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Crònica de la 6a edició del Correllengua a Mallorca
El passat 17 d’abril de 2010 arrencava
a Lluc la sisena edició del Correllengua
a Mallorca, organitzat per Joves de
Mallorca per la Llengua i amb el suport
de l’Obra Cultural Balear. Durant
quatre caps de setmana, la flama de
la llengua va recórrer la totalitat de les
viles i pobles de l’illa, en el que és una
autèntica cursa no competitiva per a
demostrar la vitalitat de la llengua
catalana i reclamar-ne que esdevingui
d’ús comú.
En aquesta edició de 2010, el
Correllengua comptava amb dues
columnes que prenien el nom de dos
reconeguts escriptors mallorquins:
Miquel Àngel Riera i Miquel Bauçà. En
el seu pas per Palma, que es feu el dia
30 d’abril, les columnes prengueren el
nom de dos destacats activistes
socials i culturals desapareguts
recentment: Rosa Bueno i Toni Roig. Al
vespre, la plaça de Cort es va omplir
amb els sons de Kumbes del Mambo i
d’Obrint Pas.
La flama arribà també als Instituts

d'Educació Secundària de Mallorca i a
la Universitat, en aquest cas coincidint
amb el Congrés d'Estudiants de
Filologia Catalana. Durant tots els caps
de setmana, s’organitzaren un seguit
d’activitats culturals arreu de l’illa, com
ara itineraris històrics, concursos de
relats i torneigs d’escacs.
El Correllengua finalitzà a Petra, el 8 de
maig, tot coincidint amb la XXVI Diada
del Moviment d’Escoles Mallorquines.
Allí s’hi llegí el manifest, on es
demanava a les institucions el
compromís ferm per a dur endavant el
procés de normalització lingüística. Les
demandes però no només s’adreçaren
a les institucions, sinó també a la
societat, tot reclamant: "als que tenim
com a primera llengua la catalana,
que no l'amaguem, que l'oferim i que
l'ensenyem als que la volen aprendre".
Així es tancaven els actes del
Correllengua a Mallorca, sense dubte,
el més participatiu de la seva història.

• Crònica dels CLL de Castellar
del Vallès, Balaguer i del
Maresme
Més de 700 nens i nenes
recorden Enric Valor al
Correllengua d’Elx
Agenda d’actes del CLL del
15 al 24 d’octubre
El mapa del CLL

Sols queden uns noms:
arbre, casa, terra,
gleva, dona, solc.
Només fràgils mots
de la meva llengua,
arrel i llavor.
Fragment de “Perquè un
dia torni la cançó a
Sinera”

Més a www.jovesllengua.cat

Salvador Espriu

Imatge del logotip del Correllengua mallorquí
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La 6a edició del CLL a
Castellar del Vallès
es fa sentir amb força

CLL de Castellar del Vallès

Marxa de torxes al CLL de Balaguer

Des de la poesia de l’Espriu, a la
música d’Eskassa Llibertat, passant per
les melodies de les danses tradicionals,
el cant coral, les danses infantils,
sardanes o les cançons del grup
castellarenc Antaviana, van ressonar i
fer sentir el Correllengua de Castellar
(Vallès Òccidental) el primer cap de
setmana d’octubre.
Una edició del Correllengua que, sent
de les més animades celebrades fins
ara a Castellar, va aconseguir aplegar
al seu entorn un públic divers que
també anava canviant en funció del
que s’oferia en cada moment.
Si bé tot va començar el divendres a
l’Ateneu amb el grup Gargots recitant
Espriu, la resta d’activitats es van
desenvolupar a l’exterior durant tot el
dissabte, essent el punt àlgid l’arribada
de la flama amb els diables de
Castellar, l’encesa de les torxes dels 4
punts cardinals dels Països Catalans i la
lectura del manifest a càrrec de Gabi
Ruiz.
CAL Castellar del Vallès

Multitudinària marxa de
torxes al CLL de Balaguer
Un any més Balaguer (Noguera) va
acollir l'acte central del Correllengua a
la comarca de la Noguera. Va ser el
passat dissabte 2 d'octubre. Els actes
es van iniciar a les set de la tarda a la
Plaça Mercadal amb una animada
festa infantil que va donar pas a la
tradicional Marxa de Torxes. Van obrir
la cercavila les Bèsties Ferèstegues de
Balaguer, que amb la seva pirotècnia
van encendre el Pont Nou de
Balaguer. Els seguien els batucaires de
Bandelpal, també de Balaguer, i a
continuació els van seguir les colles
geganteres de Balaguer i Oliana, que
van fer ballar els gegants a un ritme
frenètic, i els grallers d'Artesa de Segre.
Un cop travessat el riu Segre i arribats a
la Plaça Pau Casals, Irene Coghene,
del Centre Excursionista de l'Alguer, va
llegar el manifest d’enguany. Els actes
acabaren al casal Pere III amb un
sopar i festa fins a la matinada.
Casal Pere III - Balaguer

