Butlletí del Correllengua 2010
Continguts
• El CLL eina reivindicativa al País
Valencià

Número 4 – Darrer cap de setmana d’octubre i mes de novembre de 2010

El CLL es converteix en eina reivindicativa en el seu
pas per Morella (els Ports) i Torrent (l’Horta de l’Oest)
El Correllengua va arribar el passat
dilluns 11 d'octubre a Morella (els Ports)
acompanyat de la protesta pel
tancament del repetidor que donava
senyal als canals autonòmics de
Catalunya i Aragó. La flama del
correllengua va entrar a Morella per
les Torres de Sant Miquel i va enfilar
cap a l’Ajuntament, on es va llegir el
manifest, que al País Valencià
homenatja enguany la figura d’Enric
Valor. Diversos membres del col·lectiu
Els Ports en Moviment, van representar
una composició per a reivindicar les
emissions de TV3 i Aragó TV. Després
d’aquests actes, el jove de Villores,
Guillem Tena, va presentar el seu llibre
“Petjades d’una guerra: 1936-2009”. Els
actes estaven emmarcats en la
celebració del 9 d’Octubre, diada del
País Valencià i organitzats per Acció
Cultural del País Valencià, el col·lectiu
Els Ports en Moviment i l’Ajuntament de
Morella.
Cal recordar que el consistori morellà
es va veure obligat a tallar les emissions
del senyal de TV3 i Aragó Televisió fa ja
més de quatre mesos. Des d’aleshores,

s’han organitzat diversos actes de
protesta pel tall de les emissions,
destacant manifestacions, lectura de
manifestos o arreplegades de firmes.
D’altra banda, el passat 23 d’octubre,
amb una multitudinària cercavila i al so
de tabalers i dolçainers, el 4t
Correllengua
consecutiu
de
la
població de Torrent (l’Horta de l’Oest),
va instar a l’Ajuntament de la vila a
recuperar el nom de País València per
a l’avinguda principal, que ha estat
rebatejada amb el nom del Vedat,
després
d’una
consulta
plena
d’irregularitats.
Aquest
acte
reivindicatiu s’afegeix a les accions del
Correllengua
d’enguany
al
País
Valencià: l’homenatge a Enric Valor,
en el desè aniversari de la seva mort, i
la defensa del valencià davant dels
atacs constants del govern de la
Generalitat
Valenciana, que ha
retallat en un 40% les ajudes i ha
impedit que més de 100.000 xics i
xiques puguin estudiar en la llengua
pròpia del país.

• Crònica dels CLL de Cerdanyola
del Vallès, Vandellòs, El Palau
d’Anglesola, Sants-Hostafrancsla Bordeta, St. Joan de Mediona,
Els Prats de Rei, Piera, el
Guinardó,Viladecans, Eivissa,
Cardedeu i la Vila de Gràcia.
Agenda d’activitats del darrer
cap de setmana d’octubre i del
mes de novembre.
El mapa del CLL

Quina petita pàtria
encercla el cementiri!
Aquesta mar, Sinera,
turons de pins i vinya,
pols de rials. No estimo
res més, excepte l'ombra
viatgera d'un núvol.
El lent record dels dies
que són passats per
sempre.
“Cementiri de Sinera”

Salvador Espriu

Imatge del CLL de Morella,
en el moment de la lectura
del manifest
Foto: El Punt
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Vint-i-dues associacions donen suport al
CLL de Cerdanyola del Vallès
El passat dissabte 23 d'octubre
Cerdanyola del Vallès (el Vallès
Occidental) va celebrar una nova
edició del CLL i es va tornar a repetir
l'èxit de participació. Enguany en
aquesta festa consolidada dins la
programació d'actes culturals de la
vila, hi han participat 22 associacions
de la població.
Ben d'hora al matí, es van aplegar les
diferents entitats per oferir una mostra
dels seus materials i donar a conèixer
la seva activitat.

