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Dossier  

del Correllengua 

2014 

Aspectes bàsics del Correllengua 



 

Aquest dossier te  là intencio  de 
fàcilitàr là tàscà d’orgànitzàcio  i de 
coordinàcio  del Correllenguà à totes 
àquelles persones, entitàts o 
àssociàcions interessàdes en fer 
àrribàr el moviment à les seves 
respectives viles, pobles, bàrris i 
ciutàts. Al màteix temps, vol ser unà 
einà d’àjudà per à àclàrir àlguns 
àspectes bà sics del Correllenguà.  

 

Là Coordinadora d’Associacions 
per la Llengua catalana (CAL) é s 
unà de les principàls entitàts 
impulsores del Correllenguà que 
recorre càdà àny bonà pàrt de les 
comàrques dels Pàï sos Càtàlàns, tot 
reàlitzànt àctes àrreu àmb là finàlitàt 
de promoure là nostrà llenguà i 
culturà.    

 

A càdà ciutàt, poble, bàrri... els àctes 
del Correllenguà so n impulsàts pels 
nuclis de là CAL o per entitàts i 
persones interessàdes à col·làboràr-

hi. Aixo  fà del Correllenguà unà de les 
iniciàtives me s pàrticipàtives dels 
Pàï sos Càtàlàns, pero  tàmbe  implicà 
seguir uns principis bà sics, tànt en 
relàcio  àls continguts, com en relàcio  
à l’à mbit orgànitzàtiu, per tàl 
d’àconseguir uns bons resultàts i tenir 
là repercussio  que es mereix. 

 

En àquest dossier us fàcilitem totà là 
informàcio  que us pot càldre per àl 
desenvolupàment del vostre 
Correllenguà i us demànem que 
tingueu en compte el seu contingut. 
En càs de trobàr-vos àmb quàlsevol 
dificultàt o dubte us podeu posàr en 
contàcte àmb nosàltres à tràve s del 
tele fon 934 159 002 o be  à l’àdreçà 
electro nicà  correllengua@cal.cat. 
Tàmbe  podeu consultàr el nostre 
portàl web www.cal.cat, on a la 
seccio  dedicàdà àl Correllenguà 2014, 
trobàreu totà là informàcio  necessà rià 
àl llàrg de là càmpànyà. 

1. El dossier 
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El Dossier del 

Correllengua 2014 

vol ser una eina de 

suport per a tots 

els organitzadors 

Mapa del Correllengua 2013 

mailto:correllengua@cal.cat
http://www.cal.cat/


 

2. La Coordinadora d’Associacions per la Llengua catalana (CAL) 

Là Coordinàdorà d’Associàcions per là Llenguà càtàlànà (CAL) và ne ixer el 23 
d’àbril de 1996 àmb là voluntàt de fer un trebàll de xàrxà entre àssociàcions i 
persones à tï tol individuàl d’àrreu del pàï s, que es volguessin implicàr en un 
projecte bàsàt en tres gràns objectius:  

 

 Gàràntir un futur digne per à là nostrà llenguà, tot reivindicànt polï tiques 
àctives que en promoguin l’u s sociàl i n’àfàvoreixin là plenà normàlitzàcio , 
i incidir en là presà de conscie ncià de là ciutàdànià respecte d'àquest fet. 

 

 Acàbàr àmb là menysvàloràcio  de là nostrà culturà i, per tànt, presentàr-là 
àrreu del mo n com el que e s: unà culturà innovàdorà, integràdorà i sense 
complexos. 

 

 Reclàmàr el reconeixement de là unitàt i l’oficiàlitàt de là llenguà càtàlànà 
en tot el seu territori: de Sàlses à Guàrdàmàr i de Fràgà à Mào . 

 

Les nostres eines so n là mobilitzàcio  i là conscienciàcio  de là poblàcio  mitjànçànt 
àctivitàts àdreçàdes à promoure là nostrà culturà i llenguà. Pretenem que là gent 
gàudeixi d’unà normàlitàt càtàlànà i, à là vegàdà, sensibilitzàr-là de là sevà 
necessitàt. Aixï  doncs, mitjànçànt el nostre discurs clàr volem fer veure à les 
persones l’ànormàlitàt, no nome s culturàl i lingu ï sticà, en que  vivim.  

 

Là CAL es vertebrà en nuclis territoriàls, des d’on es pot incidir de mànerà me s 
directà i efectivà sobre les problemà tiques locàls. Aquest nuclis s’estructuren en 
dues càtegories: nuclis de ple dret (formàts per àssociàts à là CAL) o nuclis 
col·làboràdors (no necessà riàment integràts per socis de l’entitàt). 
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El reconeixement de 

la unitat de la 

llengua, un dels 

principals motors 

de la CAL  
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El Correllenguà và sorgir l’àny 1993 à 
l’illà de Màllorcà, inspiràdà en là 
Korrika dél Paí s Basc, amb la finalitat 
de demostràr là vitàlitàt de là llenguà 
càtàlànà i fomentàr-ne l’u s sociàl. El 
1995 és coménça  a fér al Paí s Valéncia  
i à pàrtir del 1996 là CAL và àgàfàr el 
compromï s de portàr-lo à là restà dels 
territoris de pàrlà càtàlànà.  

 

Là CAL exerceix là coordinàcio  del 
Correllenguà àl Principàt, à Menorcà, 
à Eivissà, à Andorrà, à là Frànjà i à là 
Càtàlunyà Nord, en coordinàcio  àmb 
àltres entitàts de càdà territori, 
mentre que àl Pàï s Vàlencià  l’exerceix 
Acció Cultural del País Valencià 
(ACPV). A l’illa dé Mallorca, él 
Correllenguà no se celebrà càdà àny, 
sino  que es và àlternànt àmb 
l’Acàmpàllenguà. Des de fà uns ànys, 
là coordinàcio  à Màllorcà và de à mà  
de l’entitàt Joves de Mallorca per la 
Llengua. 

  

L’evolucio  del Correllenguà es fà 
evident si tenim en compte que en el 
seu inici comptà vem àmb unà dotzenà 
de pobles, bàrris o ciutàts que 

celebràven àctes de Correllenguà i 
àvui jà pàssem dels 300, àrreu dels 
Pàï sos Càtàlàns. Al Principàt, en els 
dàrrers ànys, el Correllenguà hà 
guànyàt en suport i implàntàcio . Aixï , 
el 2010 es comptàbilitzàren 131 
Correllengu es, mentre que el 2014 en 
foren 137.   

 

El Correllenguà es vertebrà àmb el 
pas de la flama, l’élémént simbo lic i 
cohesionànt de totà àquestà iniciàtivà, 
tàl i com tàmbe  ho e s là lecturà del 
Manifest del Correllengua. A bàndà, 
es reàlitzen totà menà d’àctivitàts de 
càire lu dic, festiu, pedàgo gic i 
reivindicàtiu: xerràdes, tàules 
rodones, progràmes de rà dio i 
televisio , mu sicà i bàlls populàrs, 
àctes gàstrono mics, cercàviles, teàtre 
àl càrrer, concerts... àmb l’objectiu de 
mostràr là vitàlitàt de là nostrà 
llenguà i culturà à totes les persones 
que, nouvingudes o no, encàrà no là 
coneixen. Alhorà, prete n implicàr 
tothom en là sevà defensà. En 
definitivà, unà mànerà festivà i obertà 
de celebràr là càtàlànitàt, àl càrrer, 
sense complexes i en positiu.  

3. El Correllengua, un projecte viu 

Gràfica comparativa del 
nombre de Correllengües 
celebrats des de 2010 al 

Principat, Catalunya 
Nord i Eivissa 

http://www.korrika.org
http://www.acpv.cat
http://jovesllengua.cat
http://jovesllengua.cat
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El Correllengua, una 

manera festiva i 

oberta de celebrar 

la catalanitat 

La lectura del Manifest del Correllengua esdevé el moment més solemne i reivindicatiu. A la 
imatges, l’escriptor Matthew Tree en fa lectura al Correllengua de Banyoles (Pla de l’Estany) 
el novembre de 2013. 

La flama del Correllengua, element simbòlic d’unió i pervivència de la llengua. A la imatge 
encesa de la flama al Correllengua 2013 a Elx (Baix Vinalopó) 
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4. Objectius genèrics del Correllengua 

Els objectius bà sics del Correllenguà so n àconseguir el ple reconeixement de là 
unitàt de là llenguà càtàlànà, l’oficiàlitzàcio  à tot el territori i el foment d’uns hà -
bits interpersonàls de fidelitàt lingu ï sticà.  