Diverses poblacions del
Maresme viuen la festa del CLL
El divendres dia 1 d’octubre, a l’Escola Universitària de Teixits de
Punt de Canet de Mar va tenir lloc, davant de més de 40
persones, la presentació de la novel·la “Tenim un nom”, premi
Ramon Llull 2010, a càrrec de l’escriptor i periodista terrasenc
Vicenç Villatoro. A l’inici de l’acte es va procedir per part
d’Antoni Bellatriu, portaveu local de la Plataforma per la Llengua,
a la lectura del manifest del Correllengua 2010.
A Mataró, centenars de persones van gaudir, la tarda del
dissabte dia 2, d’un conjunt d’actes adreçats als petits i grans:
cercavila de gegants, organitzada per la Coordinadora de Colles
Geganteres de Mataró, xocolatada popular i concerts dels grups
Lád Cúig, Dabucabuc i pd TL que van fer bellugar a tots aquells
que s’hi van acostar. L’arribada de la flama de la llengua a la
plaça de l’Ajuntament i la lectura del manifest foren els moment
més emotius. Enguany el manifest fou llegit per la representant de
la comunitat amaziga de la ciutat, Asmaa Aoutah.
Aquell mateix dia, El Masnou també va celebrar el CLL, organitzat
per l’Associació Cultural Xalupa. Després d’un taller de bastons
amb la cola Picadits, els assistents recorregueren els carrers de la
vila en cercavila. Ja a la nit, els grups At versaris i les Absentes
posaren el to més festiu, tot finalitzant amb un animat KaraoCAT.

L’escriptor Vicenç Villatoro durant la seva
intervenció al CLL de Canet de Mar

Imatge de la cercavila en direcció a
l’Ajuntament de Mataró
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ATENCIÓ!!
Si la teva ciutat, vila o barri
organitza un CLL fes-nos-ho
saber a través de l’adreça
electrònica de la CAL:
correllengua@cal.cat

També pots visitar el nostre
web www.cal.cat i accedir a
tota la documentació de
suport per realitzar el vostre
CLL

FES CÓRRER LA LLENGUA!!
VISCA EL CORRELLENGUA!!

Coordinadora
d’Associacions per la
Llengua catalana (CAL)
C. Muntades, 24-26 baixos
08014 Barcelona
Telèfon: 93 415 90 02

Més de 700 xics i xiques recorden Enric Valor al
Correllengua d’Elx

L’arribada del Correllengua i la lectura
del manifest infantil, obriren els actes del
CLL d’Elx (Baix Vinalopó) el passat
divendres 8 d’octubre, pel matí. En un
Gran Teatre ple a vessar amb més de
700 alumnes dels col·legis de primària de
la localitat, es va recordar la figura
d’Enric Valor amb la narració oral “Va
d'Enric Valor - L'amor de les 3 taronges”
a càrrec de Felip Kervarec (Món
d'animació). En acabat, l’Institut
Municipal de Cultura de l’Ajuntament
d’Elx va obsequiar als col·legis que van
assistir a l’acte amb una col·lecció de 8
llibres de les Rondalles Valencianes
d'Enric Valor, adaptades al públic infantil
i juvenil per Rosa Serrano.
Al vespre, la Flama del Correllengua va
arribar al saló de plens de l'Ajuntament
d'Elx, on va ser rebuda per la Tinent
d’Alcalde i Regidora de Cultura Àngels
Candela i Plaza la qual va obsequiar als
presents amb un parlament a favor de la
nostra llengua i cultura. L’acte va
finalitzar amb l’actuació dels dolçainers i
tabalers de la colla “El Cascabot” d’Elx.
A les 21:30 hores al Casal Jaume I d'Elx
s’omplí, amb l'assistència de nombroses
persones que van poder gaudir amb la
magnífica música i les veus de Miquel
Pujadó i Olga Suàrez amb l’actuació
“Dos entre Tants: El Verí d'Estellés”
evocant la figura de Vicent Andrés
Estellés, el gran poeta valencià en
llengua catalana del segle XX, i un dels
grans poetes europeus contemporanis.
També durant tota la setmana, el Gran
Teatre s’omplí dues vegades amb l'obra
de teatre “Silencis” una obra basada en
la novel·la de Carles Cortés “Els silencis
de Maria”.