Cartell del Correllengua de
Cerdanyola del Vallès

La flama del Correllengua va arribar a
primera
hora
del
migdia,
acompanyada d'un representant de
cada associació i de la lectura del
Manifest. Aquest inici de la jornada es
va celebrar amb una primera mostra
de cultura popular, en la qual es va
estrenar La Bastonera de Cerdanyola,
acompanyada de l'actuació de
l'Agrupació Sardanista.
Al migdia, una exquisida paella fou

l’estrella del dinar popular, seguida
d’una sobretaula protagonitzada per
la mostra musical de la Hermandade
Galega O Bota Fumeiro, que va donar
pas al II Concurs de Dictat Popular.
Ben entrada la tarda, la mostra de
cultura popular va seguir amb
l'actuació de l'Esbart Dansaire Sant
Marçal i els Castellers de Cerdanyola.
Ja al vespre, va tenir lloc un recital
poètic acompanyat de dansa, a
càrrec de Ramat de Pedres i la
companyia
de
dansa
GéDéCé.
Posteriorment, es va repetir la lectura
del Manifest per la gent que
s'incorporava llavors a la festa.
Quan el fred de la nit ja era evident, la
parròquia es va escalfar amb la
pirotècnia de la Bèstia de Foc La
Martineta i de les actuacions musicals
dels cantautors Lo Penjat de la Guitarra
i Josep Romeu, i dels grups The Row i
Malestar Social.
Comissió del CLL de Cerdanyola del V.

Vandellòs celebra el CLL més
participatiu en la seva 9a edició
El dissabte 16 d’octubre, Vandellòs (el Baix Camp) va tornar a
acollir diverses activitats per celebrar l’arribada de la flama de la
llengua. Els actes començaren amb una ballada de sardanes a la
Plaça del poble, en la qual participaren una cinquantena de
persones. Seguidament, al so dels bombos de la Colla de Diables,
els assistents feren el recorregut fins al pavelló poliesportiu; abans
d’entrar, s’oferí una encesa dels Diables i un espectacle pirotècnic.
A les 20:30, es van obrir les portes de l’exposició de murals dels i les
alumnes de l’Escola Valdelors, la qual col·labora en els actes del
Correllengua des dels seus inicis; els murals, enguany, se centraren
en la figura de Miquel Martí i Pol.
A continuació, el centenar de persones que assistiren a l’exposició,
van poder escoltar la conferència “La cultura i la comunicació al
servei de la nació i la sobirania” a càrrec d’Adam Manyé i Sardà,
escriptor i Director dels Serveis Territorials de Cultura i Mitjans de
Comunicació a Tarragona. Entre d’altres, Manyé assenyalà la
cultura “com el principal capital de Catalunya”, així com la
necessitat de vincular els vincles culturals entre els territoris de parla
catalana, tal hi com ja s’ha fet a través de l’Institut Ramon Llull.
A dos quarts de deu, 150 persones participaren del sopar, realitzat
pels cuiners vandellosencs Gabriel Coll i Ferran Cerviño. Després del
sopar, molt ben rebut pels paladars dels comensals, començà el
concert a càrrec de Guillem Anguera, Hector Beberide i en Lluís.
Posteriorment Pepet i Marieta animà la vetllada al centenar de
persones que s’afegiren al concert.
Comissió del Correllengua de Vandellòs

Assistents a la conferència sobre “La cultura i la
comunicación al servei de la nació i la sobirania”

Imatge del sopar popular

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. Muntadas, 24-26 baixos
08014 Barcelona
Telèfon: 93 415 90 02

El Palau d’Anglesola homenatja la sardana en el seu CLL
Si l’any passat l’acte central fou l’actuació
dels
castellers
de
Lleida,
l’edició
d’enguany del CLL del Palau d’Anglesola
(el Pla d’Urgell) s’ha centrat en el món de
la sardana.
La tarda del dissabte 23 d’octubre
començava
amb
diversos
tallers
sardanístics, amb el mestratge del Grup
Sardanista
Montserrat
de
Lleida.
Seguidament, una cercavila pels carrers i
places del Palau amb l’acompanyament
del grup de grallers i geganters de l’Arreu,
va fer ballar els gegants i els capgrossos
fins a la plaça de la Generalitat on es va
fer un emotiu homenatge al sardanisme
palauanglesolí. Les tres colles que han
existit al Palau van tornar-se a aplegar per
ballar un galop d’entrada i una sardana
de lluïment amb el so de la Cobla Lo
Castell de Bellpuig. “Rotllana naixent”,
“Garric Garroc” i “Mans Enllaçades” van
reviure aquella tarda els assajos intensos, la
participació als concursos i el caliu de la
sardana d’anys enrere. Posteriorment,
BatBatuca de Tàrrega acompanyà el
públic fins al pavelló, amb el seu ritme
contagiós i dinàmic.
Al poliesportiu la Coral del Palau, el Grup
de Lectura i el guitarrista Miquel
Matamoros van amenitzar l’espai cultural,
amb versos de Salvador Espriu i cançons
tradicionals catalanes. L’hereu i la pubilla
de la vila van llegir el Manifest que donava
sentit i contingut al Correllengua 2010 i
seguidament el públic d’empeus va
entonar els Segadors.
El sopar fou molt concorregut, amb més
de 350 comensals que varen degustar
entrepans i les postres típiques del Marroc,
Perú, Argentina, Brasil, Romania, Polònia i
Rússia. Per assaborir aquests dolços varen
implicar-se els palauanglesolins vinguts
d’aquests indrets.
La sobretaula s’acompanyà de la veu de
la Meritxell Gené, jove cantautora de
Lleida que ha publicat ja un parell de
treballs discogràfics. Per pair el sopar i
cloure el Correllengua el grup Pocasolfes
va fer ballar danses del país i del món als
assistents: passosdobles, valsets, polques,
danses gregues, dels balcans...
Comissió del CLL del Palau d’Anglesola