La unitat de la llengua 
   

Càl continuàr trebàllànt per evidenciàr là 
fàl·là cià que suposen les polï tiques 
secessionistes, l’objectiu finàl de les quàls e s 
àrràconàr là llenguà en el conjunt del territori, 
supeditànt-là à là llenguà espànyolà o là 
fràncesà. Per tànt, càl insistir en els fonaments 
històrics, científics i jurídics que avalen la 
unitat de la llengua. El sécéssionismé 
institucionàl, promogut pel Pàrtit Populàr àl Pàï s 
Vàlencià  i en bonà mesurà à les Bàleàrs, continuà 
ben àctiu, àmb àgressions constànts, com son el 
tàncàment definitiu dels repetidors de TVC àl 
Sud. 

El català, única llengua oficial 
   

El càtàlà  e s là llenguà pro pià dels Pàï sos Càtàlàns. A ningu  hà 
d’estrànyàr doncs que es demàni que esdevingui là u nicà 
llenguà oficiàl. Els dàrrers esdeveniments en el mo n de l’escolà, 
corroboren àquestà demàndà, i no s’hà de permetre que es fàci 
ni un pàs enrere. 
  

Al Principat de Catalunya, lés conséqü é nciés dél noü 
Estàtut de 2006 i dels posteriors recursos hàn obert unà 
escletxà molt perillosà i posen en qu estio  el pàper del 
càtàlà  com à llenguà vehiculàr de l’ensenyàment, grà cies 
àl quàl, là nostrà societàt gàudeix d’un bon nivell 
d’educàcio  i cohesio  sociàl.  Al País Valencià, dés dé fa 
ànys i me s recentment à les Illes Balears, l’escenàri e s 
forçà me s complicàt donàdà là situàcio  polï ticà, on les 
màjories del PP hàn desenvolupàt i desenvolupen unà 
creuàdà contrà el càtàlà  en tots els diferents à mbits: 
negàcio  de là unitàt de là llenguà (càmpànyà contrà el 
visionàt de TV3 àl Pàï s Vàlencià ), fent desàpàre ixer el 
càtàlà  com à llenguà d’àcollidà i àfàvorint el càstellà  
envers el càtàlà  (desàpàricio  del coneixement del càtàlà  
com à me rit per à optàr à unà plàçà pu blicà). 



 

El català, única llengua oficial 
   

A la Franja, l’éstatüt d’Arago  va ignorar la réalitat lingü í stica dé la 
Frànjà, on hi trobem el percentàtge d’u s sociàl me s àlt de tot el 
territori, deixànt el càtàlà  sense càp reconeixement legàl. 
Dàrreràment s’hà àprovàt là “Llei de Llengu es de l’Aràgo ” que 
àtemptà contrà el reconeixement de là unitàt de là llenguà, designànt 
àmb l’àcro nim LAPAO, el càtàlà  que es pàrlà à là frànjà. 

 

A la Catalunya Nord, la Fédéracio  d’Entitats pér la Défénsa dé la 
Llenguà i là Culturà Càtàlànes de là Càtàlunyà del Nord hà encetàt là 
càmpànyà "Refusem là descàtàlànitzàcio  de Càtàlunyà Nord” perque  
considerà que d'uns ànys ençà  està  àfectàdà "per projectes que són 
presentats com a innovadors i  que ens volen fer entrar en una 
suposada normalitat, i que de fet ens proposen una identitat catalana 
descafeïnada". Els signés dé déscatalanitzacio  dé la sociétat so n 
nombrosos i evidents, fins i tot àmàgàts per un discurs pseudo 
modern à vegàdes pintàt de rendibilitàt, que ens fà fer pàssos enrere. 

 

Finàlment, à Andorra, on él catala  é s l’ü nica lléngüa oficial, hi 
mànquen polï tiques sense complexos que permetin fer del càtàlà  
l’àute nticà llenguà d’u s sociàl.  

La fidelitat lingüística 
 
Un àltre dels objectius centràls del Correllenguà e s el 
foment d’uns hà bits de fidelitàt lingu ï sticà que permetin 
superàr là bàixà àutoestimà i là submissio  pro pià dels 
pàrlànts de llengu es minoritzàdes. L’eix centràl de là 
reivindicàcio  e s insistir en el pàper clàu que, com à 
pàrlànts, tenim en el mànteniment de là vitàlitàt de là 
llenguà càtàlànà, i evidenciàr que el fet de cànviàr del 
càtàlà  à l’espànyol o el frànce s, quàn àquestà e s là 
llenguà del nostre interlocutor, àjudà à consolidàr el 
pàper d’àquestes dàrreres com à llengu es 
hegemo niques i comunes à càsà nostrà, en detriment de 
là llenguà pro pià, el càtàlà . 
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1. Quins són els objectius marc pel Correllengua 2014? 
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Martí i Pol, Espriu i 

Vicent Andrés 

Estellés varen ser 

autors homenatjats 

al Correllengua 

2013 
especiàlment en el debàt lingu ï stic, 
i  

 àprofitàr là commemoràcio  per 
generàr un debàt sobre el nostre 
present i futur col·lectius.  

Là CAL posàrà  à disposicio  dels 
orgànitzàdors recursos en àquestà 
lï nià, com àrà exposicions i 
àudiovisuàls. Tàmbe  encoràtgem à 
celebràr debàts i col·loquis à l’entorn 
de l’impàcte i consequ e ncies de 1714. 

Com càdà àny, el Correllenguà serveix 
per à recordàr là figurà i l’obrà d’un 
personàtge de prestigi, jà 
desàpàregut, i que s’hàgi significàt per 
là sevà estimà envers là llenguà i el 
pàï s. Enguàny, là CAL dedicà el 
Correllenguà 2014 à là poetessà 
MARIA-MERCÈ MARÇAL i SERRA i 
per àquest motiu, l’inici del 
Correllenguà se celebrà à Ivàrs 
d’Urgell (el Plà d’Urgell), vilà on hi 
pàssà  totà là infà ncià i estigue  
ï ntimàment lligàdà. Màrçàl e s là 
primerà figurà femeninà que un 
Correllenguà recordà en exclusivitàt, i 
ho fà per là sevà và luà literà rià, el seu 
compromï s àmb là llenguà i el pàï s i, 
tàmbe , pel seu àctivisme i pàrticipàcio  
en moviments cï vics com el 
feminisme. 

En consequ e ncià, ànimem à tots els 
Correllengu es à dedicàr-li àlguns dels 
àctes progràmàts, com àrà xerràdes, 
confere ncies, lectures de poemes, 
pàssis de documentàls... Tàmbe  des de 
là CAL oferim diversos recursos 
relàcionàts àmb l’escriptorà. 

Maria-Mercè Marçal, la figura homenatjada 

Maria-Mercè Marçal (1952-1998) figura 
homenatjada al Correllengua 2014 

La commemoració del Tricentenari 

Là commemoràcio  dels fets de 1714 
e s unà oportunitàt màgnï ficà tànt per 
celebràr là persiste ncià d’un poble i là 
sevà llenguà, i les ràons que hàn 
portàt à àquestà persiste ncià. 

En àquest context, là CAL vol que el 
Correllenguà 2014 es vinculi àmb 
àquest àny simbo lic à tràve s de dues 
àccions:  

 promoure là memo rià dels orï gens 
i les càuses del present, 

Iguàlment, àl 2014 es recordà, entre 
d’àltres, les figures de Francesc 
Candel (50 anys dé la püblicacio  dé 
l’obrà “Els altres catalans”) i Joan 
Vinyoli (100 anys dél séü 
nàixement) .  



 

un Principàt independent no es podrà  
pàrlàr en càstellà , poden ser clàu.  

En quest sentit, des de là CAL 
encoràtgem à àssociàr-se àmb àltres 
entitàts com Som Escola o 
l’Assemblea Nacional Catalana, én 
l’orgànitzàcio  d’àctivitàts i en là 
promocio  d’àctes conjuntàment, en 
especiàl mobilitzàcions com là que es 
prepàràr per àl proper 11 de 
setembre.  

El 9 de novembre, decidirem! 
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El Correllengua 

2014 ha de 

participar i 

impulsar els 

moviments de 

defensa de la unitat 

de la llengua 

El proper 9 de novembre, éls 
ciutàdàns del Principàt estàn cridàts à 
les urnes per à decidir el seu futur. Là 
CAL està  àdheridà àl Pacte Nacional 
pel Dret a Decidir dés dé la séva 
creàcio , i entenem que el Correllenguà 
hà de ser unà vià per à là pedàgogià 
de l’expressio  democrà ticà del Dret à 
Decidir, creànt un espài de debàt i 
dià leg.   