Fundació Casal Jaume I d’Elx
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Agenda de Correllengües - 2a quinzena d’octubre
Mollet del Vallès (Vallès Or.) – Dj. 14 d’octubre
A la Llibreria L'Illa
20:00h, Presentació del Llibre: Xocolata Desfeta de
Joan-Lluís Lluís.
Organitza: CAL Mollet

Mataró (Maresme) – Dv. 15 d’octubre

“Les llengües han de créixer i viure fora
dels Manifestos.
Si cal aturar-se a reflexionar estem al
marge de la normalitat.
No és que no sigui natural la llengua, és
que no és normal la circumstància”

A Can Palauet

Patrícia GABANCHO
(fragment del
manifest del CLL 2010)

19:30h, Debat: Setantè aniversari de l'afusellament
del President Lluís Companys.
Ponents: Agustí Barrera (historiador), Josep Sort
(historiador) i Heribert Barrera (ex-president del
Parlament de Catalunya).
Presenta i modera: Josep Xaubet (historiador i
membre del Grup d'Historiadors Jaume Compte)
Organitza: Grup d'Historiadors Jaume Compte

Piera (Anoia)
Dv. 15 d’octubre
A la Biblioteca de Piera
19:00h: Conferència inaugural de l'exposició "Realitat i
vitalitat de la llengua catalana", a càrrec del seu
comissari, Jordi Soler i Camardons.
La conferència és oberta a tothom i l'exposició es podrà
visitar des del mateix dia 15 d'octubre i fins el 3 de
novembre
Organitza: Correllengua de Piera i FOLC

Ds. 16 d’octubre
A la plaça del Peix
23:00h: CONCERT PER LA LLENGUA. Actuació de la Colla
infantil dels Diables de Piera i lectura del manifest
del CLL pels nens. Actuació dels grups Spatek
(hardcore-punk de Piera)i Pirat's Sound Sistema
(reggae, dance hall, Drum'n bass, des de Sants)
Cartell del CLL 2010 de Piera

Organitza: CLL de Piera i Colla infantil de Diables de Piera
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Collbató (Baix Llobregat)
Dv. 15 d'octubre de 2010
A la sala Cultural
20:00h, Xerrada "El català, motor de futur, horitzó de llibertat",
amb la presència de Jordi Feixas (llicenciat en història i
membre de la CAL), Víctor Alexandre (periodista i escriptor),
i Josep Taulat (portaveu de Collbató Decideix)
Organitza: CAL de Collbató i Collbató Decideix

Rubí (Vallès Occidental)
Dv. 15 d'octubre de 2010
Plaça de Catalunya de Rubí on tindran
lloc els actes del Correllengua

A la plaça Catalunya
20:00h, Caravana de cotxes per l'arribada de la flama del Correllengua
amb els amics dels cotxes antics
21:00h, Lectura del manifest del Correllengua, per Ignasi Melo
22:00h, Concert amb Crosteau i Kumbes del Mambo
Organitza: CAL Rubí

Roda de Ter (Osona)
Dv. 15 d'octubre de 2010
A l'Aula de Cultura d'Unnim
20:30h, Xerrada: "La viabilitat econòmica de la
Catalunya Estat", a càrrec del Cercle Català de
Negocis (CNN). A continuació refrigeri pels
assistents.

Ds. 16 d'octubre de 2010
A la plaça Major de Roda
16:30h, Gran concurs de Llengua i Cultura catalana
(en cas de pluja es traslladarà a la porxada de
Can Planoles)
A la carpa de Roda de Ter (al costat de l'institut)
21:00h, Sopar, quina popular i concert amb Miquel del
Roig (entrada gratuïta)

Dg. 17 d'octubre de 2010
A la plaça Major de Roda
10:30h, Animació infantil, amb la Serpentina, i
xocolatada (en cas de pluja, es traslladarà a la
porxada de Can Planoles)
Organitza:

Cartell del Correllengua de Roda de Ter

Roda Decideix (coordinacio@rodadecideix.cat)
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Olesa de Montserrat (Baix Llobregat)
Dv. 15 d'octubre de 2010
A la seu de la UEC
20:00h, Presentació del Correllengua 2010 i taula
rodona sobre la salut del català. Hi intervindran:
membres de la CAL i Plataforma per la llengua,
Llum Mascaray, professora IES Daniel Blanxart i
Omar Ulises, nou olesà d'origen colombià
21:30h, Sopar popular.
23:00h, Concert amb el cantautor Jaume Arnella

Ds. 16 d'octubre de 2010
A la plaça de la Sardana

Cartell del Correllengua de St. Just Desvern

Sant Just Desvern (Baix Llobregat)