Diversos moments del CLL
del Palau d’Anglesola
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Sants, Hostafrancs i la Bordeta
compleixen dotze anys de CLL
El CLL dels barris de Sants, Hostafrancs i la Bordeta de
Barcelona es va iniciar el divendres 22 d’octubre amb la
presentació dels actes a l’Abacus d’Hostafrancs i que
varen concloure amb un recital poètico-musical en
homenatge a Salvador Espriu, a càrrec dels cantautors
Jaume Calatayud i Vicente Monera.
El dissabte 23 d’octubre es van celebrar els actes centrals
del CLL, amb la col·laboració de diferents entitats del
barri. Durant tot el dia, diversos tendals de les entitats
estaven repartits al llarg del passeig de Sant Antoni i, a la
mateixa plaça de Sants, s’hi desenvoluparen un ampli
ventall d’activitats, des de xocolatada, titelles, rocòdrom,
i una festa per als més menuts organitzada pels esplais i
caus santsencs, fins als concerts de Cesk Freixas, Titot i
David Rosell. Per la tarda hi actuaren els Castellers de
Sants, el Cor de Noies i la Coral de Sant Medir, el
Col·lectiu d'Artistes de Sants, que oferiren un recital de
poemes, els Diables de Sants i els de l'Escola Barrufet i els
Gegants de Sants, entre d'altres.
Enguany, el parlament del Correllengua el va dur a terme
la cantactriu santsenca Núria Feliu que va afrimar:
"Santsencs i santsenques, el Correllengua és una festa per
demostrar les virtuts i necessitats del català, un punt de
trobada però també un punt de lluita, el moment de dir
les coses pel seu nom. Perquè la llengua, més enllà de
partidismes, és el més important que tenim com a
catalans". El parlament va finalitzar amb la lectura, per
part dels esplais del barri, del manifest d’enguany escrit
per l’escriptora i periodista Patrícia Gabancho.
El punt i final del Correllengua d'aquest any el va posar
les actuacions de Cesk Freixas, Titot i David Rosell.

Comissió del Correllengua de Sants, Hostafranchs i la
Bordeta

Diverses instantànies del CLL 2010
a la plaça de Sants
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Sardinada i torneig de bitlles catalanes, novetats
del CLL de Sant Joan de Mediona
El CLL de Sant Joan de Mediona (l’Alt
Penedès) va començar molt d’hora el
passat dissabte 23 d’octubre. Amb
una sardinada que va aplegar a una
quarantena de veïns es donava el tret
de sortida als actes, que continuaren,
ja al migdia, amb el 1r torneig de
bitlles catalanes, que comptà amb
força animació.

