
COORDINADORA D’ASSOCIACIONS PER LA LLENGUA CATALANA 

Butlletí electrònic del Correllengua 2011 

El Correllengua (CLL) ha rebut en les darreres setmanes una important 

empenta amb desenes d’actes arreu de la nació, impuls que anirà a 

més en les properes setmanes. Entre ells destaca l’encesa de la flama 

a Gandia (la Safor), el passat 24 de setembre, i que donava  inici al CLL 

del País Valencià. El CLL de la Safor, organitzat pel Casal Jaume I de la 

Safor-Valldigna, va començar amb la Trobada de Cultura Popular i la 

cercavila pels carrers del centre històric de Gandia, on més d'un miler 

de persones van acompanyar el pas de la flama de la llengua amb 

dolçainers, tabalers, dansaires,… Ja per la nit, la plaça del Prado es va 

omplir amb els grups de la Safor King Kong Boy i Desgavell, i amb la 

música més reivindicativa d'Eina i el seu himne. 

Al Principat, poblacions com la Bisbal d’Empordà, Argentona o Artés 

van haver d’estar amb un ull mirant el cel, per l’amenaça de pluja el 

dissabte 24 de setembre. Afortunadament només alguns actes es van 

veure alterats. A destacar el CLL de la Bisbal d’Empordà (el Baix 

Empordà), on el Casal Estel Roig va programar actes ben diversos, des 

dels dirigits a la mainada (dibuixada popular, xocolatada i animació), 

fins a l’actuació de bastoners i la música dels Traspassacs i de La Puça 

Diatònica. El dia anterior una interessant xerrada de l’historiador Toni 

Rico sobre "La qüestió Nacional i Territorial dels Països Catalans” va 

donar el tret de sortida als actes.  

Un instant del Correllengua de Gandia 

Crònica dels actes celebrats al Principat 

el cap de setmana del 23, 24 i 25 de setembre 

CLL a Mataró (el Maresme)CLL a Mataró (el Maresme)  

Dv. 7 d’octubre (Actes previstos) 

Dc. 12 d’octubre (Actes previstos) 

 

CLL a Elx (el Baix Vinalopó)CLL a Elx (el Baix Vinalopó)  

Dv. 7 d’octubre (Actes previstos) 

 

CLL a Montcada i Reixac CLL a Montcada i Reixac   

(el Vallès Occidental)(el Vallès Occidental)  

Dv. 7 d’octubre (Actes previstos) 

Ds. 8 d’octubre (Actes previstos)  

  

CLL a Olesa de Montserrat CLL a Olesa de Montserrat   

(el Baix Llobregat)(el Baix Llobregat)  

Dv. 7 d’octubre (Actes previstos) 

Dl. 10 d’octubre (Actes previstos) 

Dt. 11 d’octubre (Actes previstos) 

Dc. 12 d’octubre (Actes previstos) 

Dj. 13 d’octubre (Actes previstos) 

 

CLL a Piera (l’Anoia)CLL a Piera (l’Anoia)  

Dv. 7 d’octubre (Actes previstos) 

Ds. 8 d’octubre (Actes previstos)  

  

CLL a Manlleu (Osona)CLL a Manlleu (Osona)  

Dv. 7 d’octubre (Actes previstos) 

 

CLL a Badalona (Barcelonès)CLL a Badalona (Barcelonès)  

Ds. 8 d’octubre (Actes previstos) 

 

CLL a Vilassar de Mar (el Maresme)CLL a Vilassar de Mar (el Maresme)  

Ds. 8 d’octubre (Actes previstos) 

Dg. 9 d’octubre (Actes previstos)  

  

CLL a Lliçà d’Amunt (el Vallès Oriental)CLL a Lliçà d’Amunt (el Vallès Oriental)  

Ds. 8 d’octubre (Actes previstos)  

  

CLL a Hostalric (la Selva)CLL a Hostalric (la Selva)  

Ds. 8 d’octubre (Actes previstos) 

Dg. 9 d’octubre (Actes previstos)  