13:00h, Espectacle "Volim te Otilia" a càrrec de la
companyia "Volimte" teatre de carrer.
13:30h, Vermut popular
17:00h, Cercavila de cultura popular, amb la
participació de geganters i Nans d'Olesa,
Diablots d'Olesa, Colla Bastonera del
Montserratí, Esbart Olesà, colla de diables Custus
Ignis, Drac Olivé.
22:30h, Xaranga pels carrers de la vila (des de la plaça
Fèlix Figueres fins a la plaça Nova)
A la plaça Nova

Dv. 15 d'octubre de 2010
A l'Ateneu
20:00h, "... el que he escrit és escrit". Recital poèticomusical a l'entorn de l'obra de Salvador Espriu, a
càrrec de Jaume Calatayud i Vicente Monera.

23:00h, Concert amb High Times (ska des de la vila de
Gràcia), Xitxarel·los (folck-rock des d'Abrera i
Montserratí), La Quarta Carlinada (cançó improvisada
dels PPCC), PD: J.P. (Olesa de Montserrat)

Dg. 17 d'octubre de 2010

Ds. 16 d'octubre de 2010

A la seu de la UEC

Al Casal de Joves

Concurs de Teatre Vila d'Olesa amb l'obra "Besa'm Kate"

14:00h, Dinar popular (els tiquets ja són a la venda a
l'Antiga Granja Carbonell i a la Llibreriapapereria Escrivà, 12€ adults i 8€ pels nens).

Organitza: CAL Olesa

Després de dinar, 3a edició del concurs "Calvern,
possiblement, el millor concurs del món", presentat per
Jordi Domènech, conductor de La penya del Morro de
Ràdio Desvern.
18:00h, Activitat infantil. Actuació de Lluís Pinyot,
capgrossos, xocolatada i l'actuació de Rifenyo, el
drac de Sant Just.
22:00h,

Botifarrada i gresca catalana.

Organitza: CAL Sant Just

Imatge aèria d’Olesa de Montserrat
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Guinardó (Barcelona) – Ds. 16 d’octubre
Al Parc del Nen de la Rutlla (Metro Guinardó/Maragall)

Imatge del parc del Nen de la Rutlla on
s’esdevindrà el CLL del Guinardó

12:00h, Diada de cultura popular: Tabalada, grallers,
bitlles, construcció del trencaclosques gegant
dels PPCC.
13:00h, Lectura del Manifest del Correllengua 2010 i
presentació "Horta-Guinardó Decideix" a càrrec
de Màrius Serra.
17:00h, Animació infantil a càrrec de Mai Tant i xanquers.
Berenar popular. Arribada de la flama.
21:00h, Concert amb els grups: Jordi Gomara i Chus
Mortales (cançó d'autor), Catarsi (rock
independent) i Like a Gat (pop-rock).
+ Diables d'Horta
Tot el dia: fira d'artesania
Organitza: CAL del Guinardó

El Palau d’Anglesola (Pla d’Urgell)
Ds. 16 d'octubre

Sant Vicenç de Montalt (Maresme)

A la plaça Major

Ds. 16 d'octubre

16:00h, Curs de sardanes
17:30h, Cercavila: gegants, capgrossos, i molta gresca
amb la colla gegantera i els grallers de l'Arreu
(sortida des de la plaça Major)

A la plaça del Poble

A la plaça de la Generalitat
18:30h, Ballada de sardanes amb la cobla Lo Castell.
Galop i exhibició amb el Grup Sardanista
Montserrat de Lleida i les antigues cobles del
Palau: Rotllana Naixent, Garric Garroc i Mans
Enllaçades. Sardana de germanor.

18:00h,

Lectura del Manifest del Correllengua 2010, a
càrrec del Regidor de Cultura, Amadeu Clofent

A continuació, xocolatada popular amb la participació
de la Colla Gegantera de Sant Vicenç de Montalt

Des de la plaça de la Generalitat cap al pavelló
19:30h, Batucada, amb el grup "BatBATuka" de Tàrrega
Al pavelló
20:00h, Acte cultural: Coral del Palau, lectura de poesies
del Grup de Lectura, lectura del manifest del
Correllengua 2010 i cant dels Segadors.
21:00h, Sopar popular i postres interculturals
22:00h, Concert: Meritxell Gené
23.00h, Balls tradicionals i fi de festa, a càrrec de
Pocasolfes

Cartell del
Correllengua
del Palau
d’Anglesola

ORGANITZA: Comissió del Correllengua 2010 del Palau
d'Anglesola
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Castellbisbal (Vallès Occidental)

El Pla del Penedès (Alt Penedès)

Ds. 16 d’octubre

Ds. 16 d'octubre
A la plaça de l'Ajuntament

Al Carrer de l'Estació

17:00h,

10:00h, Pintada de mural, amb les Cuques de
Castellbisbal.

