
COORDINADORA D’ASSOCIACIONS PER LA LLENGUA CATALANA 

Butlletí electrònic del Correllengua 2011 

En motiu de la festivitat de la Diada Nacional de Catalunya a la 

ciutat de Barcelona, i en el marc de la 10a Fira d’Entitats dels Països 

Catalans, la CAL serà protagonista d’un breu acte de presentació 

del Correllengua 2011. Seguint el guió d’altres anys, s’iniciarà la 

celebració amb la lectura del Manifest d’enguany i l’encesa de la 

flama. Tot seguit, es desplegarà el mosaic dels Països Catalans com 

a símbol de la unitat i pervivència de la llengua, i que servirà de 

preàmbul a l’actuació dels Castellers de Sants. L’acte se celebrarà 

al voltant de les 13:00h, al capdamunt del Passeig Lluís Companys. 

Durant tota la jornada la CAL tindrà presència a la fira d’entitats 

amb una parada més àmplia que en anys anteriors i on es podrà 

visitar, entre d’altres elements, l’exposició sobre el Correllengua i 

sobre Joan Oliver, l’autor que es recorda aquest any. 

Aquest any però, la CAL i el Correllengua també seran presents als 

actes de celebració de la Diada a la ciutat de Tarragona. Convi-

dats per la Coordinadora 11 de setembre de Tarragona, la CAL 

intervindrà en un breu parlament que es centrarà, sobretot, en fer 

un repàs de l’estat de la llengua catalana al conjunt dels Països 

Catalans. Aquest acte tindrà lloc a la plaça de les Cols de la ciutat, 

a partir de les 12:00h. També en aquesta ocasió es podrà visitar una 

parada de productes i serveis que ofereix la CAL. 

A ambdós actes hi esteu tots convidats!! 

 

El mosaic dels PPCC serà present a 

l’acte de presentació del Correllengua 

a Barcelona 

El Correllengua serà present als actes de celebració 

de la Diada a les ciutats de Barcelona i Tarragona 

Els Hostalets de Pierola, Santa Margarida de Montbui  

i Montoliu de Lleida reprenen l’activitat del Correllengua  

Després de la pausa que va abraçar bona part del mes d’agost, el 

Correllengua ha reiniciat el seu recorregut per les comarques dels 

Països Catalans.  

La primera vila en activar-se fou els Hostalets de Pierola (Anoia) amb 

un conjunt d’actes celebrats entre el 26 i el 28 d’agost. Entre les 

activitats més reeixides destacà la concorreguda cercavila que va 

recórrer els carrers de la vila el divendres 26, a ritme de gralles i 

tambors, i acompanyats per gegants, capgrossos i bastoners. Aquesta 

activitat fou el preàmbul del lliurament dels premis del 2n concurs de 

Postres Catalanes. L’endemà, el dia es va iniciar ben d’hora, amb una 

caminada popular a l’ermita de Sant Cristòfol i que va acabar amb la 

lectura de poemes de Pere Quart i un esmorzar popular. El vespre es 

va reservar a l’actuació del grup local En nom de Misae, i que va 

comptar amb la presència de Lluís Fortuny, membre de la Companyia 

Elèctrica Dharma. Els actes del Correllengua als Hostalets acabaren el 

diumenge 28 amb, entre d’altres actes, una partida de bitlles i una 

animada ballada de sardanes. Els organitzadors valoren molt 

positivament l’assistència i participació dels veïns, fent que el pas del 

Correllengua hagi esdevingut una cita de referència com a 

reivindicació de la vitalitat de la nostra llengua i cultura a la vila. 

Com ja és habitual, Santa Margarida de Montbui (Anoia) va 

concentrar els actes del Correllengua dins del primer dissabte de 

setembre. La plaça Major va acollir bona part de les activitats 

programades, amb especial protagonisme dels més menuts en les 

activitats de tarda: xocolatada, narració de contes, pintades de 

murals i jocs els van tenir ben entretinguts. Al vespre, el plat fort va venir 

de la mà de l’actuació del popular grup Els Catarres que varen 

aconseguir omplir la plaça de gom a gom. 

Finalment, i per segon any consecutiu el Correllengua va arribar amb 

força a Montoliu de Lleida (el Segrià), i ho feu el mateix dissabte 3 de 

setembre. Pel matí, la pintada d’un mural i un animat esmorzar va servir 

per agafar forces i encaminar-se a la cercavila dels Gralles i Puputs de 

Montoliu de Lleida i dels Bandolers i Trabucaries d’en Montserrat Poch, 

de Banyeres del Penedès. Per la tarda, el relleu el van prendre els balls 

de sardanes i de bastons, que van omplir de música i animació la 

plaça de la Bovera. Ja al vespre, i després d’una xerrada sobre l’estat 

de la llengua, els actes es van cloure amb dos concorreguts concerts 

amb els grups la Terrasseta de Preixens i Carles Belda i el conjunt 

Badabadoc. 