E s d’esperàr que bonà pàrt del 
perï ode de Correllenguà es 
desenvolupàrà  en càmpànyà electoràl 
per à là consultà. El posicionàment de 
là CAL dàvànt de là preguntà 
plàntejàdà e s clàrà: el doble Sí. Com a 
entitàt vinculàdà à là llenguà i à là 
culturà pro pies, so n molts els 
àrguments à fàvor d’àquestà posturà i 
el moviment del Correllenguà ho pot 
vehiculàr. Càl evitàr là confrontàcio  
càtàlà /càstellà , i fer pedàgogià de les 
virtuts del càtàlà  com à llenguà 
vehiculàr, tàl i com ho hà demostràt là 
immersio  lingu ï sticà à les escoles. 
Actuàcions per à desàctivàr 
l’àrgumentàri dels qui diuen que en 

L’exercici del Dret a Decidir i el suport a la 
consulta, un dels eixos fonamentals del CLL 2014 

La unitat de la llengua 

El Correllenguà hà de ser unà vià per 
à mànifestàr i reivindicàr là unitat 
lingüística dels Països Catalans. 
Nome s coneixent là reàlitàt del que 
està  succeint àrreu del domini 
lingu ï stic podem enfortir els  vincles, 
evitàr fràctures i repel·lir els àtàcs 
externs. Des de là CAL volem 
promoure àctivitàts dins d’àquest 
màrc i objectiu, à ser possible en 
estretà col·làboràcio  àmb entitàts que 
tàmbe  trebàllen en àquest sentit com 
Enllàçàts per là Llenguà, Som Pàï sos 
Càtàlàns, Moviment Frànjolï  per là 
Llenguà, Accio  Culturàl del Pàï s 
Vàlencià , Escolà Vàlenciànà, Obrà 
Culturàl Bàleàr, Joves de Màllorcà per 
là Llenguà... 

http://www.somescola.cat/
http://www.assemblea.cat
http://exllengua.blogspot.com/
http://sompaisoscatalans.cat/
http://sompaisoscatalans.cat/
http://movimentfranjoli.blogspot.com.es/
http://movimentfranjoli.blogspot.com.es/
http://www.acpv.cat/web/
http://www.acpv.cat/web/
http://www.escolavalenciana.com
http://www.ocb.cat
http://www.ocb.cat
http://www.jovesllengua.cat
http://www.jovesllengua.cat


 

Un àny me s, el lemà del Correllenguà e s Llengua, Cultura i Llibertat jà que 
recull perfectàment el missàtge que vol trànsmetre el moviment.  
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Vicent Partal i 

Montesino és l’autor 

del Manifest del 

Correllengua 2014 

2. Quin és el lema? 

3. Què és el Manifest i qui el fa? 

Juntàment àmb el lemà, el Mànifest e s 
un element clàu en tot Correllenguà, i 
là sevà lecturà do nà cohesio  i unitàt à 
tots els àctes que se celebren àrreu 
del pàï s. Com sempre, là CAL 
encàrregà l’elàboràcio  del text à unà 
figurà de prestigi, que s’hàgi significàt 
pel seu posicionàment en defensà de 
là llenguà i là culturà.  

Enguàny el mànifest del Correllenguà 
2014 ha éstat élaborat pél périodista 
vàlencià  i director de Vilàweb Vicent 
Partal i Montesinos (Bé téra, 1960), 
pel seu reconegut compromï s àmb là 
llenguà en càtàlà  i àmb el pàï s. Tot 
seguit us el reproduï m i tàmbe  podeu 
descàrregàr-vos-el àl web de là CAL.  

Manifest del Correllengua 2014 
 
Des d’aquell fatídic 25 d’abril de 1707 la llengua ha estat per al nostre 
poble l’eix bàsic de reconeixement. Perduts aleshores els nostres 
estats per la força de les armes la historia ens va obligar a canviar el 
passaport pel diccionari. Ho vam fer, com tantes coses, amb la força 
que ens donava saber-nos resistents. Però ací estem en aquest 2014, 
tricentenari de l’ocupació de Barcelona i de l’abolició de l’estat català, a 
un pam, a un pas només de tenir un passaport que ens identifique, si 
no a tots, com a mínim, a un bon gruix de nosaltres, com la nació que 
som.  
 
La defensa de la llengua ha estat una de les batalles més íntimes i 
constants de la nostra vida. Els qui vam néixer sota el franquisme van 
viure cruament aquella escola obscura que Ovidi Montllor retratà tan 
vivament. La vam viure i la vam patir. Mort Franco pràcticament tots 
vam pensar que el problema s’acabaria i la paradoxa, tantes dècades 
després és que no només no es va acabar sinó que renaix. Des de 
ponent el vent que ens arriba és terrible. Cada dia pitjor. No és cap 
equívoc dir que avui estem molt pitjor, pel que fa a drets lingüístics que 
a l’any noranta. I això és greu, molt greu.  
 
Els Països Catalans clarament som una unitat d’agressió lingüística -
especialment ara per part de l’estat espanyol. A la Franja, el País 
Valencià i les Illes l’atac és sistemàtic. Contra tot. Contra els mitjans i 
contra l’escola d’una forma molt especial però també contra les bases 
més profundes de la llengua, contra la seua unitat. N’estem 
acostumats. Ho hem patit durant tota aquesta llarguíssima transició. I 
ho hem resistit. La novetat és que els atacs també arriben al Principat, 
allà on no s’havien atrevit fins ara.  

http://www.cal.cat/Backend/Upload/Company/Didactic/DRLsIFMIpOLPhAj1%5BSLSH%5DJjTPMyrPSCSJypYtQgyaRcvLTY=.pdf
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I d’aquesta unitat d’agressió n’hem d’aprendre. Si som una unitat 
d’agressió hem de ser una unitat de resposta. L’actitud provocadora de 
la batllesa d’Elx no és un problema només per al Tempir, Escola 
Valenciana o Acció Cultural. És un problema de tots nosaltres, de 
Salses a Guardamar i de Fraga a Maó. Com és un problema de tots i 
no només d’Obra Cultural Balear l’agressió constant de Bauzá contra 
les escoles de les Illes. Aquest també és un problema de tots 
nosaltres, de Salses a Guardamar i de Fraga a Maó. I, evidentment 
l’absurditat del LAPAO és un problema de tots nosaltres, de Salses a 
Guardamar i de Fraga a Maó, no només de les associacions de la 
Franja. 
  
Som a pocs mesos de veure nàixer entre Alcanar i La Jonquera una 
nova república catalana, el nostre segon estat, després d’Andorra. 
Serà un esdeveniment enorme, meravellós, però no serà de cap 
manera el final de la nostra història ni, ai!, el final de les agressions. 
Des de Bétera i Sa Pobla, des de Prada de Conflent i Queretes 
sapigueu que som molts els qui esperem veure ben aviat un altre tros 
del nostre país alliberat. I que som molts els qui seguirem usant el 
diccionari com si fos un passaport mentre lluitem per seguir el camí 
que de nou traça el vell Principat. La responsabilitat dels uns i dels 
altres serà diferent a partir d’aleshores però mentre entenguem que el 
català és la llengua de tots, de Salses a Guardamar i de Fraga a Maó 
sabrem que tots, totes les persones i institucions, tenim i tindrem 
l’obligació de respondre per ella. Junts i relligats com una indestructible 
mata de jonc. Eixa ha estat la nostra força des de fa 300 anys i serà la 
nostra força demà.  
 
 
Visca la república catalana!  
Visca els Països Catalans  
Visca el Correllengua!  
 
 

Vicent Partal 
Director de Vilaweb 
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La Moció del 

Correllengua cerca 

el suport 

institucional a la 

iniciativa 

4. La Moció del Correllengua, què és? 

Càdà àny, el Correllenguà buscà el 
suport de les institucions locàls i 
comàrcàls per àjudàr à là difusio  dels 
vàlors àssociàts àl Correllenguà. Aixï , 
nombrosos àjuntàments i consells 
comàrcàls àproven unà mocio  de 
suport àl Correllenguà i, si s’escàu, fàn 

unà àportàcio  econo micà per tàl 
d’àjudàr àl bon funcionàment de là 
iniciàtivà. L’àny pàssàt un centenàr 
d’àjuntàments  i consells comàrcàls là 
vàn àprovàr. Tot seguit us àdjuntem el 
text de là mocio  que tàmbe  us el 
podeu descàrregàr del web. 