A la sala taronja

A la plaça de l'Església
16:00h,

Pintada del Mural: "Correllengua 2010"

21:00h,

Taller de cuquetes, amb l'esplai Gatzara.

Al Casal Cultural (Av. Pau Casals, 7)

Xerrada "Les dones tenen la paraula", a càrrec
de Rosa Vendrell, periodista i comunicadora
penedesenca

Exposició "El català cosa de tothom"

18:00h, Xerrada "Llengua i identitat, a càrrec de Patrícia
Gabancho.
18:30h, Passejada de Cuquetes (des de la plaça de
l'església).
22:30h, Ball, danses i música tradicional, amb Muscat
00:30h, Punxadiscs, amb Pd CAT Dr.

Dg. 17 d’octubre
Al voltant de la plaça Folch i Torres (de 10 a 14 hores)
Mostra d'entitats de cultura: passejades en carro, cantada
de la Coral la Unió, Ballada de sardanes de la colla
Marinada, Lectura del Manifest del Correllengua 2010,
estirar la corda, tallers,...

Dg. 17 d'octubre
A la sala Polivalent (Poliesportiu)
18:00h,

Concert de música tradicional, a càrrec del grup
Filibusters.

Tot seguit, lectura del manifest del Correllengua 2010.
En acabat, berenar per a tothom: pa amb vi i sucre i pa
amb tomàquet.
Organitza: Comissió del Correllengua al Pla del Penedès

Fira/mercat de productes artesanals.
Gimcana "Pro seleccions esportives catalanes": Korfbal,
bitlles catalanes, hockey, rugby lliga, Pitch&Putt, Futbol
Sala,...
11:00h, Xerrada "Seleccions catalanes, cap a on
anem?" amb Lluís Simón (autor del llibre
"Catalunya contra Espanya, el partit
interminable") i Francesc Serra (vocal de la junta
de la Plataforma Pro Seleccions catalanes), i la
intervenció de representants de partits polítics.
A la plaça de l'Església

Al Cau de Bruixes i Pou del Glaç de Canyamars (Dosrius)

18:00h, Ballada de sardanes, amb la Cobla Ciutat de
Terrassa i organitzat per la colla sardanista
Marinada.
Organitza: CAL Castellbisbal

Dosrius (Maresme) – Dg. 16 i Ds. 17 d’octubre

Dissabte a la tarda i diumenge tot el dia
Lectura del manifest del Correllengua 2010, a totes les
persones que hi participin, se'ls lliurarà el manifest
d'enguany.
Organitza: Associació Bruixes del Corredor
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Vandellòs (Baix Camp)
Ds. 16 d'octubre
A la plaça Drs. Gil Vernet
18:30h, Sardanes amb la cobla de Reus jove
Hi haurà cava i avellanes i parada de llibres en
català
20:00h, Espectacle de pirotècnia i bombos, amb els
diables de Vandellòs.
A la sala polivalent
20:30h, Exposició de murals de l'escola Valdelors i
Xerrada sobre els PPCC i el català.
21:30h, Sopar popular (12€ adults / 6€ nens) - places
limitades
Al pavelló
23:30h, Concert amb Pepet i marieta, presentant el nou
disc "Quin no plora no mama" i nou espectacle
"mam mam".
Després, Guillem Anguera & Hector Beberide
(cançó d'autor) i Dj's del Terreno (mestissatge rock
& reggae ska)
Organitza: Comissió del Correllengua de Vandellòs

Gironella (Berguedà)

Cartell del Correllengua de Vandellòs

Ds. 16 d'octubre
Durant tot el dia, Gironella tornarà a celebrar el
Correllengua amb la programació de diverses activitats,
entre les que destaca les tradicionals classes de balls
populars.

Bigues i Riells (Vallès Oriental)
Ds. 16 d'octubre
Al Parc de Can Badell

Viladecans (Baix Llobregat)
Ds. 16 d'octubre
A la plaça de l'església
17:30h,
18:00h,

Lectura de poemes i manifest del Correllengua
Concert amb Bitxe i Josep Romeu

Tot seguit, correbars de música en català. Tiquets a 10€.
Recorregut: Franfurt (21h), La Tasca (22h), Queruaks (23h) i
DADA (24h)
Organitza: CAL Viladecans