Diversos moments del CLL
de Sant Joan de Mediona

Ja a la tarda, la programació
continuà amb la Cercavila pels
carrers del poble, amb la presència
dels gegants i grallers de Sant Joan,
els gegants i grallers de la Llacuna, els
bastoners de Sant Quintí de Mediona i
els capgrossos també de Sant Quintí
de Mediona, és a dir, una bona
representació de col·lectius de les
poblacions veïnes. Com cada any, la
cercavila fou l’acte que arrossegà
més públic i va ajudar a fer arribar la
festa a tots els racons del poble. En
arribar la cercavila davant la sala del
Teatre, en Noé Rivas ja estava
preparat per a fer moure a tothom

El CLL dels Prats de Rei reuneix un
centenar de persones
Els Prats de Rei (Anoia) va celebrar aquest dissabte 23 d’octubre
una nova edició del Correllengua, un acte organitzat per
l’Agrupació Cultural Recreativa Sigarra i el Grup de Joves de Prats.
Aquesta vegada hi van participar més de cent persones, de totes
les edats, que van gaudir d’un sopar i d’un concert de música
tradicional.

(petits i grans) amb les seves cançons i
animació.
Ja al vespre, més de 200 persones van
gaudir del sopar popular a la sala del
Teatre i que va finalitzar amb el sorteig
d'una bona toia de productes de la
Terra i una animada sobretaula amb
els Manetes.
Passades les 12 de la nit, mentre la
gent anava sortint de la sala, ja els
esperaven les torxes enceses per fer la
tradicional marxa pels carrers de la
vila. Al final del recorregut, una
emotiva lectura del manifest concloïa
l’acte més solemne.
I per als que encara volien allargar una
mica la nit, el concert de rock amb els
Acadèmia dels Desconfiats els va
satisfer plenament, doncs malgrat la
poca concurrència, van oferir un
extraordinari concert.
Comissió del CLL de Sant Joan de
Mediona

Comissió del CLL de Cerdanyola del V.

Imatge del sopar popular dels Prats de Rei

El sopar es va celebrar a la Sala Polivalent, i va consistir en
cigronets de l’Alta Anoia amb cansalada i costella, acompanyats
d’una amanida. Per postres, músic i mistela. A l’hora de la
sobretaula es va llegir el manifest del Correllengua d’enguany, i es
va recordar als assistents el sentit d’aquesta festa. Després va
començar un animat concert amb els igualadins Societat la Polar,
que van fer un amè repàs a la música tradicional dels Països
Catalans.

Comissió del Correllengua dels Prats de Rei
Imatge del concert del grup
Societat la Polar al CLL dels Prats de Rei
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Piera clou el CLL amb el tercer cap de setmana ple d’activitats
El cap de setmana del 23 i 24 d’octubre va finalitzar
el Correllengua de Piera (Anoia), amb una
conferència, una cercavila de foc i un concert
gratuït.
Els actes s’iniciaren però el divendres 15 d’octubre,
quan l’escriptor i sociolingüista Jordi Solé
Camardons va oferir la xerrada «L'ús social del
català», a la Biblioteca de Piera. Solé va
acompanyar la conferència amb explicacions dels
plafons de l’exposició «Realitat i vitalitat de la
llengua catalana», que es pot visitar fins al 3 de
novembre en horari de Biblioteca.
Dissabte 23 d’octubre al vespre, la colla infantil de

Diables de Piera va escenificar un petit correfoc al
carrer de la Plaça i seguidament cinc membres de
la colla, van llegir el manifest del Correllengua 2010
a l’escenari de la plaça del Peix. Per finalitzar els
actes, hi va haver un concert gratuït a la mateixa
plaça, amb assistència d’unes 300 persones que
van presenciar les actuacions del grup local Spatek
i del grup de Sants Pirat’s Sound Sistema. Cal
recordar finalment, que l'edició del CLL d'enguany
va engegar l'1 d'octubre amb la conferència
«Història i vitalitat de la llengua catalana», a càrrec
de l'historiador i eurodiputat Oriol Junqueras.
Comissió del CLL de Piera