La normalització plena de la nostra llengua és una tasca que requereix l’esforç de 
tothom, ja que només d’aquesta manera podrem garantir que el català sigui una llengua 
viva i amb futur en un món cada cop més globalitzat. Per aquest motiu, des de la 
Coordinadora d’Associacions per la Llengua catalana (CAL) volem donar-hi un nou 
impuls per mitjà de la 18a edició del Correllengua. Des de la CAL, considerem que 
seria molt important la presentació, a tots els municipis i comarques, de la moció que 
redactem a continuació i l’aprovació de la totalitat o d’una part dels acords proposats. 

                                          
CAL, Països Catalans, maig de 2014 

  
Proposta d’acord 

  
Atesa la necessitat d’assolir la plena normalització del català arreu del territori,  

convertint-la en la llengua vehicular i comuna de la nostra societat i en l’element 
d’integració de les persones nouvingudes, 

Atesa la marginació que rep el català per part de les institucions estatals i comunitàries, 
Atesa la consolidació que després de 18 anys està assolint la iniciativa cívica del 

Correllengua gràcies al suport d’ajuntaments, consells comarcals, associacions i 
societat civil en general, 

Atesa la voluntat de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua catalana (CAL), 
organitzadora del Correllengua, de ratificar i augmentar aquest suport i arribar a tots 
els municipis i comarques de parla catalana, 

Atès el compromís amb la llengua catalana que sempre ha caracteritzat aquest municipi, 
  

El Ple de l’Ajuntament/Consell de ................................................. 
  
Reunit el dia ............................................................. 

 

ACORDA: 

Donar suport al Correllengua 2014 com a instrument reivindicatiu de la societat a favor 
de la plena normalització en l’ús social de la llengua arreu dels territoris de parla 
catalana i a favor de la seva unitat. 

Donar suport a les entitats i grups del municipi interessats en organitzar el Correllengua i 
aportar la infraestructura i l’ajuda necessària per al bon desenvolupament de les 
activitats programades. 

Fer pública aquesta iniciativa i estendre-la a tots els àmbits que siguin propis d’aquesta 
corporació. 

Donar suport a les iniciatives de voluntariat promogudes per la CAL i encaminades a 
facilitar l’apropiació i l’ús del català oral entre persones i col·lectius, especialment 
entre la població nouvinguda.  

Fer una aportació econòmica general per a l’organització dels actes i el bon 
funcionament del Correllengua 2014. 

Fer arribar aquest acord a la seu nacional de la Coordinadora d’Associacions per la 
Llengua catalana (CAL), al carrer Muntadas, 24-26 baixos 08014 de Barcelona, o a 
través de l’a/e: cal@cal.cat, i als organitzadors locals del Correllengua. 

  

El número de compte corrent per a les aportacions és el 2100.4742.79.0200004867  

http://www.cal.cat/Backend/Upload/Company/Didactic/DH5Ytpcos9HSzKx3FVEmDoJSReCeMkAK4Ri8OqSpZ8BycdtzmQVByQ==.pdf
mailto:cal@cal.cat
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5. Quan es pot organitzar el Correllengua? 

Enguàny là càmpànyà començà 
oficiàlment el 12 de juliol a Ivars 
d’Urgell (el Plà d’Urgell) i finàlitzàrà  el 
8 dé novembre a Pérpinya  (él 
Rossello ). Per tànt, tots els 

Correllengu es s’hàurien d’orgànitzàr 
dins d’àquest intervàl de temps, tot i 
que àquestà condicio  no e s 
imprescindible. 

 

Un any més, Perpinyà clourà el Correllengua 2014 



 



 

DOSSIER  

DEL  

CORRELLENGUA 2014 

L’organització del Correllengua 
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El Correllengua és 

impulsat per la CAL 

però tothom que ho 

vulgui el pot fer 

arribar al seu 

municipi o barri 

suport als actes, però en cap cas 
podran ser els organitzadors 
directes dels mateixos. Tot i això, 
els seus membres poden   
participar-hi, a títol individual. 

 

Allà  on es requereixi, i en là mesurà 
del possible, es pot demànàr là 
prese ncià de membres del Secretàriàt 
Nàcionàl de là CAL, jà sigui per fer 
reunions prepàràto ries del 
Correllenguà o be  per à pàrticipàr o 
intervenir en els àctes locàls. 

  

Totes les comissions orgànitzàdores 
del Correllenguà hàuràn de designàr 
unà personà que serà  là interlocutorà 
àmb là CAL. S’hi hàurà  de posàr en 
contàcte,  per tele fon (934 159 002) o 
be  per correu electro nic 
(correllengua@cal.cat) pér tal 
d’indicàr àspectes clàu del  
Correllenguà que orgànitzen: quàn 
serà , on serà , quinà e s là progràmàcio  
i que  e s el que es necessità. Aquestà 
personà serà  l’encàrregàdà de 
reàlitzàr, si s’escàu, comàndes de 
màteriàl o recursos i de fer els 
pàgàments i, un cop finàlitzàt el 
Correllenguà, elàboràr là cro nicà dels 
àctes i el recull d’imàtges.  

Tot i ser impulsàt per là CAL, el 
Correllenguà e s orgànitzàt per un 
àmpli ventàll d’àssociàcions, entitàts i 
persones à tï tol individuàl. Allï  on 
existeix un nucli local de la CAL, ja 
sigui col·laborador (qüé participa dé 
l’ideàri de l’entitàt pero  sense ser-ne 
soci) o de ple dret (associats dé la 
CAL pertànyents à un màteix municipi 
o bàrri i que es coordinen en formà 
d’àgrupàcio  locàl), li correspon là 
tàscà d’empe nyer l’orgànitzàcio  del 
Correllenguà, en coordinàcio  àmb 
d’àltres entitàts locàls, corporàcions 
municipàls...   

Allà  on no hi hà nucli, so n els propis 
integrànts à tï tol individuàl o d’àltres 
persones o àssociàcions que so n 
sensibles àmb el missàtge del 
Correllenguà, els que tiren endàvànt 
els àctes i s’àgrupen en formà de 
Comissió del Correllengua. En 
àquests càsos, els àctes s’hàn de fer de 
mànerà obertà i àmb là col·làboràcio  
d’àquelles persones i entitàts 
interessàdes. 

 

El Correllengua és una iniciativa de 
la societat civil, per tant, les 
organitzacions polítiques podran 
adherir-se al manifest i donar 

1. Qui l’organitza? 

Me s de 300 municipis, i 400 àctes reàlitzàts àrreu dels Pàï sos Càtàlàns àvàlen el 
Correllenguà com là iniciàtivà per là llenguà àmb me s pàrticipàcio  ciutàdànà 
ànuàl. El me rit e s de les persones que, àny rere àny, de mànerà voluntà rià i àmb 
uns objectius comuns, fàn pinyà en l’orgànitzàcio  dels àctes del Correllenguà. 

Là funcio  de là CAL e s fàcilitàr, en là mesurà del possible, là tàscà d’orgànitzàcio  
dels àctes i indicàr un seguit d’àspectes clàu relàcionàts àmb el desenvolupàment 
del Correllenguà. 



 

Per tàl de dotàr el Correllenguà de 
sentit unitàri, els Correllengu es locàls 
s’hàurien de celebràr entre el 12 de 
juliol i el 8 de novembre. En algüns 
càsos, àlguns àctes tàmbe  es poden 
progràmàr forà d’àquestes dàtes.  
 
Iguàlment, per tàl d’evitàr là 
concentràcio  d’àctes en un màteix càp 
de setmànà en unà màteixà comàrcà o 
ciutàt, e s desitjàble que hi hàgi unà 

mï nimà coordinàcio  comàrcàl o locàl 
dels diferents àctes (per à no   
trepitjàr-se). En àquest sentit, là CAL 
pot fàcilitàr àquestà informàcio . Un 
càs reeixit en àquest sentit e s là 
comàrcà del Màresme, on els àctes es 
coordinen à nivell comàrcàl, per tàl 
d’evitàr àquestà circumstà ncià  

2. Quan s’ha de celebrar? 
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L’arribada de la flama i 

la lectura del Manifest 

són els nexes d’unió 

entre tots els 

Correllengües del país 

Les àctivitàts à reàlitzàr so n les que 
càdà nucli o entitàt consideri 
oportunes, pero  hàn de seguir els 
objectius màrc del moviment i hàn de 
ser obertes i pàrticipàtives.  
 
Hi hà dos elements clàu i comuns à tot 
Correllenguà que càl miràr 
d’incorporàr en el progràmà d’àctes: 
l'arribada de la flama del 
Correllengua i la lectura del 
manifest. 
 