A partir de les 17h,
Tallers de Benvinguda, cercavila amb els gegants de Lliçà
d'Amunt, Lliçà de Vall, La Garriga i Santa Eulàlia,
Xocolatada, Dictat popular, Homenatge Gitanes Bigues i
Riells, Ball de gitanes a càrrec de la Colla de Gitanes de
Santa Eulàlia.
Arribada de la flama i lectura del Manifest a càrrec
d'Imma Colomer. Sopar al bar del Correllengua.
Tot seguit, concert amb Tirant lo Folk i Titot i David Rosell
Organitza: Comissió del Correllengua de Bigues i Riells

Organitza: CAL Viladecans
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Vila de Gràcia (Barcelona)

Alella (Maresme)

Dj. 21 d'octubre

Dc. 20 d’octubre

A la seu de la Fundació Festa Major de Gràcia
(C. Igualada, 10)

Biblioteca Ferrer i Guàrdia

20:00h, Xerrada "Salvador Espriu, de la quotidianitat al
mite: Sinera, Lavínia, la Vila de Gràcia", a càrrec
d'Agustí Espriu, assagista i biògraf del poeta.
Organitza: CAL Gràcia i Fundació Festa Major de Gràcia

20:30h, "El català, una eina de cohesió social", xerrada a
càrrec de l'escriptor, periodista i polític Vicenç
Villatoro.

Dj. 21 d’octubre
Biblioteca Ferrer i Guàrdia

Ds. 23 d’octubre
A la plaça de la Vila de Gràcia, matí

20:30h, Presentació del llibre "Negre de Merda", a càrrec
de l'autor Matthew Tree.

12:00h, Cursa del Correllengua, pels carrers de la Vila.
13:00h, Lliurament de premis i pica-pica pels assistents.

Ds. 23 d’octubre

A la plaça de la Vila de Gràcia, tarda

Plaça de l'Ajuntament

A partir de les 17:00h, xocolatada popular, jocs infantils,
contes per als més menuts amb “Contes d’arreu del món
amb les germanes Baldufa”. Concurs del Gran Dictat.
Actuació de l’Esbart de Dansaires de l’Orfeó Gracienc,
Lectura del Manifest i Muixeranga.
Cercavila amb la Txaranga de l’Espai País Valencià i colla
del Tabal i dolçaina Borumballa

11:45h, Rebuda de la flama de la llengua i lectura del
manifest del CLL 2010. La flama serà portada pels
atletes del Club Serra Marina i els ciclistes
de l'associació Ratolins del Camp.
Tothom que vulgui acompanyar-la ha de ser a les
11:30h al C. Àfrica.

Sopar popular (venda de tiquets al mateix dia) i concerts
amb Blackdollys, Tirant lo Funk i Pd Gràcia.

12:00h, Activitat infantil. En Rodetes, un cotxe pallasso de
reduïdes dimensions, colors divertits i
complements estrafolaris, acompanyat d'un gran
pallasso, en Tastacirc, recorreran carrers i places i
portaran alegria, humor i diversió amb els números
de clown per allà on passen.

Organitza: Comissió del CLL a Gràcia

Centre cultural Can Lleonart

A l’Espai Jove Fontana (Gran de Gràcia, 120), a partir de
les 21h

18:00h, Lliurament dels premis literaris. El 14è premi de
poesia Alella a Maria Oleart, 10è premi de contes
Alella a Guida Alzina i 7è premi Isidre Pòlit de
relats curts d'astronomia.
20:00h, Música catalana. Homenatge a Guida Alzina.
Amb Jordi Mas, tenor del Gran Teatre del Liceu i
Josep Buforn, pianista titular de l'Aula de cant del
Palau. Oferiran un concert de música
catalana amb obres d'E. Tolrà, E. Morera,
J. Pahisa i F. Mompou amb lletres de J.M.
de Segarra, J. Maragall, T. Garcés i Guida Alzina.
Concert gratuït (cal recollir les entrades
prèviament)
La plaça de la Vila de Gràcia viurà
una nova edició del CLL

Organitza: CAL Alella

Butlletí del Correllenga 2010 – número 3 – Del 15 al 24 d’octubre de 2010 - pàgina 10

Sants, Hostafrancs i la Bordeta (Barcelona)
Dv. 22 d'octubre
A la botiga Abacus d'Hostafrancs
19:45h, Acte de presentació del Correllengua 2010
dedicat a Salvador Espriu

Ds. 23 d’octubre
A la plaça de Sants
Durant tot el dia: carpes d'entitats, jocs infantils, titelles i
contacontes, recital poètic, construcció mosaic CLL, dinar
popular, rocòdrom xocolatada, puntaires gegants,
castellers, diables,...
19:45h, Parlament i manifest del Correllengua a càrrec de
Núria Feliu, cantactriu
21:30h, Concert amb Cesck Freixas, Titot i David Rossell
Organitza: Comissió organitzadora CLL 2010 a Sants,
Hostafranchs i la Bordeta

Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès)
Ds. 23 d'octubre

Cartell del Correllengua de Sants, Hostafrancs i la Bordeta

Des del local del CE Puigcastellar (C. Sant Josep, 10)
D'11 a 13h, Itinerari poètic al carrer "Màrius Sampere", a
càrrec de Margarida Codina, filòloga i
escriptora.