Diversos moments del CLL de Piera

El Guinardó reviu amb força la festa del CLL
El passat dissabte 16 d’octubre, al Parc del Nen de la Rutlla es
celebrà l’11è Correllengua al Guinardó, enguany amb doble festa,
ja que s’aprofità la diada per fer la presentació d’Horta-Guinardó
Decideix. Durant tot el dia hi hagué una Fira d’Artesania al Parc,
novetat d’enguany. Al matí es celebrà una jornada de cultura
popular amb els Tabalers de la Diabòlica de Gràcia, bitlles
catalanes i la construcció del trencaclosques gegant dels Països
Catalans. Tres alumnes de l’aula d’acollida del CEIP Torrent d’en
Melis llegiren el manifest infantil del Correllengua 2010, i la lingüista i
pedagoga Mila Segarra llegí el manifest general, Lluís Vila presentà
la Plataforma Horta-Guinardó Decideix i, l’enigmista i escriptor
hortenc Màrius Serra, féu un breu parlament.
L’hora de dinar arribava al so dels cantautors Jordi Gomara i Txus
Morales, els quals amenitzaren la diada amb temes propis i
versions. La tarda fou dedicada als petits de la casa, amb
animació infantil a càrrec dels lleidatans Mai tant, acompanyada
d’un berenar popular.
I la nit, festa jove amb un concert de Catarsi (rock independent) i
Like a Gat (pop-rock), totes dues bandes presents a les primeres
edicions del CLL al nostre barri. Finalment, i per tancar la nit,
espectacle de foc a càrrec dels Diables d’Horta i concert amb
Igitaia (ska), des del barri de Gràcia, donant pas a la flama del
barri veí. Un any més, la flama de la llengua rutlla i resta eterna.

Imatges del CLL del Guinardó

CAL Guinardó
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Un gran correbars
culmina el CLL de
Viladecans
El passat 16 d’octubre, Viladecans (el
Baix Llobregat) va concloure els actes
del seu CLL amb un concorregut
correbars que va visitar diversos
establiments de la vila. Sempre animats
per la música de la terra, els assistents
varen poder fer arribar l’esperit més
festiu del CLL a tots els racons del
centre de la vila.
Els actes però s’iniciaren unes hores
abans, a la plaça de l’església, amb
la lectura de diversos textos de
Salvador Espriu i de Vicent Andrés
Estellés, pas previ a la lectura del
manifest del Correllengua 2010. Els
actes a la plaça varen concloure amb
l’actuació dels cantautors Bitxe i Josep
Romeu.
Comissió del CLL a Viladecans
Viladecans reviu una nova edició del CLL

El CLL eivissenc reviu
per setè any consecutiu
L’Associació 8 d’agost i la CAL d’Eivissa van organitzar, per
setè any consecutiu, una nova edició del CLL que
enguany va tenir al Passeig de s’Alamera de la Ciutat
d’Eivissa el seu punt de trobada.
Durant tot el dissabte 23 d’octubre, es va poder participar
d’una variada oferta d’activitats, per a totes les edats:
tallers infantils, lliurament de premis del torneig de bàsquet
3x3, l’actuació del pallasso Piruleto i la cercavila.
Seguidament, la lectura del manifest del Correllengua 2010
fou l’acte previ al concert de Rels, grup musical de rock
eivissenc, i que recentment ha tret nou disc al mercat "El
món es crema". El correfoc fou una autèntica demostració
cultural a favor de la llengua, a càrrec d’Es Mals Esperits,
dimonis d’Eivissa i de la Vella de Gràcia que fou la colla
convidada d’enguany. Els actes del CLL varen concloure
amb el concert del grup de folk-rock Grollers de sa
Factoria, de Santa Maria (Mallorca).
Associació 8 d’Agost i CAL Eivissa

Alguns moments del CLL d’Eivissa
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Un vermut poètic protagonista del
CLL de Cardedeu
Un any més Cardedeu (el Vallès Oriental) va
celebrar el pas del Correllengua pel poble,
aquest any organitzat pel Casal Popular
Escorrelots i amb la col·laboració del Consorci
per a la Normalització Lingüística. Va ser el passat
diumenge 24 d'octubre a la plaça de sant
Corneli, al bell mig del poble.
Els actes van començar a les 12h del matí, amb
una gimcana pels infants, on havien de superar
tot un seguit de proves, com ara una sopa de
lletres, uns mots encreuats,...
Tot seguit va ser el torn de fer participar als més
grans, organitzant un dictat popular, on el
guanyador va obtenir com a obsequi un
diccionari de la llengua catalana (DIEC). Lligat a
aquesta activitat, durant tot el dia es va repartir a
tots els participants un buf i un llibret amb
passatemps en català.
Per acabar d'amenitzar el matí, es va fer un
Vermut poètic, a càrrec de Quartera i Misael
Alerm, dos joves de pobles veïns. Tot seguit es va
començar a servir el dinar: un bon plat de
mongetes del ganxet amb botifarra.
Per dir adéu al Correllengua 2010, els assistents
van gaudir de l'actuació musical d'en Ferran
Tusquella i un membre del casal va llegir el
manifest d'enguany.