Tàmbe  e s importànt que els 
orgànitzàdors es fàcin seu el 
personàtge que s’homenàtjà càdà àny. 
Tàl i com s’hà indicàt, àquest àny e s là 
poetessà Maria-Mercè Marçal. Dés 
de là CAL es posàrà  à disposicio  dels 
orgànitzàdors recursos sobre là sevà  
biogràfià i l'obrà d'àquest personàtge. 
Als ànnexos 2 i 3 d’àquest dossier 
trobàreu me s informàcio .  

3. Quin ha de ser el nexe d’unió entre tots els Correllengües? 

Un dels principis bà sics que hà de 
regir els àctes del Correllenguà e s là 
voluntàt de normàlitàt. Que  volem dir 
àmb àixo ? Doncs que hem de 
pretendre fer àctes oberts à là màjorià 
de là poblàcio , pàrticipàtius i 
populàrs. No hem de pensàr "en là 
gent de sempre" o en els que jà estàn 
conscienciàts, sino  que hem d’ànàr un 
pàs me s enllà , ànàr à eixàmplàr els 
segments de poblàcio  à qui volem 
sensibilitzàr. Càl encàràr els àctes del 
Correllenguà com unà portà obertà àls 
nouvinguts, àls qui encàrà no pàrlen 
càtàlà , o àls qui, tot i fer-ho, no tenen 

conscie ncià de là importà ncià de là 
nostrà llenguà i unitàt nàcionàl. Càl 
àprofitàr per obrir portes, fer nous 
contàctes, convidar a la gent a 
participar-hi... I aixo  é s impossiblé si 
no es tenen presents dos fàctors clàus 
à l’horà d’orgànitzàr els àctes: 
serietat i dignitat.  

 

Hem de muntàr uns àctes en espàis 
oberts i de fà cil àcce s, o be  en espàis 
de refere ncià, pensàts per à là 
màjorià, i que siguin rigorosos. 

 

4. Com han de ser els actes? 



 

càl inventàr coses noves: si jà 
funcionà un grup de debàt que 
orgànitzà perio dicàment xerràdes, 
doncs se li proposà que unà de les 
xerràdes que fà hàbituàlment es 
centri en àlgun àspecte de là llenguà i 
que pugui entràr en el progràmà del 
Correllenguà. Aixï  de senzill ! 

  

Tàmbe  e s molt importànt potenciàr là 
vessànt pedàgo gicà del Correllenguà. 
Un dels seus objectius, sensibilitzàr 
sobre là importà ncià de l’u s sociàl del 
càtàlà , nome s s’àconsegueix àmb unà 
diversificàcio  d’àctivitàts. Per àixo , e s 
clàu el contàcte àmb escoles, instituts, 
grups d’esplài, professors, centres 
cï vics... tots àquells grups o persones 
que puguin fer unà tàscà pedàgo gicà.  

  

Iguàlment càl evitàr les coses sense 
un mï nim de càrà i ulls, i ser dignes de 
les àctivitàts que fem. Càl trebàllàr 
perque  càtàlànisme i 
independentisme, en el sentit me s 
àmpli de là pàràulà, sempre vàgin 
àssociàts de valors positius com 
responsabilitat, eficiència, dignitat, 
seriositat... El tréball i la llüita pér la 
llenguà càtàlànà es mereix àlgunà 
cosà me s que improvisàcio , presses i 
àctes màl fets, jà que sino , serem 
nosàltres màteixos qui là 
menysvàlorem.  

 

Unà de les prioritàts del Correllenguà 
e s comptàr, per l’orgànitzàcio  dels 
àctes àmb el teixit àssociàtiu locàl, 
que ens permetrà  fer àctes me s 
dinà mics, oberts i pàrticipàtius, i 
descentràlitzàr moltes àctivitàts. No 
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Els actes han de ser 

ben programats, 

seriosos i dignes. Cal 

evitar les presses i la 

improvisació 

El finànçàment dels àctes e s un 
àspecte clàu. Là filosofià de 
funcionàment del Correllenguà 
pàrteix de là bàse que pàrt del cost del 
disseny, là projeccio  i là reàlitzàcio  de 
les àctivitàts de càdà nucli o 
orgànitzàcio  locàl l'àssumeixi là 
pro pià orgànitzàcio , d'àcord àmb les 
iniciàtives que consideri oportunes 
(aportacions dé lés éntitats adhéridés, 
suport institucionàl, subvencions 
pu bliques, donàcions individuàls, 
vendà de màteriàl). Per àquest motiu, 
abans d’aprovar el programa 
d’actes, cal elaborar un pressupost 
que sigui assumible (no cal éstirar 
me s el bràç que là mà nigà!).  

 

Màlàuràdàment, là CAL no pot 
subvencionàr o cobrir despeses de 
Correllengu es locàls, pero  sï  que pot 
àportàr màteriàl per à comerciàlitzàr i 
que poden àjudàr à finànçàr els àctes.  

 

A bàndà del material de difusió 
propi del Correllenguà (sàmàrretes, 
llibretes, gorres...), àquest àny 

tornàrem à editàr els bons d'ajut 
(valorats én 1€) i qüé donén drét a 
pàrticipàr en el sorteig d’un lot de 
llibres i un lot de productes 
àlimentàris etiquetàts en càtàlà . Aixo  
hà de permetre unà font 
suplementà rià d'ingressos per àls 
diferents orgànitzàdors de 
Correllenguà.  

 

Unà àltrà possible font d’ingressos e s 
cercàr l’àdhesio  de comerços o 
entitàts, les quàls àportin àlgun diner 
o tipus de col·làboràcio . Per à àquests 
càsos, là CAL posà à disposicio  
adhesius amb él léma “Aquest 
establiment col·labora amb el 
Correllengua” pér a obséqüiar él séü 
compromï s. Unà àltrà possibilitàt e s 
l’edicio  d’unà petità guia o programa 
dels actes on hi aparégüin aqüésts 
col·lectius.  

5. Com es financen els actes? 
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La CAL ofereix un 

ventall de productes 

de venda que poden 

facilitar 

l’autofinançament 

dels actes 

Là CAL fàcilità un àmpli ventàll de 
productes de màrxàndàtge que 
serveixen per àjudàr à finànçàr els 
àctes i difondre là iniciàtivà. El 
producte estrellà e s là sàmàrretà  
oficiàl, pero  tàmbe  es proporcionen 
àltres tipus de productes: estelàdes, 

llibretes, gorres, clàuers, motxilles...  

A l’Annex 1 d’aqüést dossiér, és 
donen me s detàlls dels productes que 
s’ofereixen, àmb imàtges, descripcio  i  
preus de vendà. 

6. Quins materials i recursos ofereix la CAL enguany? 

Com càdà àny, là CAL posà à disposicio  dels orgànitzàdors del Correllenguà un 
àmpli ventàll de màteriàls i recursos, àmb l’objectiu de fàcilitàr là vostrà tàscà. 
Aixo  no vol dir que us hàgueu de limitàr à les propostes que àpàreixen àquï , jà 
que segur que à là vostrà comàrcà i/o locàlitàt disposeu de màteriàls o recursos 
tàn và lids com àquests. Iguàlment, àlguns orgànitzàdors de Correllenguà posen à 
disposicio  de tothom àlguns màteriàls o recursos que hàn elàboràt ells màteixos 
en edicions ànteriors. Totà àquestà informàcio  là podeu trobàr àls ànnexos 1 i 2 
d’àquest dossier. Recordeu que, quàlsevol peticio  es tràmità à tràve s del correu 
electro nic cal@cal.cat 

 

Atenció!! Pér podér gaüdir dé lés propostés qüé üs oférim én aqüést dossiér dé 
recursos no tàn sols e s imprescindible que feu les vostres sol·licituds, sino  que càl 
tàmbe , seguir unà normàtivà d’u s i que trobàreu especificàdà en àquest dossier 
(Adqüisicio  dél matérial dé vénda i pré stéc). Al matéix témps, donat qüé hi ha 
moltes àctivitàts que coincideixen en el temps, no sempre serà  possible sàtisfer 
totes les demàndes. En àquests càsos là CAL donàrà  sempre prioritàt àls nuclis 
àctius de là CAL. 

Là CAL posà à disposicio  dels nuclis i 
orgànitzàdors de Correllenguà, un 
conjunt de màteriàl de pre stec per 
àjudàr à fer uns àctes me s vistosos i 
àmb me s contingut. Donàt que es 
tràctà d’un màteriàl que es fà servir à 
molts Correllengu es, càl fer-ne un bon 
u s i seguir unà normàtivà de pre stec 
preestàblertà.  

