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Què és el CALVERN?

El CALVERN és un concurs popular 
emmarcat dins dels actes que composen el 
Correllengua i que cada any organitza la 

CAL de Sant Just Desvern, des de fa 5 
anys.



Quins objectius té?

Els objectius principals del CALVERN són:

-  promocionar la llengua catalana
- promocionar la cultura i la història del municipi i de 
Catalunya.
- realitzar una tasca de relació, d'intercanvi i de convivència 
entre les entitats i el teixit associatiu del municipi



A qui es dirigeix?  Participants

El CALVERN és un concurs popular dirigit al teixit 
associatiu del municipi. Els equips participants al Concurs 
els conformen 3 persones membres d'una mateixa entitat o 

organització del municipi.

En total hi ha 12 equips participants (12 entitats), que 
concursen entre elles. Hi ha 3 rondes de joc inicials (4 

equips per ronda), de manera que l'equip guanyador de cada 
ronda arriba a la ronda final (3 equips finalistes).



Participants del CALVERN 2011
.

(ENTITATS)

A.E. Martin Luther King Agrupació Sardanista Apagallums de cama 
blanca

Colla de geganters Cor Lo pom de flors El Drac de Sant Just

Esplai Ara Mateix Grup de Gralles i Tabals

Justícia i Pau Sant Just Decideix Sant Just per la 
Independència

JERC



Com funciona, com s'hi juga ?

Cada ronda del concurs consta de 3 tipus 
de preguntes / proves per a cada equip participant:

- PROVA 1: contestar correctament 3 preguntes, que poden ser de tres 
àmbits diferents: Sant Just Desvern / Llengua / Països Catalans. (3punts)

- PROVA 2: Endevinar 3 frases fetes catalanes, desenvolupades en format 
de Mímica per un dels membres del grup participant.(3 punts)

- PROVA 3: Completar 3 paraules d'un text d'una cançó d'un grup o d'un/a 
cantant català/na. (3 punts).

Els equips que aconsegueixen més punts a les rondes inicials passen a la 
ronda final, i l'equip que aconsegueix més punts a la ronda final és el 

guanyador. En cas d'empat entre algun/s equip/s a alguna de les rondes 
(tant les inicials com la final), es desenvolupa un desempat en una de les 3 

proves.



Hi ha tres persones que conformen EL JURAT del concurs i que, en cas que hi 
hagi qualsevol incidència, dubte o reclamació per part dels concursants, 

s'encarrega de dictar resolució de l'assumpte de forma objectiva i neutral.

Tot el concurs és conduït per una mateixa persona: EL PRESENTADOR. Aquest 
és l'encarregat de fer de dinamitzador de tot el concurs. En el nostre cas, és un 

home que és actor i que és veí del poble. 

Darrera del presentador hi ha un EQUIP HUMÀ ORGANITZADOR DEL 
CONCURS que desenvolupa totes les tasques de producció i realització del joc 

(des de fer les preguntes i pensar les diferents proves, a temes com la visualització 
de les preguntes a la pantalla o control de l'equip de so i de veu durant les imatges 

el mateix dia del concurs..).

Hi ha 3 premis, pels tres equips finalistes i per cada participant en ells: 

- 1er premi: sopar per a tres persones a l'Ateneu del poble valorat en 100€
- 2on prem: lot de llibres en català (donació de l'Editorial Viena Edicions)

- 3er premi: una samarreta del Correllengua.



Sant Just Desvern

Llengua

Països Catalans

Tipus de preguntes / proves

Mímica

Música



SISTEMA ALEATORI A LA PROVA DE PREGUNTES
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29 30 31 32 33 34 35



Exemple de pregunta:
SANT JUST DESVERN

1

Com es diu l'edifici on hi ha la biblioteca del 
poble?

a) Can Ginestar
b) Can Candeler
c) Can Gepet



25

Com s'escriu el següent mot? 

a) rata-penada
b) ratapenada
c) ratapena-da

Exemple de pregunta:
LLENGUA



25

Quina d’aquestes persones relacionades amb 
el món de l’esport ha rebut la Creu de Sant 
Jordi el 2011? 

a) Jordi Villacampa
b) Sebastià Millans
c) Josep Guardiola

Exemple de pregunta:
PAÏSOS CATALANS



SISTEMA ALEATORI A LA PROVA DE MÍMICA
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Exemple 
PROVA DE MÍMICA

19

a)Bufar i fer ampolles



Exemple 
PROVA DE MÍMICA

19

a)Ser més alt que un Sant Pau



Exemple 
PROVA DE MÍMICA

19

a)Ser més alt que un Sant Pau



SISTEMA ALEATORI A LA PROVA DE MÚSICA

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10



Torna, torna Serrallonga

Del cor de les Guilleries
sortirà un gran
que en farà ressons de guerra
a les parets de Tavertet.

Des de Sau a La Cellera,
des del Far al Matagalls,
el trabuc d’en Serrallonga
tornarà als                        .

Torna, torna Serrallonga
que l’alzina ens cremaran,
que ens arrencaran les pedres,
que la                       ens robaran.

3

Exemple
 PROVA DE MÚSICA



Graella de classificació dels equips



Quins recursos necessita per poder-se fer?

RECURSOS HUMANS: 
- organitzadors (mínim 6) 
- presentador del concurs
- grup de música 
- jurat.
RECURSOS MATERIALS: 
- espai (sala); 
- tarima
- il·luminació
- decoració sala + escenari
- premis
RECURSOS ECONÒMICS: 
- pressupost aproximat:  entre 300 i 1.500€ 



Quines vies de difusió i promoció fa servir?

Totes les activitats del Correllengua es publiquen amb antelació a 
l'Agenda del Butlletí Municipal que publica l'Ajuntament del 
poble i que arriba a totes les llars.

D'altra banda, fem cartells i pamflets que pengem a les 
Cartelleres Municipals que hi ha per tot el poble, o que donem a 
les entitats que participen al CALVERN perquè en facin difusió 
als seus socis i als seus coneguts.

Finalment, fem propaganda via correu electrònic i via els punts 
de venda dels tiquets del dinar popular del Correllengua, que 
fem just abans del concurs i al qual ja  aprofiten per venir molts 
dels participants del CALVERN.



Visca la CAL
i

 visca Catalunya !
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