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

Butlletí del Correllengua 2016
Any 8  número 4  20 d'octubre

El Correllengua, a ple rendiment
Aquests dies el Correllengua és ben viu! A continuació podeu fer un tast de l’activitat que hi haurà
al territori.

La vila de Pallejà viurà una nova jornada de Correllengua el dijous 20 amb la conferència ‘Montserrat Roig.
El compromís amb la vida’, a càrrec de la periodista Elvira Altés. El mateix dia, a Guardamar s'han
programat una munió d'actes, destacant la cercavila, la lectura de manifestos de les escoles i entitats
participants i l'actuació del cantautor Dani Miquel.
Al Lluçanès, la Xarxa de Biblioteques celebrarà el Correllengua amb un Superclub de Lectura dedicat a
Montserrat Roig. Aquesta activitat aplega els diferents clubs de lectura de la Xarxa de Biblioteques del
Lluçanès i tindrà lloc aquest divendres 21, al Local Social de Santa Creu de Jutglar, a partir de les 19h.
Durant el cap de setmana, el Correllengua arribarà al seu màxim. Destaquem el seu pas Berga amb un
cartell ben farcit. Divendres, la Sala Polivalent del Teatre Municipal acollirà la xerrada ‘Montserrat Roig. 45
anys de vida, 25 de llegat’ a càrrec de Laia Serra i Neus Ràfols, de l’Associació de Dones Periodistes de
Catalunya. Dissabte les activitats es traslladen al carrer, on no faltarà la lectura del manifest, un recital
literari dedicat a Roig, l'actuació bastonera, la diada castellera i molt més! I per acabar, diumenge es farà la
taula rodona ‘La llengua catalana, present i futur’ amb la participació de Carme Junyent, Julià de Jòdar,
Jordi Cussà, Pau Vidal, Jaume Aulet i Mireia Boya. Moderarà el debat Pere Gendrau. Aquí teniu la
programació completa.

Esdeveniments
del 20 al 25 d'octubre
de 2016
CLL a Guardamar
Dj. 20 d'octubre

CLL a HortaGuinardó
Dv. 21 i Ds. 22 d'octubre
Dt. 25 d'octubre

CLL a Berga

Dv. 21, Ds. 22 i Dg. 23 d'octubre

Figueres enceta aquest divendres una nova edició del Correllengua amb la Nit del Correllengua, un
esdeveniment cultural i lúdic amb programació pràcticament simultània a tres punts de la ciutat fins ben
entrada la matinada. A destacar també els tres correllengües que se celebraran a la ciutat de Barcelona:
Horta-Guinardó, la Vila de Gràcia i Sants, Hostafrancs i la Bordeta.

CLL a Malgrat de Mar

D'altres viles que organitzen activitats aquest proper cap de setmana arreu del Principat són: Malgrat de
Mar, Sentmenat, Cassà de la Selva, Roda de Ter, Tiana-Montgat, Avinyó, Castellolí, Sitges,
Castellbisbal, Santa Coloma de Gramenet i Sant Vicenç de Montalt. A la secció de notícies i a l’agenda
del web de la CAL hi trobareu tots els detalls d’aquests actes, a més d’informació dels pròxims
esdeveniments.

CLL a Canet de Mar

Els col·lectius i entitats que ho desitgeu, encara sou a temps d’afegir-vos al Correllengua 2016! Podeu
posar-vos en contacte amb nosaltres a través del correu correllengua@cal.cat o el telèfon 934159002 i us
informarem de tots els detalls.
Animeu-vos a portar el moviment al vostre poble!

Dv. 21 d'octubre
Dg. 23 d'octubre

Dv. 21 d'octubre
Ds. 22 d'octubre

CLL al Lluçanès
Dv. 21 d'octubre

CLL a Figueres

Dv. 21 d'octubre
Fins al 28 de novembre

CLL a la Vila de Gràcia
Dv. 21 i Ds. 22 d'octubre

CLL a Cassà de la Selva
Dv. 21 i Ds. 22 d'octubre

CLL a Sants, Hostafrancs
i la Bordeta
Dv. 21 i Ds. 22 d'octubre

CLL a Avinyó
Ds. 22 d'octubre

CLL a Castellolí
Ds. 22 d'octubre

CLL a Sitges

Ds. 22 d'octubre

CLL a Sentmenat

Ds 22 i Dg. 23 d'octubre

CLL a Roda de Ter

Ds 22 i Dg. 23 d'octubre
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Dg. 23 d'octubre

CLL a Castellbisbal
Dg. 23 d'octubre

CLL a Sta. Coloma de
Gramenet
Dg. 23 d'octubre

CLL a Sant Vicenç de
Montalt
Dg. 23 d'octubre

CONSULTEU L'AGENDA DEL
WEB DE LA CAL PER A
ACTUALITZACIONS

Selecció d'alguns cartells de Correllengua que s'esdevenen aquests propers dies

El Correllengua s'endinsa al territori
El cap de setmana passat, el Correllengua va ser
present a moltes viles del país. Els organitzadors dels
actes ens han fet arribar les cròniques en forma
d'audiovisual i tot seguit us en fem un breu tastet.
Des de Bigues i Riells ens fan arribar la notícia
apareguda a l'informatiu de TV 'Info Vallès', on
repassen les activitats programades i fan un recull dels
darrers 8 anys d'activitat.
També des de Calella ens envien aquest vídeo d'un
dels moments més esperats del Correllengua, la
lectura del Manifest a càrrec de l'hereu i la pubilla de la
vila.
Olesa de Montserrat l'ha tornat a fer ben grossa i n'és
una bona prova aquest audiovisual que ens remeten,
mentre que a Mataró el programa de la TV 'Pantalla
Oberta' de TV de Mataró i el Maresme va dedicar el
debat al Correllengua i al seu significat.

'Reivindicació de la senyora Clito
Mestres' al Correllengua de
l'Hospitalet de Llobregat
La tarda del passat diumenge 16 d'octubre, al Centre Catòlic
de l’Hospitalet, i gràcies a la col·laboració del Quadre Escènic
del Centre Catòlic, va tenir lloc la representació de l’obra
'Reivindicació de la senyora Clito Mestres', de Montserrat
Roig.
Es tracta d’un intens monòleg en què una actriu en plena
maduresa artística i vital repassa la seva vida just abans de
sortir a escena a representar el personatge de Mestres.
És l’única obra teatral escrita per Montserrat Roig, que va ser
pensada per a ser interpretada per la seva germana Glòria, i
on es reflecteixen els principals motius de l’obra literària de
l’escriptora barcelonina de qui enguany es commemora el
25è aniversari de la seva mort: un repàs a la història personal
de la dona del segle XX.
Amb aquest acte la CAL de l’Hospitalet tancava la celebració
del Correllengua 2016 a la ciutat.

Finalment, us adjuntem una imatge del Correllengua
de Bescanó, que va comptar amb la presència de Titot
i David Rosell.

Actuació de Titot i David Rosell al CLL de Bescanó

Cartell promocional de l'acte de l'Hospitalet de Llobregat
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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