 

Aixï , el temps mà xim de pre stec de tot 
el màteriàl serà  de com a màxim una 
setmana, i s’hàurà  de retornar dins 
dels quatre dies següents a la 
finalització del Correllengua que 
l’ha utilitzat. S’ha dé tornat én lés 
màteixes condicions en les que s’hà 

lliuràt, net i ben embàlàt.  

 

Per als nuclis actius de la CAL (tant 
col·laboradors com de ple dret),  no 
es cobrarà fiança. Per a la resta 
d'organitzacions, la fiança serà 
retornada un cop s'hagi efectuat la 
devolució del material prestat. 

 

Tot seguit es donen me s detàlls sobre 
que  càl fer per efectuàr là reservà de 
màteriàl. Iguàlment, à l’annex 2 üs 
indiquem, àmb me s precisio , el 
màteriàl de pre stec que oferim 
enguàny.  

Material de venda 

Material de préstec 

mailto:cal@cal.cat


 

Pàgina 26 DOSSIER DEL CORRELLENGUA 2014 

Per a l’adquisició del 

material de venda, cal 

fer un pagament previ 

corresponent al 50% 

de la comanda total 

Aquest àpàrtàt del dossier prete n 
reunir unà se rie de propostes 
culturàls, didà ctiques i musicàls que 
us poden àjudàr en là prepàràcio  dels 
vostres àctes del Correllenguà. 
Enguàny incloem unà novà càmpànyà: 
L’empentallengua qüé és troba 
à mpliàment descrità à l’annex 3. 

L’annex 4, récüll divérsos récürsos 

que us podem oferir, des de 
conferenciànts i àctes de presentàcio  
de llibres à grups musicàls. Pel càs del 
llistàt de grups musicàls, corresponen 
à col·lectius que s’hàn àdreçàt à là 
CAL per à pàrticipàr en el 
Correllenguà, i que poden oferir uns 
preus me s àjustàts.  

 

7. Com puc sol·licitar el material de venda i de préstec? 

Tot seguit us indiquem les pàsses que càl seguir per à fer là reservà de màteriàl 
de vendà (o de màrxàndàtge) i de pre stec. L’objectiu del màteriàl de vendà e s que 
tingueu unà font d’ingressos derivàt de là difere ncià entre el preu de vendà àl 
pu blic i el preu de cost que us fàcilità là CAL. 

Adquisició del material de venda 

1. Al wéb dé la CAL (www.cal.cat), a la séccio  Corrélléngüa 2014/
Documentàcio , podeu àccedir àl document MS Excel “Full de comanda de 
material de venda i de préstec CLL2014” per à reàlitzàr là reservà i 
àdquisicio  del màteriàl de màrxàndàtge. 

 

2. Un cop déscarrégat, l’ompliü én füncio  dél matérial qüé vülgüéü adqüirir. En 
el màteix àrxiu s’inclouen dos fulls: un per àl “màteriàl de vendà” i l’àltre per àl 
“màteriàl de pre stec”. En àquest dàrrer us àpàreixerà  el cost finàl de là reservà.  

 
IMPORTANT: cal que indiqueu les dates del Correllengua, on es 
realitza i la persona i telèfon de contacte.  
 

3. Féü arribar él docümént a la CAL a travé s dél corréü cal@cal.cat, tot indicant 
à l’àssumpte lloc del Correllenguà i là dàtà. Tot seguit, haüréü dé fér 
l’àbonàment del 50% del cost del material reservat per avançat, àl compte 
corrent 2100-4742-79-0200004867, indicant “Material Correllengua - 
població”. Excepcionàlment, tàmbe  es podrà  fer el pàgàment en metà l·lic. 

 
4. La CAL és posara  én contacté amb vosaltrés pér concrétar lés condicions dél 
lliuràment, si es ve à recollir à là seu de là CAL o si s’envià per missàtgerià 
(aqüésta darréra opcio , amb ün réca rréc afégit péls costos dé transport). Un 
cop rebut el màteriàl càldrà  que àboneu là restà del cost, dins dels 8 dies 
següents à là celebràcio  del vostre Correllenguà.  
 

ATENCIÓ! Pér évitar qüé üs qüédéü sénsé matérial, üs récomaném qüé féü üna résérva 
pre vià setmànes àbàns de celebràr el vostre Correllenguà. En càs de pocà disponibilitàt, là 
CAL prioritzàrà  les comàndes en funcio  de là dàtà en que  s’hà fet là sol·licitud i si el 
sol·licitànt e s o no nucli àctiu de là CAL.  

Oferta de recursos 

http://www.cal.cat
mailto:cal@cal.cat
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Pels nuclis 

col·laboradors i de ple 

dret de la CAL, no és 

necessari que abonin 

cap fiança en la 

reserva de material 

de préstec 

NOMÉS PER ALS NUCLIS COL·LABORADORS I DE PLE DRET DE LA CAL: ün cop 
finàlitzàt el Correllenguà i si el nucli no hà pogut comerciàlitzàr tot el màteriàl àdquirit, là 
CAL àcceptàrà  el retorn del màteriàl no venut i que es retorni dins dels 10 dies posteriors 
à là celebràcio  del vostre Correllenguà. Aquestes condicions no so n àplicàbles a la résta 
d’entitàts o àssociàcions que orgànitzen àctes. 
E s recomànàble doncs que es sol·liciti nome s àquell màteriàl que es consideri en 
condicions de ser venut.  

1. Si és vol résérvar algüns déls matérials dé pré stéc qüé és posén a disposicio  
de les entitàts orgànitzàdores del Correllenguà, tàmbe  càl utilitzàr el màteix 
document MS Excel “Full de comanda de material de venda i de préstec 
CLL2014” disponible àl web, pero  en àquest càs heu de fer servir el full 
“màteriàl de pre stec”. 

 
2. Un cop omplért, él réénviéü novamént a l’adréça dé corréü éléctro nic 
cal@cal.cat tot indicànt à l’àssumpte lloc del Correllenguà i là dàtà. La CAL és 
posàrà  en contàcte àmb vosàltres per concretàr com es fà là cessio  i là 
disponibilitàt del màteriàl que es vol reservàr. 

 
IMPORTANT: cal que indiqueu les dates del Correllengua, on es 
realitza i la persona i telèfon de contacte.  
  

3. Abans dé récollir él matérial, haüréü d’havér abonat la fiança éstipülada pér a 
càdàscun dels productes (veure Annex 2), àl nu mero de compte: 2100–4742–
79–0200004867, indicant “Fiança Correllengua - població”. Excepcionàlment, 
tàmbe  es podrà  fer el pàgàment en metà l·lic.  

 
4. El matérial és pot vénir a récollir a la séü dé la CAL o bé  énviar-vos-él a 
l’àdreçà que ens indiqueu. Aquestà segonà opcio  està  subjectà à un sobre cost 
àddicionàl derivàt de les despeses de trànsport. 

 
5. Qüan hagi finalitzat él vostré Corrélléngüa, haüréü dé rétornar él matérial a 
là CAL dins dels 4 dies posteriors a la data dé finalitzacio  dél vostrés actés. 
Aixï  ens àssegurem que d’àltres poblàcions podràn gàudir del màteriàl. 

 
6. Un cop comprovat qüé tot él matérial ha éstat dégüdamént rétornat i sénsé 
desperfectes, là CAL abonarà l’import íntegre de la vostra fiança al compté 
corrent que indiqueu, com à mà xim en 10 dies despre s d’hàver efectuàt el 
retorn. Excepcionàlment, tàmbe  es podrà  fer el retorn de là fiànçà en metà l·lic.  

 
 

ATENCIÓ! Donat qüé hi ha molts Corrélléngü és qüé coincidéixén én ün matéix cap dé 
setmànà, no sempre es podràn sàtisfer là totàlitàt de les vostres sol·licituds. Là CAL 
intentàrà  repàrtir el màteriàl de mànerà equitàtivà, donàt prioritàt àls nuclis àctius de là 
CAL. 
 
NOMÉS PER ALS NUCLIS COL·LABORADORS I DE PLE DRET DE LA CAL: én aqüésts 
càsos, no càldrà  fer l’àbonàment de là fiànçà. 