Casal Popular Escorrelots

Diversos moments del CLL de Cardedeu
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El Gran Dictat i els concerts al
Casal la Fontana novetats del
CLL 2010 a la Vila de Gràcia
La Vila de Gràcia va tornar a celebrar una nova edició
del CLL de la mà del nucli de la CAL de Gràcia, de
l’Espai País Valencià i de la Plataforma de Joves de
Gràcia.
Els actes s’iniciaren el dijous 21 d’octubre amb
l’organització d’un acte previ a la seu de la Fundació
Festa Major de Gràcia consistent en una xerrada a
càrrec del biògraf espriuenc Agustí Espriu. En una
animada xerrada va oferir preciosos detalls sobre
l’imaginari del poeta i escriptor de Sinera i, en especial,
sobre la seva vinculació amb Gràcia.
Els actes centrals del Correllengua es varen viure el
dissabte 23 d’octubre. Durant el matí, i coincidint amb el
primer aniversari de la remodelació del Mercat de la
Llibertat, un bon nombre de graciencs varen participar a
la segona edició del Concurs de Jeroglífics en català.
Paral·lelament, sortia de la plaça de la Vila de Gràcia la
cursa popular per la llengua que aplegà a una trentena
de corredors.
Ja per la tarda, els actes es varen centralitzar a la plaça
de la Vila, amb un conjunt d’actes dedicats als més
menuts: xocolatada, l’actuació del grup Tanaka i la seva
obra “les Germanes Baldufa i els contes del món” i un
conjunt de jocs infantils. Enguany, i com a novetat, es va
organitzar un concurs del Gran Dictat, on el públic havia
d’esbrinar la correcta denominació d’un seguit de deu
mots que els catalanoparlants acostumem a dir
malament. L’acte més concorregut fou l’actuació de
l’esbart de Dansaires de l’Orfeó Gracienc, pas previ a
l’entrada de la flama i la lectura del manifest.
Ja de nit, els actes es varen desplaçar al Casal de Joves
la Fontana, on es va oferir un sopar popular.
Posteriorment, l’actuació dels grups Blackdollys i de Tirant
lo Funk varen fer les delícies dels assistents, i una animada
sessió de punxadiscos va donar per acabat el CLL 2010 a
Gràcia.

Comissió del Correllengua de la Vila de Gràcia

Diverses instantànies del CLL 2010
a la vila de Gràcia
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Agenda de Correllengües – darrer cap de setmana d’octubre i mes de novembre

Alella (el Maresme)
Dv. 29, Ds. 30 i Dg. 31 d’octubre
Al Casal d'Alella
22:00h, Teatre: “El Florido Pensil” d'Andrés Sopeña,
representat pel grup de teatre Pàmpol

“Amb la llengua que parlem i compartim
contribuïm a la riquesa
cultural de la humanitat,
a la diversitat de les persones
i de les terres.”

Entrada gratuïta (cal recollir les entrades al centre Cultural
Can Lleonart durant el mes d'octubre)

Patrícia GABANCHO
(fragment del
manifest del CLL 2010)

Organitza: nucli de la CAL a Alella, grup de teatre Pàmpol
i Ajuntament d'Alella.

Vall del Tenes (el Vallès Oriental)
Dj. 28 d’octubre
Lliçà d'Amunt
A la biblioteca de Ca l'Oliveres
20:00h, Presentació del llibre "Xocolata desfeta" amb
Joan-Lluís Lluís

Ds. 30 d’octubre
Lliçà de Vall
A la biblioteca Municipal
11:00h, Lectura del Manifest i visionat del documental:
"Pel futur del català: única llengua oficial"
Lliçà d'Amunt
A l'Aliança

Sala principal de l’Ateneu l’Aliança de Lliçà d’Amunt
on tindran lloc bona part dels actes del
CLL de la Vall del Tenes