Almenar (Segrià)
Ds. 23 d'octubre
Durant tota la tarda

Dg. 24 d’octubre
Festa al carrer - Jardins de Can Sisteré
11:00h, CERCAVILA, amb les colles de gegants i
capgrossos, grallers, castellers... i les actuacions de
carrer del Grup de Teatre La Colmena. Sortida des
del Centre de Tradicions Populars Joan Pairó (Pl/
Manent-C/ Sant Jeroni).

Cercavila pel municipi
Lectura de poemes de Màrius Torres
Lectura del manifest del Correllengua 2010
Sopar popular
Concerts, amb Dijous Paella i Repúblika SKA
ORGANITZA: Grup de Joves d'Almenar - el Coc

12:30h, Arribada de la CERCAVILA als Jardins de Can
Sisteré. Xocolatada i botifarrada populars,
organitzat per Maulets.

Eivissa – Ds. 23 d'octubre

Després: concert/ball, amb el Grup de danses tradicionals
“Pocasolfa”

El CLL arriba un cop més a l’illa d’Eivissa de la mà del
col·lectiu 8 d’agost. Malauradament, en el moment
de tancar aquest butlletí no teníem informació dels
actes programats.

Organitza: Comissió del CLL de Santa Coloma
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Arenys de Mar (Maresme) – Ds. 23 d'octubre

Sant Joan de Mediona (Alt Penedès)

A la Sala Noble del Calisay

Ds. 23 d'octubre

18:00h,

Al davant del Casal

Lectura del Manifest del Correllengua 2010

A continuació,
VII Tast de vins dels Països Catalans. Coneix l'ADN dels vins
negres catalans. Durant el tast dos rapsodes recitaran
Espriu. Preu: 5 € (podeu apuntar-vos al Celler del Rial)
Organitza: Comissió del Correllengua d'Arenys de Mar

09:30h, 1a sardinada popular (preu 4€) i
1r campionat de Bitlles Catalanes
12:00h, Jocs per a la mainada
17:00h, Cercavila pels carrers del poble, amb els gegants
i grallers de Sant Joan de Mediona, gegants i
grallers de La Llacuna, i capgrossos i bastoners de
Sant Quintí de Mediona.
Tot seguit: Animació infantil amb Noè Rivas
A la sala del teatre

Arbeca (Garrigues)

21:30h, Sopar de germanor (preu 9 €).
Després de sopar, animació amb Els Manetes

Dv. 22 d'octubre

VI Torxada per la llengua (inici al davant del teatre i
recorregut pels carrers del poble),

A la plaça de la Unió Republicana
20:00h, Ballada de sardanes i Lectura de poemes
en Homenatge a Màrius Torres.

00:30h, Concert amb Batà (grup d'Alcoi i Xirivella) i
Acadèmia dels Desconfiats (grup dels PPCC)

Ds. 23 d’octubre
Organitza: Acció per la Llengua a Mediona

A la Plaça del Toll
17:00h, Titelles MARDUIX, 35 anys de sensacions:
El Mariner de Santa Pau. Actuació dels Grallers
La Revolta i els Gegants d'Arbeca. Xocolata
desfeta i coca per a tothom!!
Al Centre Recreatiu

Argentona (Maresme) – Ds. 23 d'octubre
A Can Doro
17:00h,

21:30h, Sopar popular del Correllengua
(tiquets a la venda a la Biblioteca d'Arbeca)
23:30h, Concert gratuït amb: Dos de Quatre, Pirat's
Sound Sistema, Eskac i Mat i Punxadiscs

Organitza: Comissió del Corellengua d'Arbeca

21:30h,
22:30h,

Vesprada de cultura popular amb berenar per
als menuts
Sopar popular i lectura del manifest del CLL 2010
Concert amb els grups:
El tramvia de Siddharta (cançó d'autor)
Igitaia (rock-ska combatiu)
Golíat (post-rock català)
Deskarats (ska)