 

Adquisició del material de préstec 
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Difusió i comunicació 



 

Per tàl de difondre àl mà xim els diferents àctes del Correllenguà, là CAL disposà 
d’un conjunt de eines de difusio  i comunicàcio  que poden ser-vos d’intere s. Per à 
que àquestà divulgàcio  sigui mà ximà ens càl là col·làboràcio  de tots vosàltres, 
fàcilitànt-nos el mà xim d’informàcio  dels vostres àctes, àbàns i despre s que 
s’hàgin celebràt. 
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La difusió dels actes del 

Correllengua és un 

aspecte bàsic per a fer 

créixer el moviment 

Per tàl de ser efectius en là difusio  dels àctes, us indiquem tot seguit quin hà de 
ser el procediment. 

  

ABANS DE LA CELEBRACIÓ DEL CORRELLENGUA 

Els dies àbàns de l’inici del vostre Correllenguà, e s necessàri que ens feu 
àrribàr el mà xim d’informàcio  dels vostres àctes: dàtà, horà, lloc, 
progràmàcio , entitàts orgànitzàdores i imàtges de suport (com per 
exemple el càrtell). Aquest màteriàl hàurià d’enviàr-se à l’àdreçà 
electro nicà correllengua@cal.cat abans del dimarts anterior a la 
celebració dels actes. D’aqüésta manéra, asségürém qüé arriba a témps 
i es pot trànsmetre per tots els cànàls de difusio . Tàmbe  e s importànt 
que ens proporcioneu un telèfon de contacte pér a qüalsévol 
àclàriment. 

 
DESPRÉS DE LA CELEBRACIÓ DEL CORRELLENGUA 

Dins de là setmànà posterior à là finàlitzàcio  dels àctes, càl que ens feu 
àrribàr unà breu cro nicà dels àctes, descrivint els elements me s reeixits 
o novells i, tot plegàt, àcompànyàt de fotogràfies o imàtges. Novàment, el 
correu correllengua@cal.cat é s la via pér fér arribar aqüésta cro nica. 

1. Què he de fer per difondre els meus actes? 

2. Quins són els canals de difusió? 

EL PORTAL WEB DE LA CAL 

El portàl web de la CAL é s üna dé lés éinés principals dé difüsio . A 
l’àpàrtàt d’Agenda és péngén éls actés dé tots éls Corrélléngü és dél paí s, 

indicànt el detàll dels àctes progràmàts, el dià i horà en que es 
celebren i el lloc concret. Tàmbe  permet penjàr-hi imàtges 
promocionàls, com àrà el càrtell del vostre Correllenguà. A là 
seccio  de Notícies, tàmbe  es destàquen àquells àctes me s 
singulàrs i que requereixen especiàl àtencio .   
Al màteix web es pot àccedir à totà là documentàcio  necessà rià 
per à l’orgànitzàcio  dels àctes, com e s àquest màteix dossier. 
 

BUTLLETÍ ELECTRÒNIC DEL CORRELLENGUA 
Des de l’àny 2010, là CAL elàborà el Butlletí del Correllengua, 
unà edicio  en formàt electro nic i de periodicitàt quinzenàl/
setmànàl, on s’informà de l’àgendà d’àctes progràmàts i là 
cro nicà dels àctes jà celebràts. Aquestà publicàcio  es fà àrribàr à 
tots els socis de là CAL, àls mitjàns de comunicàcio  i à totà là 
comunitàt del Correllenguà.  

Butlletí electrònic del Correllengua 

mailto:correllengua@cal.cat
mailto:correllengua@cal.cat
http://www.cal.cat
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EDICIÓ DIGITAL DEL DIARI RACÓ CATALÀ 
Là CAL i  hàn renovàt enguàny l’àcord de col·làboràcio  àmb Ràco  Càtàlà  
per difondre el missàtge del Correllenguà. A tràve s d’àquests mitjàns, 
càdà setmànà àpàreixeràn en formàt d’àgendà els àctes progràmàts à les 
diferents viles, bàrris i ciutàts de là nostrà geogràfià.   

 
PROGRAMA RADIOFÒNIC “LA PRIMER PEDRA” (RAC1) 

Un àltre reedicio  de l’àcord àmb el progràmà ràdiofo nic de RAC1 “La 
primera pedra” pérmétra  difondré aqüélls Corrélléngü és mé s éspécials. 
Aquest progràmà s’emet els càps de setmànà, de 7h à 10h del màtï , i e s 
conduï t per Ràmon Màrgàrit. Dins de là sevà progràmàcio  jà s’informàrà  
de l’àgendà del Correllenguà. En el dàrrer estudi publicàt (àbril 2014) el 
progràmà e s lï der d’àudie ncià à Càtàlunyà en là sevà frànjà horà rià, àmb 
213.000 oiénts éls dissabtés i 192.000 éls diüméngés. 
 

EDICIÓ ESPECIAL DE “L’ESCLETXA” 
Là revistà “L’Escletxà” te  com à objectius oferir un espài d’informàcio  i 
debàt àl voltànt de là llenguà i culturà en càtàlà . A me s, e s l’o rgàn de 
difusio  dels àctes de là CAL i, en àcàbàt el Correllenguà, es publicà un 
àmpli recull dels àctes celebràts. A pàrt de rebre-là tots els socis, tàmbe  
es difon à tràve s de l’Associàcio  de Publicàcions Perio diques En Càtàlà  
(APPEC) i d’ün bon nombré dé bibliotéqüés. 
 

ALTRES MITJANS DE COMUNICACIÓ 
A pàrt dels dos mitjàns de comunicàcio  indicàts, l’àgendà del 
Correllenguà tàmbe  es fà àrribàr à d’àltres mitjàns escrits i digitàls, com 
àrà: Vilàweb, directe.càt, diàri El Punt-Avui... 
 

XARXES SOCIALS 
Les àctivitàts del Correllenguà tàmbe  es difonen à tràve s de les xàrxes 
sociàls Twitter i Fàcebook.  
 
 

 

http://twitter.com/CAL_càt 
 
 

https://www.fàcebook.com/càl.llenguà i  
 

https://www.fàcebook.com/groups/274887412646216/?fref=ts 
 
 

 

 
 

Portades de les edicions 
especials de l’Escletxa 

dedicades al Correllengua de 
2011 i 2012 

El diari  Racó Català i el 

programa radiofònic de 

RAC1 “La primera 

pedra” tornaran a 

difondre els actes del 

Correllengua 2014 

http://www.racocatala.cat
http://rac1.org/laprimerapedra/
http://rac1.org/laprimerapedra/
http://twitter.com/CAL_cat
https://www.facebook.com/cal.llengua
https://www.facebook.com/groups/274887412646216/?fref=ts
http://twitter.com/CAL_cat
http://www.facebook.com/profile.php?id=100001973693360
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ANNEX 1 - Material de venda 
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Tot seguit s’indicà el màteriàl de vendà que là CAL posà à disposicio  dels 
orgànitzàdors del Correllenguà. El preu e s el que s’hà d’àbonàr à là CAL, pero  el 
de vendà el fixà càdà Correllenguà (penseu que àquest màteriàl pot àjudàr à 
finànçàr els àctes). No obstànt, en àquestà edicio  tàmbe  indiquem el preu 
recomànàt de vendà àl pu blic (PVP). El màteriàl de vendà s’àgrupà en: Càrtells, 
àdhesius i màteriàl en pàper, te xtil i un conjunt d’àltres productes. Per fer là 
reservà de màteriàl, consulteu là pà ginà 26 d’àquest dossier.  

Preu: gratuït 
 

Accessible a través del web

Mida: DINA-3 

Cartell genèric que pot servir de base per a l’elaboració del programa d’activitats.  

La CAL ofereix el cartell a través del web 

CARTELL MUT (color) 

Cartells, adhesius i materials en paper 

Preu: 0,30 €/unitat 
 

Mida: 9 x 10 cm 

Adhesiu dirigit a establiments o entitats que col·laboren amb el Correllengua i es vulgui reconèixer el seu 

recolzament. També us podeu descarregar gratuïtament la imatge a través del web 

ADHESIU “Aquest establiment col·labora amb el Correllengua” 

Preu per a organitzadors: 0,30 €/unitat 
PVP recomanat:  0,50 €/unitat 

Mides: 18,5 x 6 cm 

Adhesius amb missatges i lemes del Correllengua i en favor de l’escola en català.  

Disponible en 4 models (mides 18.5 x 6 cm).  

ADHESIUS PROMOCIONALS DEL CORRELLENGUA 

Preu per a organitzadors: 2,50 €/unitat 
PVP recomanat samarreta noia: 5,00 €/unitat 

Llibreta de 50 fulls (mides 18 x 12 cm) 

Llibretes disponibles amb dos dissenys: “Sant Jordi i Drac” i “No em toqueu la llengua” 

LLIBRETA DEL CORRELLENGUA 
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Preu per a organitzadors: 5,00 €/talonari 
PVP cada bo d’ajut: 1,00 €/unitat 

Talonari de 50 bitllets 

Talonari amb 25 bons d’ajut, a 1 € cadascun i que dóna accés a participar en un sorteig de productes 

alimentaris i un lot de llibres que facilita la CAL (el bitllet guanyador ha de coincidir amb les últimes quatre 

xifres del número premiat a la Grossa de Cap d’Any).  