  

  

CLL a Vallirana (el Baix Llobregat)CLL a Vallirana (el Baix Llobregat)  

Ds. 10 de setembre (Actes previstos) 

Dc. 21 de setembre (Actes previstos) 

  

  

CLL a Corbins (el Segrià)CLL a Corbins (el Segrià)  

Dg. 11 de setembre (Actes previstos) 

Dl. 12 de setembre (Actes previstos) 

Ds. 17 de setembre (Actes previstos) 

  

  

CLL a Madremanya (el Gironès)CLL a Madremanya (el Gironès)  

Dv. 16 de setembre (Actes previstos) 

Ds. 17 de setembre (Actes previstos) 

Dg. 18 de setembre (Actes previstos) 

  

  

 

CLL a Torrelavit (l’Alt Penedès)CLL a Torrelavit (l’Alt Penedès)  

Ds. 17 de setembre (Actes previstos) 

Dg. 18 de setembre (Actes previstos) 

 

 

 

CLL a Vacarisses (el Vallès Occidental)CLL a Vacarisses (el Vallès Occidental)  

Ds. 17 de setembre (Actes previstos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUIU EL CORRELLENGUA A 

TRAVÉS DE LES XARXES SOCIALS 

 

 

 

 

 

O A TRAVÉS DEL DIARI ARA I  

EL PROGRAMA DE RAC1 “La 

primera pedra” 

 

 

 

 

AGENDA CLL 2011 

 

Del 10 al 21 de setembre 
 

Prop d’una quarantena d’ajuntaments  

ja s’han adherit a la moció del Correllengua 

Si bé al Principat el Correllengua recorda la figura de l’eminent poeta i 

escriptor Joan Oliver (Pere Quart), en commemoració del vint-i-cinquè 

aniversari de la seva mort, al País Valencià els actes programats recorden la 

vida i obra de dos monstres de les lletres valencianes, Enric Valor i Manuel 

Sanchis Guarner. 

Enric Valor (1911-2000) està considerat un gran rondallista, novelista i 

lexicòleg. Va dedicar bona part de la seva obra a recopilar i transformar en 

literatura la tradició oral valenciana, i va tenir un paper destacat en la difusió 

de la gramàtica catalana del País Valencià. Aquesta tasca li va valdre el 

reconeixement de tots i va rebre nombrosos guardons: el Premi de les Lletres 

Valencianes (1985), el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes (1987) o la Creu 

de Sant Jordi (1993), entre d’altres. Per la seva part, Manuel Sanchis Guarner 

(1911-1981) és considerat el pare de la filologia moderna a les terres 

valencianes. Filòleg i historiador és autor d'una vasta obra que comprèn 

estudis de lingüística, literatura, història, etnografia i cultura popular, centrats 

en el País Valencià, però també en la resta dels Països Catalans i la península 

Ibèrica. L'any 1974 va ser guardonat amb el Premi d'Honor de les Lletres 

Catalanes. 

Des d’aquí, el nostre més sentit homenatge a ambdós autors. 

El passat mes de juny, la CAL va remetre a tots els consistoris del Principat la Moció del Correllengua 2011. En 

aquest document es demana l’adhesió i el suport de cada ajuntament al Correllengua, com a instrument 

reivindicatiu de la societat a favor de la plena normalització de l’ús social de la llengua. Fins al moment, i 

malgrat els canvis en la composició de les corporacions lligats a les darreres eleccions locals, prop d’una 

quarantena de municipis ja s’hi han adherit, entre ells Sabadell, Altafulla, Balaguer, Alcanó, Barbens, Vilagrassa, 

la Coma i la Pedra, Vilademuls, Pedret i Marzà, Espinelves, Isona, Ger o El Soleràs. Esperem rebre més adhesions 

les properes setmanes i fer del Correllengua un moviment encara més cohesionat. 

www.cal.cat 

correllengua@cal.cat 

La plaça de les Cols eix dels actes de la 

Diada a Tarragona 

Imatge del CLL as Hostalets de Pierola 

La plaça Major de Sta. Margarida de 

Montbui durant l’actuació dels Catarres 

Els grallers i gegants de Montoliu de 

Lleida varen desvetllar als més gansoners 

El País Valencià recorda Enric Valor i Manuel Sanchis 

Guarner en el centenari del seu naixement 

Any 2 - Número 3 - Setembre 2011 - 1a quinzena 

Valor i Sanchis Guarner, 

protagonistes del Correllengua 

al País Valencià 

http://www.gentdelaterra.org/
http://www.gentdelaterra.org/
http://www.11setembretarragona.cat/
http://www.elscatarres.com/
http://www.myspace.com/laterrassetadepreixens
http://www.pluralproduccions.com/belda.php
http://www.pluralproduccions.com/belda.php
http://www.cal.cat/agenda_detalle.aspx?id=182
http://www.cal.cat/agenda_detalle.aspx?id=201
http://www.cal.cat/agenda_detalle.aspx?id=184
http://www.cal.cat/agenda_detalle.aspx?id=185
http://www.cal.cat/agenda_detalle.aspx?id=186
http://www.cal.cat/agenda_detalle.aspx?id=189
http://www.cal.cat/agenda_detalle.aspx?id=190
http://www.cal.cat/agenda_detalle.aspx?id=191
http://www.cal.cat/agenda_detalle.aspx?id=202
http://www.cal.cat/agenda_detalle.aspx?id=203
http://www.cal.cat/agenda_detalle.aspx?id=204
http://twitter.com/CAL_cat
http://www.facebook.com/profile.php?id=100001973693360
http://www.ara.cat/especials/correllengua2011/
http://rac1.org/programes/la-primera-pedra/

