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Celebrem el 20è aniversari del Correllengua

Els propers 24 i 25 de setembre la plaça de Catalunya de Barcelona acollirà
els actes de celebració de la 20a edició del moviment.

 
Els propers 24 i 25 de setembre organitzarem unes jornades lúdiques i reivindicatives a
la plaça de Catalunya de Barcelona per celebrar els 20 anys de recorregut del
Correllengua.

Dissabte 24 de setembre a partir de les 10 del matí podreu participar en els jocs
lingüístics d’enginy, un concurs d’endevinalles que posarà a prova els coneixements
dels participants. A més, hi haurà manualitats per als més menuts.

L’acte central de la celebració tindrà lloc l’endemà diumenge. A les 12 del migdia
escenificarem l’arribada de la Flama de la Llengua des dels quatre extrems  del
territori sobre un mapa gegant dels Països Catalans. Aquesta activitat comptarà amb la
participació dels alumnes de l’Escola Joan Pelegrí de Barcelona, que anualment
col·laboren de forma activa en la celebració del Correllengua del barri de Sants i
enguany han creat un trencaclosques tridimensional que commemora la 20a edició del
moviment.

Tot seguit, el periodista i escriptor Vicenç Villatoro, autor del Manifest del Correllengua
2016, farà la lectura del text que acompanya el moviment arreu del país. Finalment, hi
haurà una lectura de textos i contes de Montserrat Roig a càrrec del Col·lectiu
d’Artistes de Sants.

La celebració del 20è aniversari del Correllengua s’emmarcarà dins la programació de
“l’Associa’t a la Festa!”, un espai festiu, participatiu i obert a tothom que aplegarà
diverses entitats de la ciutat i oferirà un ventall d’activitats per a tots els gustos.

Us hi esperem!
                
Programació de les jornades de celebració del 20è aniversari del Correllengua. Feu clic a

la imatge per veure-la ampliada.

Propers
esdeveniments

setembre

CLL a Corbins
Ds. 17 de setembre

CLL a Esplugues de
Llobregat

Dc. 21 de setembre
Dv. 23 de setembre

CLL a Canet de Mar
Dv. 23 de setembre

Celebració del 20è
aniversari del CLL
Ds. 24 de setembre
Dg. 25 de setembre

CLL a Gandia
Ds. 24 de setembre

CLL a Artés
Dg. 25 de setembre

CLL a Vilareal
Dv. 30 de setembre

CONSULTEU L'AGENDA DEL
WEB DE LA CAL PER A
ACTUALITZACIONS
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El Correllengua no s'atura!
Montornès del Vallès i el Morell van fer coincidir el
pas del Correllengua amb els actes de la Diada. El
municipi del Vallès Oriental va organitzar una lectura
de fragments de Montserrat Roig a càrrec de
l’associació La Remençada, i el Morell es va inundar
de cultura la vigília de l’11 de setembre amb un
vermut, exposicions, poesia, ballada de sardanes,
cultura popular, sopar i fi de festa.

Corbins va començar a escalfar motors el 12 de
setembre amb la xerrada ‘Avançant en el procés’.
Els actes centrals tindran lloc dissabte vinent, amb
una fira artesanal, contes, sopar popular i actuació
musical.

La setmana que ve  el moviment s’aturarà a
Esplugues de Llobregat  i a  Artés, i al País
Valencià visitarà els carrers de Gandia i Vila-real. A
més, Canet de Mar iniciarà un cicle d'actes en el
marc del Correllengua  que s'allargaran fins ben
entrat el mes d'octubre.

Endavant Correllengua!

Nous jocs i materials
retallables per als més

menuts!
A banda dels tradicionals jocs i
entreteniments per als més petits,
enguany també posem a la vostra
disposició dibuixos per pintar i
retallables del Correllengua.

Podeu descarregar-los al web de la
CAL, dins la secció de 'Materials'
del Correllengua 2016.

Mapa del CLL2016

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
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Cartell del CLL d'Artés

Entre d'altres, hi trobareu un cub per
pintar, retallar i muntar, i unes
banderoles del Correllengua per guarnir
diversos espais!  També podreu
descarregar la imatge del 20è
aniversari per pintar.

segueix-nos a Twitter | fes-te amic a Facebook | reenvia a un amic 
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