Organitza: Comissió del Correllengua d'Argentona
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Cerdanyola del Vallès (Vallès Oriental)
Ds. 23 d'octubre
A la plaça Abad Oliva
10:00h, Inici de la fira d'entitats
11:24h, Arribada de la flama
12:00h, Mostra de cultura popular, a càrrec de
l'Agrupació Sardanista Cultural i la Colla Bastonera
13:00h, Actuació del pallasso Fèlix
13:30h, Vermut musical
14:30h, Dinar
15:30h, Actuació del grup de gaiters de la Irmandade
Galega O Botafumeiro
16:30h, Concurs de dictat popular
17:00h, Mostra de cultura popular, amb l'Esbart Dansaire
Sant Marçal i Castellers de Cerdanyola
18:30h, Poesia per la Independència
20:00h, Recital de cantautors, amb Josep Romeu, lo
penjat de la guitarra
21:00h, Sopar d'entrepans
22:00h, Actuació de la Bèstia de Foc la Martineta
22:30h, Concert amb Malestar Social (hardcore
cerdanyolenc) i The Row (punk rock gironí)
Organitza: Comissió del Correllengua a Cerdanyola
Cartell del Correllengua de Cerdanyola del Vallès

Cardedeu (Vallès Oriental)

Arbúcies (Selva) – Dg. 24 d'octubre

Dg. 24 d'octubre

PUJADA AL CIM DE LES AGUDES

A la plaça de Sant Corneli
12:00h, Correllengua infantil. Gimcana pels més petits
(inscripcions al Casal o el mateix dia)
13:00h, Dictat popular, amb la col·laboració del
Consorci de Normalització Lingüística
13:30h, Vermut poètic, a càrrec de Quartera i Misael
Alerm.
14:30h, Mongetada popular
Sobretaula amb Ferran Tusquellas
Organitza: Casal els Escorrelots

Des de diferents punts de la falda del Montseny, pujada a
les Agudes. Un cop al cim es dipositarà el manifest del
Correllengua 2010 a la llibreta de signatures i s'hi llegiran
alguns textos.
Organitza: Col·lectiu arbucienc per la Llengua

D’altres Correllengües
En el moment de tancament del present butlletí, encara
no es tenia coneixement dels actes programats a un
seguit de Correllengües. El cap de setmana del 15, 16 i 17
d’octubre es celebren CLL a Malgrat de Mar (Maresme),
Crevillent (Baix Vinalopó) i a la ciutat de Tarragona.
El següent cap de setmana, del 22, 23 i 24 d’octubre, el
CLL arriba als Prats de Rei (Anoia), Casserres (Berguedà),
Sarrià-Sant Gervasi (Barcelona), Matadepera (Vallès
Occidental), a i a la comarca del Lluçanès. Des de CAL
Nacional els desitgem un CLL ple d’èxits.
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CARDEDEU, 24/10

GIRONELLA, 16/10
CASSERRES, 23/10

CERDANYOLA DEL V., 23/10
ARGENTONA, 23/10
ARENYS DE MAR, 23/10

LLUÇANÈS, 23/10
RODA DE TER,
15,16 i 17/10

ELS PRATS DE REI, 23/10

MALGRAT DE MAR, 16/10

ARBÚCIES, 24/10
ALMENAR, 23/10

ST. VICENÇ MONTALT, 16/10

COLLBATÓ, 15/10

MOLLET DEL VALLÈS, 14/10

OLESA, 15,16 i 17/10
EL PALAU D’ANGLESOLA,
16/10
ARBECA, 22 i 23/10

DOSRIUS, 16 i 17/10
RUBÍ, 15/10

PIERA, 15 i 16/10
EL PLA DEL PENEDÈS,
16 i 17/10

TARRAGONA, 16/10

GUINARDÓ, 16/10
ST. JUST DESVERN, 15 i 16/10
VILADECANS, 16/10

VANDELLÒS, 16/10

ALELLA, 20, 21 i 23/10

GRÀCIA, 21 i 23/10
SANTS,..., 22 i 23/10
SARRIÀ - ST. GERVASI, 23/10
STA. COLOMA GRAM., 23 i 24/10

CASTELLBISBAL, 16 i 17/10
BIGUES I RIELLS, 16/10
ST. JOAN DE MEDIONA, 23/10
MATADEPERA, 22, 23 i 24/10

EIVISSA, 23/10

CREVILLENT, 16/10

MAPA DEL CORRELLENGUA 2010
Del 15 al 24 d’octubre
Viles i pobles amb actes durant el període indicat
Viles i pobles que ja han celebrat el CLL

Coordinadora d’Associacions per la Llengua catalana (CAL)
Carrer de Muntadas, 24-26 baixos
08014 Barcelona – Països Catalans
Tel. 93 415 90 02 – Fax. 93 415 87 18
A/e general: cal@cal.cat
A/e correllengua: correllengua@cal.cat