17:00h, Jocs i activitats amb la Tracamanya
19:00h, Arribada de la flama. Lectura del Manifest del
CLL. Concurs El Savi (l'equip que més conegui els
Països Catalans s'endurà el premi!).
Homenatge a Joan Maragall (vida i obra, recital
poètic). Cançó catalana amb Francesc Balaguer.
21:00h, Sopar popular
22:00h, Actuació del cantautor valltenenc Francesc Ruiz
23:00h, Sessió aborigen amb nostratPD
Organitza: Comissió del Correllengua de la Vall del Tenes
Organitza: CLL de Piera i Colla infantil de Diables de Piera
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Figueres (l’Alt Empordà) – Dv. 29 d'octubre de 2010
Sala Antaviana (C. Pere III, 16)
20:15h, El Correllengua torna a Figueres!
Monòleg "Explorem els iglús de la Catalunya Àrtica" a càrrec
de Joan-Lluís Lluís (la situació del català a la Catalunya
nord). Obrirà l'acte: Lluís Casadellà, president d'Òmnium l'Alt
Empordà.
Organitza: Assemblea Empordanesa per la Independència (AEI),
amb la col·laboració d'Òmnium Cultural Alt Empordà i el suport de la
CAL (Coordinadora d'Associacions per la Llengua catalana)

Cartell del CLL de Figueres

Tàrrega (l’Urgell)
Dv. 29 d'octubre de 2010
A la sala adjunta de la Biblioteca Comarcal, Plaça Sant
Antoni
20:00h, Xerrada sobre la situació del català

Ds. 30 d'octubre de 2010
Al pati de la plaça del Carme
18:00h, Xocolatada i espectacle infantil a càrrec
d'Albert Show
20:00h, 3r. Concurs Internacional de Porronaires

Dg. 31 d'octubre de 2010
Al Mercat Municipal, plaça de les nacions sense estat
23:00h, Concert Correllengua+Castanyada amb:
Break Down Palace (Pop-rock, Tàrrega)
Deskarats (Ska, Girona)
Eina (Hardcore, Vilafranca del Penedès)
Naraina (Rumba, Tàrrega)

Cartell del Correllengua de Tàrrega

Organitza: Associació Guixanet, Col·lectiu Perquè Vull!
i Casal Popular Lo Clot de l'Infern.
(http://perque-vull.blogspot.com/)
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El Morell (el Tarragonès)
Ds. 30 d'octubre de 2010
Al davant del Centre Cultural
16:30h, Exhibició de Puntes de Coixí, a càrrec de
l'Associació de Puntaires del Morell.
18:00h, Exhibició d'elements populars, a càrrec de
l'Associació Cultural Embruix.
Al Teatre-Auditori del Centre Cultural

Cesk Freixas participarà activament al CLL del Morell

19:00h, Cantada de la Coral Guspira
19:30h, Taula Rodona: Música .cat. Hi intervindran Joan
Reig, Cesk Freixas i Carles Gómez. Moderarà: Eloi
Calbet, acte dels 25 anys de Ràdio Morell
21:00h, Graellada catalana (cansalada i llonganissa),
preu 2€ amb la col·laboració de l'Associació de
Jubilats del Centre de la Gent del Morell i
Cooperativa Agrícola Sant Isidre.
23:00h, Concert de Cesk Freixas (preu 5€).
Organitza: Centre Cultural del Morell

Parets del Vallès (el Vallès Oriental)
Ds. 30 d'octubre de 2010
A la plaça de la Vila
12:00h, Arribada de la flama del Correllengua a mans
dels Diablets de Parets
13:00h, Recital poètic, a càrrec de Niu d'Art Poètic
14:00h, Dinar popular. Vi i botifarres per a tothom. A
càrrec de Parets Decideix!
16:00h, Activitats infantils. Jocs, picalletres i altres amb
l'Agrupament Escolta Sant Jaume
17:30h, Lectura del Manifest i cloenda de foc
Organitza:

Comissió del CLL a Parets del Vallès

Imatge aèria de Parets del Vallès

Blanes (la Selva), Llorenç del Penedès (el Baix Penedès), Sant Feliu de Guíxols (el Baix Empordà)
i Berga (el Berguedà)
Aquestes poblacions (i de ben segur que d’altres més) celebren el darrer cap de setmana d’octubre els seus
respectius Correllengües. Tot i que, en el moment de tancar el butlletí no havíem pogut conèixer el detall dels actes,
aquí ens en fem ressò.
Molt bon Correllengua!!
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Canet de Mar (el Maresme) – Dv. 5 de novembre
A l'aula Magna de l'Escola de Teixits de Punt (entrada per la
plaça Indústria)
19:00h, Conferència "Sintesi històrica de la Llengua
Catalana" a càrrec del Doctor en Filologia
Catalana Josep Moran.
Organitza: Secció de Canet de Mar de Plataforma per la
Llengua Maresme

