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AGENDA CLL 2011

Crònica dels actes celebrats al Principat
entre el 10 i el 18 de setembre

Del 23 de setembre
al 3 d’octubre

Coincidint amb els actes de celebració de la Diada, el
Correllengua va tornar a prendre embranzida amb l’organització
d’una ampli ventall d’actes, i tots ells ben repartits per la geografia
del Principat.
Un any més Corbins (el Segrià) va organitzar un Correllengua ben
vistós i a cavall de dos caps de setmana. Especial interès va tenir la
xerrada que va tenir lloc el dilluns 12 de setembre sobre la "Situació
actual de la llengua i expressions al País Valencià", a càrrec del
cantautor valencià i membre del Col·lectiu Ovidi Montlor Pau
Alabajo, i que es va cloure amb un breu concert del propi cantant.
La jornada més festiva es va reservar pel dissabte següent, amb un
esmorzar i tirada de bitlles matinal a la plaça de la vila i un sopar
popular i concerts amb els Pastorets Rock i Carles Belda i el conjunt
badabadoc.

Any 2 - Número 4 - Setembre 2011 - 2a quinzena

CLL a La Bisbal d’Empordà
(el Baix Empordà)
Dv. 23 de setembre (Actes previstos)
Ds. 24 de setembre (Actes previstos)
Cartell promocional del CLL de Corbins

També Vallirana (el Baix Llobregat) va fer coincidir el seu
Correllengua amb la Diada. Al vespre del dissabte 10 de setembre
es va celebrar la cercavila de la flama del Correllengua que va
creuar els carrers més cèntrics de la vila, fins a arribar al Casino
Vallirenc. Allí, i un cop llegit el Manifest del Correllengua, hi actuà
l’Esbart Dansaire la Faràndula de Vallirana, i va cloure els actes una
ballada de sardanes, amb la Cobla Ciutat de Cornellà.
La petita vila de Madremanya (el Gironès) va organitzar enguany el
seu primer Correllengua i ho va fer sense complexos, amb activitats
repartides de divendres a diumenge. El divendres 16 de setembre
va estar reservat a la lectura del Manifest del Correllengua i a un
espectacle de Dansa Aèria, a la plaça. L’endemà, la gresca es va
iniciar ben d’hora, a les 8h del matí amb una caminada popular a
la plaça de les Bruixes. Ja per la tarda destacà l’exhibició de puntes
al coixí i la cercavila amb els geganters i bastoners de la Bisbal
d’Empordà, per acabar amb un sopar popular a la sala Polivalent.
Finalment, el diumenge per la tarda es van cloure els actes amb
una exposició de treballs de recerca sobre el poble i un berenar
col·lectiu.
El divendres 16 de setembre, Cabrils (el Maresme) va organitzar una
xerrada en el marc del Correllengua sobre “Les mudes lingüístiques
entre els joves catalans”, a càrrec del professor de la UOC, Joan
Pujolar i Cos.

Moment de l’encesa de la flama de la
llengua al CLL de Vallirana

CLL a Gandia (la Safor)
Ds. 24 de setembre (Actes previstos)

Lectura del Manifest al
Correllengua de Cabrils

Torrelavit (l’Alt Penedès) va tornar a organitzar un any més un
Correllengua ben farcit. El dissabte 17 de setembre es van iniciar
els actes a la plaça del Casal amb la lectura del manifest i un
sopar ben particular “La Croquetada!”, un àpat a base de
croquetes fetes pels veïns. Tot seguit, un concert d’acordió amb
Xavier Cols i Gerard Torres va cloure els actes de dissabte.
L’endemà, ben d’hora, es realitzà una concorreguda caminada
popular pels camins propers a la vila i que va acabar de la millor
manera possible, amb una arrossada popular i un concert de
sobretaula, a la Font de les Pubilles.

Cartell promocional dels actes
del Correllengua de Vacarisses

Actuació de Toti Roger al Correllengua de
Sant Martí de Tous

CLL a Artés (el Bages)
Ds. 24 de setembre (Actes previstos)
Dg. 25 de setembre (Actes previstos)

Vacarisses (el Vallès Occidental) va organitzar un conjunt
d’actes centrats en el matí de dissabte 17 de setembre. A la
Biblioteca s’organitzaren un seguit d’activitats pels més menuts i
relacionats amb l’ús de la llengua, amb scrable, gimcana i
“grans” dictats. Al migdia, i després d’un vermut, el grup de
música tradicional Ameba va posar punt i final als actes.