  

CLL a Celrà/Bordils/Mollet (el Gironès)CLL a Celrà/Bordils/Mollet (el Gironès)  

Ds. 8 d’octubre (Actes previstos)  

  

CLL a Montblanc (la Conca de Barberà)CLL a Montblanc (la Conca de Barberà)  

Ds. 8 d’octubre (Actes previstos) 

Dg. 9 d’octubre (Actes previstos)  

  

CLL a La Llacuna (l’Anoia)CLL a La Llacuna (l’Anoia)  

Ds. 8 d’octubre (Actes previstos) 

Dg. 9 d’octubre (Actes previstos)  

  

CLL a St. Pere de Riudebitlles CLL a St. Pere de Riudebitlles   

(l’Alt Penedès)(l’Alt Penedès)  

Ds. 8 d’octubre (Actes previstos) 

 

CLL a La Pobla de Lillet (el Berguedà)CLL a La Pobla de Lillet (el Berguedà)  

Ds. 8 d’octubre (Actes previstos) 

Dg. 9 d’octubre (Actes previstos) 

 

CLL a Caldes de Malavella (la Selva)CLL a Caldes de Malavella (la Selva)  

Ds. 8 d’octubre (Actes previstos)  

  

CLL a Calella (el Maresme)CLL a Calella (el Maresme)  

Dg. 9 d’octubre (Actes previstos)  

  

CLL a Flix (Ribera d’Ebre)CLL a Flix (Ribera d’Ebre)  

Dt. 11 d’octubre (Actes previstos) 

 

CLL a Barbens (el Pla d’Urgell)CLL a Barbens (el Pla d’Urgell)  

Dc. 12 d’octubre (Actes previstos) 

 

CLL a Sta. Coloma de Gramenet CLL a Sta. Coloma de Gramenet   

(el Barcelonès)(el Barcelonès)  

Dc. 12 d’octubre (Actes previstos) 

 

CLL a Sant Hilari Sacalm (la Selva)CLL a Sant Hilari Sacalm (la Selva)  

Dj. 13 d’octubre (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 7 al 13 d’octubre 

El primer cap de setmana d’octubre, el relleu el varen recollir les viles de 

Mataró, Castellar del Vallès, Sallent, Altafulla, Rosselló i Castellnou de Seana. 

El dissabte 1 d’octubre, la capital del Maresme, Mataró, va celebrar el dia 

gran del CLL. La plaça dels bous fou el marc de la concentració gegantera 

que, en cercavila, es va dirigir fins a la plaça de l’Ajuntament. Allí el 

Correllengua va ser rebut pel consistori i es va llegir el Manifest del 

Correllengua. Els actes varen finalitzar amb una xocolatada popular i les 

actuacions dels grups Traka, Gato Neran i Raska. Mataró però continuarà 

celebrant el Correllengua fins al proper 30 d’octubre (consulteu l’agenda al 

web de la CAL per a més informació). El nucli de la CAL a Castellar del 

Vallès (el Vallès Occidental) va tornar a protagonitzar un CLL reblert 

d’actes, iniciant-se amb la presentació del llibre “Un ós panda al pas zebra” 

de Roc Casagran, el divendres 30 de setembre. L’endemà, l’animació 

infantil matinal va donar pas a la tradicional ballada de gegants i 

especialment reeixit va ser l’actuació de tarda de Jaume Calatayud i 

Vicente Monera, musicant poemes de Pere Quart. Ja per la nit, els grups 

Batak i Van de Vinatxo van fer les delícies dels més joves.  

A Sallent (el Bages), el dissabte pel matí es programà una interessant ruta 

guiada pels carrers del centre històric de la vila, on es descobriren les 

empremtes del passat anarquista i de la tradició catòlica: Dels sants a 

l'anarquisme. A la nit, els actes van continuar amb el concert de Joan 

Romeu, a l'Ateneu Rocaus. L'endemà diumenge, l'activitat es centrà en una 

variada mostra de cultura popular i un dinar popular, a la plaça dels Arbres. 

