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Els serveis socials municipals, en alerta per
l'onada de calor
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desfilada de HarleyDavidson
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Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Més informació
Organitzat des de fa 19 anys per la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana, el Correllengua
difon l’ús de la llengua i la promoció de la cultura popular de les terres de parla catalana d’una manera
lúdica i festiva.
En aquesta edició, moltes de les celebracions i actes del Correllengua s’emmarquen dins la
campanya “Festa Ovidi Montllor, 20 anys de vacances”, impulsada per les entitats Som Països Catalans i
la xarxa de Casals i Ateneus dels Països Catalans.
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Celebració a la plaça de Sant Jaume de la
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L’efecte “illa de calor” reescalfa sobretot els
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El “no” guanya amb contundència en el
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Aquest dilluns serà notícia…
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Aquesta tarda no et perdis l'acte d'inici del #Correllengua 2015!
ow.ly/OZywN #ViladeGràcia
10:30 - 4 jul 2015
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Mor el filòleg i escriptor Joaquim Molas
Ester Franquesa: “Els barris on més es parla el català són Gràcia i les Corts”
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