CLL a l’Alt Camp

Finalment, el Correllengua també va visitar la localitat de Sant
Martí de Tous, la tercera vila anoienca que acull de moment el
Correllengua, després dels Hostalets i Montbui. Entre els actes
realitzats, destaca la conferència del Dr. Valentí Gual i Vilà,
professor d’història de la Universitat de Barcelona, sobre “Els
Borbons i els atacs al Català (s.XVIII)”, que es va realitzar al casal
de Tous, el divendres 16. La celebració va continuar dissabte
amb un espectacle d'animació infantil a càrrec de Toti Roger,
que va entretenir a públic de totes les edats. L’agrupació de
motoristes de Tous van ser els encarregats de portar La Flama de
la Llengua i de llegir el Manifest. Un berenar a base de pa amb oli
i cacau va cloure es actes, però amb la certesa de que ja
queda menys per al pròxim Correllengua.

Ds. 24 de setembre (Actes previstos)

Dg. 25 de setembre (Actes previstos)
CLL a Argentona (el Maresme)
Dl. 26 de setembre (Actes previstos)
Dc. 28 de setembre (Actes previstos)
Ds. 1 d’octubre (Actes previstos)
Dg. 2 d’octubre (Actes previstos)
Dl. 3 d’octubre (Actes previstos)
CLL a Castellar del Vallès
(el Vallès Occidental)
Dv. 30 de setembre (Actes previstos)
Ds. 1 d’octubre (Actes previstos)

El Correllengua al País Valencià comença a caminar
Per setzè any consecutiu, i sota l’impuls d’Acció Cultural del País Valencià,
el Correllengua al País Valencià torna a posar-se en funcionament. Tal i
com informàvem en el darrer butlletí, enguany es ret homenatge a Enric
Valor i Manuel Sanchis Guarner en el centenari del seu naixement.
El dissabte 24 de setembre a Gandia (la Safor) començaran els actes amb
una jornada plena d’activitat. A partir de les 19h es podrà gaudir a la
Plaça del Rei en Jaume I de la Trobada de Cultura Popular a càrrec de la
Colla de Dimonis Fem Fredat de Simat, Dolçainers i Tabaleters de la Safor,
Ball de nanos del grup de danses Roís de Corella, Grup de dansaires Uxiola
de Pego, La Muixeranga de la Safor, La Muixeranga de Cullera, Grup de
Dansa Popular Roda i Volta i la Xaranga 2x4.

Dg. 2 d’octubre (Actes previstos)

SEGUIU EL CORRELLENGUA A
TRAVÉS DE LES XARXES SOCIALS

A continuació es procedirà a la tradicional Cercavila pel centre de la
ciutat fins a la Plaça del Prado, on l’escriptor Josep Piera llegirà el Manifest
d’aquesta edició.

O A TRAVÉS DEL DIARI ARA I

La jornada acabarà amb un sopar de germanor a la mateixa Plaça i amb
l’actuació dels grups: Xerinola, King Kong Boy, Desgavell i Eina.

“La primera pedra”

Més informació a: http://fundaciocasal.blogspot.com/

3000 Euros a debat, una original proposta del Correllengua d’Igualada
El Correllengua d’Igualada presenta enguany un al·licient extra. Sota la coordinació
de la Jove Cambra d’Igualada, es presenta el concurs 3.000 euros a Debat, un
concurs de debat a nivell local destinat a joves d’entre 18 i 40 anys, que hagin nascut
i/o resideixin a la comarca de l’Anoia, on es pretén que els joves demostrin i
perfeccionin les seves habilitats en oratòria i debat, eines de comunicació claus pel
creixement tant personal com professional.
L’activitat es basarà en una ronda de debats dels quals en sortiran els 2 finalistes per
a disputar la gran final. La inscripció en el concurs implica cursar 8 h de formació amb
formadors de l’Institut de Formació de la Jove Cambra de Catalunya que impartiran
coneixements d’oratòria, tècniques de negociació, tècniques de debat,
comunicació, etc. Teniu temps fins al 25 de setembre per inscriure-us. Animeu-vos !
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