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El Correllengua inicia el període de màxima activitat a l'entorn de la Diada
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El Correllengua dedicat a Maria-Mercè
Marçal arriba a Valls

El Correllengua inicia el període de màxima
activitat a l'entorn de la Diada
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La CAL a la Mostra d'Entitats dels Països Catalans i 19a Mostra d'Associacions de
Barcelona
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1. “Ara és l’hora” serà l’himne de la V

L'arribada de la Diada acostuma a coincidir amb l'inici del període de màxima
activitat del Correllengua. Enguany no és pas una excepció i, tot i que encara no
hi hem entrat de ple, a hores d'ara ja són 53 els pobles, barris i ciutats que han
celebrat o celebraran actes.

Cartell Correllengua 2014

les més votades

Les activitats programades són, com sempre, diverses però s'està percebent una
clara predilecció per a aquelles que volen recordar Maria-Mercè Marçal i els fets
de 1714, a través de xerrades, lectures de poemes, passis de documentals o
exposicions.

2. El casal independentista d’Igualada ha
presentat la campanya “Voler és
poder”
3. Quo Vadis, Podemos?
4. De l'esperança al desencís -Reflexions
d'un militant de l'Esquerra
Independentista5. 25 Ajuntaments penjaran la Bandera
Negra a la Diada
6. Un miler de persones a Vilanova i la
Geltrú despleguen un mural adreçat al
primer ministre del Canadà

Aquests propers dies, Solsona (Solsonès), Corbins (Segrià), Torrelavit (Penedès) i especialment la comarca de l'Alt Camp
celebraran actes de Correllengua. No us oblideu de consultar l'agenda i el Mapa del Correllengua 2014 per a més informació.

7. Demanen a Interior que prohibeixi la
manifestació nazi de l'Onze de
Setembre

La CAL a la Mostra d'Entitats dels Països Catalans i 19a Mostra d'Associacions de Barcelona

8. La Via catalana a Eivissa reivindica la
unitat dels Països Catalans

Coincidint amb la Diada de l'Onze de Setembre i la Festa Major de la Mercè a Barcelona, la CAL serà present a diverses
mostres d'entitats.
El dia 11, des de les 10h del matí, ens podreu trobar a la tradicional Mostra d'Entitats dels Països Catalans, al costat mateix de
l'Arc de Triomf de Barcelona. Uns dies més tard, també serem presents a la 19a Mostra d'Associacions de Barcelona, que se
celebrarà els dies 20, 21 i 24 de setembre a la plaça de Catalunya del cap i casal.

9. El diputat del PP Camps provoca al
twitter amb unes sandàlies verdes de
cactus
10. Difonen el vídeo “Val la pena intentarho!”

A ambdues fires us hi podreu atansar i informar-vos de primera mà dels projectes i activitats que impulsem i, és clar, pot ser un
magnífic moment per a conèixer-vos personalment
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