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La manera més fàcil de seguir l'actualitat del Correllengua 2016

Butlletí del Correllengua 2016
Any 7  número 1  12 de juliol

La 20a edició del Correllengua arrenca a Canet
de Mar
La vila, amb una forta vinculació amb Montserrat Roig, celebra l'inici oficial
de la festa
Canet de Mar va encendre el dissabte 9 de juliol la flama de la 20a edició del
Correllengua, que enguany es dedica a l'escriptora i periodista Montserrat Roig, que
va estiuejar molts anys en aquest municipi del Maresme juntament amb la seva família
i hi va escriure algunes de les seves novel·les.
La cita cultural va arrencar al matí amb la Ruta del Modernisme de Canet de Mar. A la
tarda, durant l'acte central, hi van intervenir l'alcaldessa del municipi, Blanca Arbell,
l'escriptora Isabel-Clara Simó, el fill gran de Montserrat Roig, Roger Sempere, i el
president de la CAL, Pep Ribas.
A continuació es va encendre la flama del Correllengua, que va comptar amb la
participació de l'agrupació sardanista Colla Creixent, i la lectura del manifest del
Correllengua 2016. Toni Bellatriu, membre del nucli de la CAL a Canet de Mar,
fou l'encarregat de llegir el text, redactat per Vicenç Villatoro. L'apunt artístic de la
jornada va ser a càrrec de Jaume Calatayud i Vicente Monera, col·laboradors
habituals del Correllengua, que van interpretar l'espectacle poètic-musical "Pinzellades
de Roig", una composició que recorre la biografia, l'obra i la mirada de l'escriptora.

Propers
esdeveniments
juliol, agost i setembre
(provisional)
CLL a Santa Margarida de
Montbui
Dv. 15 i Ds. 16 de juliol

CLL a la Seu d'Urgell
Ds. 16 de juliol

CLL a Tragó

A més, al llarg de la tarda la companyia Tastacontes va fer lectures biogràfiques de les
estades de Montserrat Roig a Canet, i la companyia La Baldufa va amenitzar la tarda
amb entreteniments per als més menuts.

1a setmana d'agost

Des d'ara i fins al 5 de novembre, el Correllengua recorrerà prop de 200 indrets del
país per promoure la llengua i la cultura catalana i recordar la figura de Montserrat
Roig.

CLL a l'Alforja
Dg. 14 d'agost

CLL a Montornès del
Vallès
Imatge del parlament d'Isabel-Clara Simó, als Jardins de la Casa Roura de Canet de
Mar

Dv. 9 de setembre

CLL al Corbins

Ds. 10 de setembre

CLL a Sarrià (Barcelona)
Ds. 17 de setembre

CLL a Esplugues de
Llobregat
Dc. 21 de setembre
Dv. 23 de setembre

CLL a Vilareal

Dv. 30 de setembre
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CONSULTEU L'AGENDA DEL
WEB DE LA CAL PER A
ACTUALITZACIONS

Mapa del CLL2016

En estiu replet d'activitat
Un cop encetat el Correllengua 2016,
diversos indrets del territori acolliran les
setmanes vinents un reguitzell d’activitats per
a tots els gustos.
El nucli de la CAL de Santa Margarida de
Montbui (l'Anoia) recentment estrenat,
prepara un seguit d’actes per al 15 i 16 de
juliol. Divendres 15 la Biblioteca Mont-Àgora
serà escenari de l’homenatge a Montserrat
Roig, que comptarà amb la participació de
Neus Ràfols, de l’Associació de Dones
Periodistes de Catalunya (ADPC) i Carmel·la
Planell, filòloga i historiadora. A més, de l’11
al 15 de juliol l’exposició “Montserrat Roig. 45
anys de vida, 25 de llegat” es podrà visitar a
la biblioteca. La tarda de dissabte, hi haurà
activitats per a tots els gustos a la zona MontMercat, amb un espectacle familiar, l’Arribada
de la Flama, la Lectura del Manifest —a
càrrec de Marina Llansana, vicepresidenta
d’Òmnium— i l’actuació de diferents
agrupacions de cultura popular.

El Dossier del Correllengua,
la guia bàsica de recursos
i materials
Com cada any la CAL ha editat una nova
versió del Dossier del Correllengua.
Aquest és un document bàsic per als
organitzadors donat que aporta tota la
informació sobre els objectius programàtics
del 2016. També inclou una guia dels
materials de marxandatge i de tots els
recursos (exposicions, audiovisuals,
espectacles, jocs...) que la CAL posa a
disposició enguany.

Portada del Dossier
El Dossier és especialment adient per a tots
aquells col·lectius que, per primer cop,
s'embarquen a organitzar un Correllengua. Per
aquest motiu inclou, entre d'altres detalls,
informació sobre les passes a seguir per a
sol·licitar els materials, quin és el calendari i
unes recomanacions sobre la tipologia d'actes
a celebrar.

Cartell del CLL de Sta. Margarida de Montbui
Aquest mateix cap de setmana, el moviment
farà parada a la Seu d’Urgell (l'Alt Urgell) on
dissabte hi haurà una jornada de
contacontes, tallers infantils, arribada de la

No dubteu a descarregar-vos-el!

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

contacontes, tallers infantils, arribada de la
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flama i la presència
Cuixart,

president d’Òmnium. Tot plegat, a la plaça
dels Oms.
A principis d’agost el moviment passarà per
Tragó de Segre (l'Alt Urgell) de la mà de
l’Associació Festiva i Cultural de Tragó,
i també s’hi podrà visitar l’exposició
“Montserrat Roig. 45 anys de vida. 25 de
llegat”.
A Alforja (el Baix Camp) el 14 d’agost se
celebrarà una nova edició del Correllengua en
què, com cada any, farà un treball al voltant
del vocabulari propi de l'indret. En aquesta
ocasió, l’activitat se centrarà en els noms de
les aigües presents al terme: fonts, deus,
mines i cisternes, entre d’altres.
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