienc, va
llegir el Manifest del Correllengua 2015 i es va donar per encetada la
temporada de Correllengua.

Propers esdeveniments
Juliol
(provisional)
CLL a Canet de Mar
Del 13 al 31 de juliol

CLL a Esplugues de
Llobregat
Dt. 14 de juliol

CLL al Lluçanès
Juliol
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WEB DE LA CAL PER A
ACTUALITZACIONS

A partir d'ara, que corri la llengua!
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Amb la col·laboració de:

Si ets una entitat o col·lectiu
interessat a organitzar el
Correllengua al teu barri, poble o
ciutat, contacta'ns!
A/e: correllengua@cal.cat
T. 93 415 90 02

Aspecte general de l'auditori de La Violeta

Intervenció de Toti Soler, que va lloar les aptituds musicals d'Ovidi

La Seu d'Urgell, el Bruc i
La Granada celebren els
primer actes

El Dossier, la millor eina
per a organitzar els
actes del Correllengua

Coincidint amb l'acte d'inici a Barcelona,
d'altres viles del país també van

celebrar el pas de la flama de la
llengua el primer cap de setmana de
juliol.

A La Seu d'Urgell (l'Alt Urgell), els
organitzadors van canviar la ubicació
habitual dels actes i per primer cop es
van celebrar a la plaça Pati Palau,
iniciant-se amb un seguit d'activitats
per a la mainada. Ja al vespre el grup
Diàdona, dones acordionistes de l'Alt
Pirineu va cloure els actes amb ball i
música.
Per la seva part, el Bruc (Anoia),
acollia una jornada farcida d'activitat:
esport, música, teatre i fira d'entitats
que van comptar amb una alta
participació.
Finalment, La Granada (l'Alt
Penedès) va celebrar diumenge 5 de
juliol el 2n aniversari de la plaça de la

Ja podeu consultar el Dossier del

http://us7.campaign-archive1.com/?u=c94ce8a707f2b7c65d95757b1&id=6d04111b18&e=f5c1ba84c0

2/4

10/7/2015

Butlletí del Correllengua 2015 - Núm. 1

Independència amb una cercavila
popular i el concert de la cantautora
Marina Ràfols.

Correllengua 2015, la guia que ofereix
tota la informació necessària per facilitar
la tasca d’organització i coordinació a
totes aquelles persones, entitats o
associacions que vulguin fer arribar el
moviment a la seva vila, barri, poble o
ciutat.
El document explica els aspectes bàsics
del Correllengua, ofereix propostes per
dotar els actes de contingut i recull tots
els materials i recursos que la CAL posa
a disposició dels organitzadors.
Per a més informació i resolució de
dubtes podeu dirigir-vos al correu
correllengua@cal.cat o al telèfon
934159002.
Accediu al Dossier.

Imatge del cartell del CLL 2015 al Bruc

Propers actes de
Correllengua a Esplugues
de Llobregat i Canet de Mar
Com sol ser habitual els darrers anys, el
Correllengua arrenca a aquetes dues
viles durant l'estiu.

Les biblioteques del
Lluçanès homenatgen Ovidi
La Xarxa de Biblioteques del
Lluçanès (XBL), constituïda enguany
com a nucli col·laborador de la CAL,
ha iniciat aquest mes de juliol la Ruta
de les Paraules en homenatge a
Ovidi Montllor. Al llarg d’aquest mes,
a les Biblioteques Municipals del
Lluçanès (ubicades a Sant Feliu
Sasserra, Olost, Lluçà, Perafita, Prats
de Lluçanès i Sant Boi de Lluçanès)
s’hi podran trobar fragments de
poemes i lletres de cançons que
l’alcoià va escriure durant la seva
trajectòria artística, vinculada a la
Nova Cançó. Les paraules de
l’autor, emmarcades en un disseny
comú de cartell, es podran veure
a botigues, bars, espais públics i
monuments freqüentats dels diferents
municipis.

A Canet de Mar (el Maresme), la
Biblioteca P. Gual i Pujadas acollirà del
13 al 31 de juliol l'exposició "Ovidi
Montllor, la fera més tendra i ferotge"
que recorre la vida i obra del cantautor
alcoià. L'exposició es podrà visitar de
dilluns a divendres de 15:30h a 21h. Per
la seva banda, el nucli de la CAL a
Esplugues de Llobregat (el Baix
Llobregat), organitza el dimarts 14 de
juliol un conjunt d'activitats a Can
Tinturé, amb jocs infantils i el concert de
Miquel Pujadó "L'Ovidi i jo".
Per a més informació adreceu-vos a
l'Agenda.
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