Castellolí (Anoia) – Dg. 7 de novembre
09:00h,
10:30h,
Vista de la plana de l’Anoia des del Puig d’Aguilera,
protagonista del CLL de Castellolí

A la Brillante
12:00h,
13:00h,

Sant Guim de la Plana (la Segarra)

Excursió al Puig d'Aguilera
Lectura del Manifest del Correllengua 2010

El més gran dels dictats
Vermut popular i sorteig de productes de la Terra

Organitza: Comissió del Correllengua de Castellolí

Ds. 30 d'octubre
Al local de la Marinada
19:30h, Arribada de la flama a càrrec dels Bombers
Voluntaris de Guissona i Lectura del Manifest del
CLL.
20:00h, Encaix presenta: Tres Colors, homenatge a
Salvador Espriu. Presentació de la figura del
poeta a càrrec de Jordi Sarrate amb les veus de
Lluís Posadas, Sento Macià, Virgínia Oliveira, Pere
Raïch i Cesc Vives.
21:30h, Sopar popular
23:00h, Cafè concert amb Cesc Hernández i lo Noi del
Cirerer.

Massoteres (la Segarra)
Dg. 7 de novembre
Al local social
12:00h, Tirada de Bitlles tradicionals catalanes.
17:00h, Cercavila amb els gegants de Guissona i els
Grallers dels Margeners. Lectura del manifest
infantil. Berenar amb xocolata.
Recital de poesia amb els veïns i veïnes del poble o la
participació especial del Petit de Cal Eril.
Organitza: Comissió del Correllengua 2010 a Sant Guim
de la Plana i Massoteres

Cartell conjunt dels CLL de Sant Guim de la Plana i
Massoteres
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Amposta (el Montsià)
Ds. 6 de novembre
A la plaça Cecília Carvallo
A partir de les 19:30h,
Exhibició de Cueca, dansa tradicional xilena, a càrrec del
col·lectiu Chilenos-Hispanos de les Terres de l'Ebre.
Homenatge a Vicent Andrés Estellés, amb la participació
dels escriptors ebrencs Jordi Arrufat, Tomàs Camacho,
Dolors Queralt, Emigdi Subirats i Jesús M. Tibau.
Organitza: Chilenos-Hispanos de les Terres de l'Ebre,
Òmnium Cultural i Maulets

Ripoll (el Ripollès)
Ds. 13 de novembre
Pel centre de la vila
10:00h, Pintada d'un mural
17:00h, Cercavila amb els diables de Ripoll
18:00h, Lectura de poemes de Salvador Espriu i lectura
del Manifest del CLL
18:30h, Animació infantil i berenar popular
23:00h, Música i begudes de la terra pels bars del centre
de Ripoll
El CLL d’Amposta homenatja Vicent Andrés Estellés

Organitza:

Comissió del Correllengua de Ripoll

Perpinyà (el Rosselló)
Ds. 6 de novembre
14:00h,
16:00h,
18:00h,
20:00h,
20:30h,

Concentració a la plaça de Catalunya
Sortida de la manifestació
Parlaments al Castellet
Marxa de torxes
Concerts a la Casa Musical, amb els grups Llamp
de Frigui, Dijous Paella i At-Versaris

Organitza:

Comissió del Correllengua de Perpinyà

ATENCIÓ!! Com a conseqüència dels
conflictes socials que afecten a la
Catalunya Nord, els actes poden veure’s
afectats greument
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PERPINYÀ, 06/11

RIPOLL, 13/11

FIGUERES, 29/10

BERGA, 30/10
VALL DEL TENES, 28 i 30/10
MASSOTERES, 07/11
SANT FELIU DE GUÍXOLS, 30/10
SANT GUIM DE LA PLANA, 30/10
BLANES, 30/10
TÀRREGA, 29,30 i 31/10

CANET DE MAR, 05/11

CASTELLOLÍ, 07/11

PARETS DEL VALLÈS, 30/10
ALELLA, 29,30 i 31/10

EL MORELL, 30/10

LLORENÇ DEL PENEDÈS, 30/10

AMPOSTA, 06/11

MAPA DEL CORRELLENGUA 2010
Darrera cap de setmana d’octubre
i mes de novembre
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