Una cantada d'havaneres i rom cremat, amb el grup Xarxa, posà el punt i 

final al CLL sallentí.  

Finalment, Altafulla (el Tarragonès) organitzà el seu primer CLL amb els actes 

concentrats en la jornada del dissabte 1 d’octubre. Entre tots els actes 

destacà la cercavila matinal amb els gegants i nanos, els Bastoners i els 

Grallers d'Altafulla i que finalitzà a la plaça del Pou on es llegí el manifest i es 

va fer una ballada de sardanes. Les poblacions de Rosselló (el Segrià) i 

Castellnou de Seana (el Pla d’Urgell) també van veure passar el pas del CLL. 

www.cal.cat 

correllengua@cal.cat 

Dibuixada popular al CLL de  

la Bisbal d’Empordà 

Any 2 - Número 5 - Octubre 2011 - 1a setmana 

Actuació dels bastoners a la cercavila  

per la llengua d’Artés 

Crònica dels actes celebrats al Principat 

el cap de setmana del 30 de setembre i 1 i 2 d’octubre 

La plaça de la Miranda es va omplir 

d’activitats durant el CLL de l’Alt Camp 

Cartell del CLL de Sallent 

A Argentona (el Maresme) es va donar començament al CLL amb la 

inauguració de l'exposició "Realitat i vitalitat de la llengua catalana" i la 

taula rodona amb Joan Pannon, Jordi Solé i Joan Maluquer, editors del 

Maresme, tot plegat el dissabte 24 de setembre. Al llarg de la setmana 

següent es varen programar xerrades de Vicent Partal, sobre el projecte 

+Vilaweb i d’Amador Álvarez, sobre la Viquipèdia. L’acte més emotiu 

fou el diumenge 2 d’octubre, amb l’homenatge a Esteve Albert i Corp, 

poeta, autor teatral, historiador i promotor cultural, i fill del Maresme 

Artés (el Bages) va tornar a celebrar un any més el pas del CLL i 

enguany dedicat a Pere Feliu i Soler, conegut activista cultural local, 

desaparegut recentment. El diumenge 25 es va viure el dia gran amb 

una gran cercavila per la llengua i un recital poètic al Parc de Can 

Crusellas. Els actes es varen cloure ja al vespre amb l’actuació de Cesk 

Freixas, autor del Manifest del CLL d’enguany. La pujada a Miranda és 

ja tota una tradició del CLL de l’Alt Camp, i enguany no ha estat una 

excepció. Aquesta any però els organitzadors varen ampliar les 

activitats amb animació infantil i una mostra i ballada d’elements 

tradicionals. Una arrossada popular i l’actuació del grup Betzuca va 

posar el punt i final a la celebració. 

El divendres 30 de setembre, els escolars del poble de Jesús (el Baix 

Ebre) se les van haver d’empescar per superar el conjunt de probes 

sobre llengua i cultura del país que se’ls plantejà, tot plegat en un 

ambient festiu i ben acompanyat de pa amb xocolata. Per la seva part, 

la vila de Vallromanes (el Vallès Oriental) va dedicar els actes del 

diumenge 25 de setembre al dramaturg Josep Maria de Sagarra, amb 

la representació de l’obra “La Rambla de les Floristes”, a càrrec de la 

companyia Teatre pels Descosits i que va omplir el Casal de la vila. El 

mateix dia, els veïns de Jorba (Anoia) van poder gaudir de diverses 

activitats entre les que destacaren diversos jocs de taula matinals, 

d’una animada tertúlia a l’entorn de la ciència ficció i el terror al 

cinema i la literatura i de la tradicional tirada de bitlles catalanes.  

Desenes d’estudiants varen gaudir  amb 

les activitats programades al CLL de 

Jesús 

Un instant de la 

representació de la 

“Rambla de les Floristes” 

al CLL de Vallromanes 

Actuació de Jaume Calatayud i  

Vicente Monera al CLL de  

Castellar del Vallès 
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