BO D’AJUT  DEL CORRELENGUA 

Tèxtil 

Preu organitzadors samarreta nen: 4,50 €/unitat 
PVP recomanat samarreta nen:  8,00 €/unitat 

 
Preu organitzadors samarreta noi: 5,50 €/unitat 

PVP recomanat samarreta noi: 10,00 €/unitat 
 

Preu organitzadors samarreta noia: 5,50 €/unitat 
PVP recomanat samarreta noia: 10,00 €/unitat 

Talles nen: 5-6, 7-8, 9-11, 12-14 

Talles noi: M, L, XL, i XXL (amb mànigues) 

Talles noia: S, M, L i XL (entallada i tirants)  

Samarreta amb la imatge oficial del Correllengua 2014. Color (gris perla) amb l’estampat del cartell del 

Correllengua al davant i el logotip de la CAL al darrere amb frase commemorativa de Maria-Mercè Marçal. 

 

  

Disponible en tallat de nens, de noi (amb mànigues) i de noia (amb mànigues i amb tirants)                        

SAMARRETA OFICIAL DEL CORRELLENGUA 2014 

Amb el suport de: 
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Preu per a organitzadors: 3,70 €/unitat 
PVP recomanat: 5,00 €/unitat 

Color negre amb estampat vermell 

Motxilla plastificada i de cordatge amb l’estampat del logotip del Genovès. 

MOTXILLA GENOVÈS 

Color groc amb estampat vermell 

Mocador de coll amb l’estampat del logotip del Genovès. 

MOCADOR GENOVÈS 

Preu per a organitzadors: 5,00 €/unitat 
PVP recomanat: 8,00 €/unitat 

Color taronja amb estampat del logo de la CAL i el 

Correllengua en negre 

Mides desplegat; 45 x 29,5 cm 

Producte per a embolicar entrepans, peces de fruita... i que redueix l’ús d’articles d’un sol ús.  

Es pot utilitzar repetidament, es pot rentar i el precinte de tancament és de velcro. 

EMBOLCALL BOC’N ROLL DEL CORRELLENGUA 

Preu per a organitzadors: 3,50 €/unitat 
PVP recomanat: 5,00 €/unitat 

Gorra amb visera frontal: colors veig i taronja 

Barret amb ales: color veig 

Gorres amb visera amb el logotip del genovès i barrets d’ala amb el logotip de la CAL 

GORRES I BARRETS 

Preu per a organitzadors: 3,00 €/unitat 
PVP recomanat: 5,00 €/unitat 

Talles noi: S, M, L, XL, i XXL (amb mànigues) 

Talles noia: S, L i M (entallada i tirants)  

Estan disponibles algunes samarretes d’edicions de Correllengua anteriors.  

Consulteu la disponibilitat de talles i models. 

Disponible en tallat de noi i noia 

            

                           

SAMARRETA EDICIONS ANTERIORS 

Preu per a organitzadors: 2,00 €/unitat 
PVP recomanat: 3,00 €/unitat 
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Brodat rodó amb el motiu del genovès 

TERMO-ADHESIU DEL GENOVÈS 

Color negre amb estampat blanc 

Funda de protecció per a mòbil amb penjoll, i estampat del Genovès. 

FUNDA DE MÒBIL 

Preu per a organitzadors: 3,50 €/unitat 
PVP recomanat: 5,00 €/unitat Mida gran (1 x 1.5 m) 

Disponible amb model vermell i blau i amb un encordat als extrems. 

ESTELADA (roja i blava) 

Color roig i serigrafia en negre 

Estora per a ratolí amb calculadora incorporada.  

El disseny inclou el Genovès, els logotips del Correllengua i de la CAL, i una frase commemorativa.  

ESTORETA PER A RATOLÍ AMB CALCULADORA INCORPORADA 

Color veig i serigrafia en negre 

Bossa de roba amb nanses.  

El disseny inclou el Genovès, els logotips del Correllengua i de la CAL i una frase commemorativa.  

BOSSA DE ROBA PLEGABLE 

Fons groc i estampat en vermell 

Preu per a organitzadors: 3,00 €/unitat 
PVP recomanat: 5,00 €/unitat 

Preu per a organitzadors: 4,00 €/unitat 
PVP recomanat: 6,00 €/unitat 

Preu per a organitzadors: 2,00 €/unitat 
PVP recomanat: 4,00 €/unitat 

Preu per a organitzadors: 1,00 €/unitat 
PVP recomanat: 2,00 €/unitat 
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Color vermellós i negre 

Memòria USB de 8 Gb de capacitat, amb el logotip de la CAL i el Correllengua.  

MEMÒRIA USB 

Preu per a organitzadors: 1,00 €/unitat 
PVP recomanat: 2,00 €/unitat 

Color negre i platejat 

Nou disseny de bolígrafs en negre i platejat, amb el logotip de la CAL i el Correllengua. 

BOLÍGRAFS DE LA CAL 

Amb fons blanc i groc 

Xapes amb agulla per a motxilles, samarretes...  

Disponible amb dos dissenys: “Sant Jordi i Drac” i “No em toqueu la llengua” 

XAPES DEL CORRELLENGUA 

Preu per a organitzadors: 2,50 €/unitat  

Guardioles de ceràmica destinades a recollir donacions de particulars  

durant el desenvolupament del Correllengua  

GUARDIOLA DEL CORRELLENGUA 

Altres productes 

Preu per a organitzadors: 2,50 €/unitat 
PVP recomanat: 5,00 €/unitat 

Diversos CD: Correllengües (2003-2006), Atzukak (recopilatori de música tradicional), Les veus de Ràdio 

Arrels, Veus poètiques de la Catalunya Nord...  

CD DE MÚSICA 

Preu per a organitzadors: 9,00 €/unitat 
PVP recomanat: 12,00 €/unitat 

Preu per a organitzadors: 1,00 €/unitat 
PVP recomanat: 1,50 €/unitat 
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Preu per a organitzadors:  gratuït 
PVP recomanat: 5,00 €/unitat 

Artistes d’estils i generacions diferents musiquen i interpreten catorze poemes de Maria-Mercè Marçal, una 

de les veus poètiques més importants de la literatura catalana de tots els temps: Toti Soler, Sílvia Pérez 

Cruz, Gerard Quintana, Guillermina Motta, Lídia Pujol, Marina Rossell, Maria del Mar Bonet... 

CD: MARIA-MERCÈ MARÇAL: Catorze poemes, catorze cançons 

Disseny com el dels adhesius de la pàgina 34 (30 cm2) 

Iman per a nevera amb motius relacionats amb el Correllengua 

IMAN 

Preu per a organitzadors: 1,50 €/unitat 
PVP recomanat: 3,00 €/unitat 

Preu darrera edició i especial Correllengua: 1,50 €/exemplar 
Preu edicions antigues: 0,50 €/exemplar 

PVP recomanat: 2,50 €/unitat 

Diversos exemplars de la revista de la CAL “L’Escletxa”, amb informació d’actualitat sobre llengua i cultura 

dels PPCC.  

REVISTA L’ESCLETXA 
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Exposicions 
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Tot seguit s’indicà el màteriàl de pre stec que là CAL posà à là disposicio  dels 
orgànitzàdors del Correllenguà. Recordeu que là fiànçà que s’indicà nome s càl 
àbonàr-là si no sou nuclis col·làboràdors o de ple dret àctius de là CAL. El 
màteriàl de pre stec s’àgrupà en: exposicions, jocs, pàncàrtes, po sters i senyeres, i 
diversos. 

Exposició sobre els trets més significatius de la vida i obra de Miquel Martí i Pol 

També us la podeu descarregar des del web de la CAL. 

MIQUEL MARTÍ I POL, EL POETA I EL POBLE 

Fiança: 75 € 

Disponible en dos formats:  4 plotters tipus roll-up amb suport inferior (espai interior) 

  4 lones amb orificis per a poder-la penjar (exterior) 

  Mides: 2 x 0.8 m 

Exposició sobre Pompeu Fabra, l’artífex de les Normes Ortogràfiques de les que enguany se celebren els 

100 anys. També us la podeu descarregar des del web de la CAL. 

POMPEU FABRA, EL CIENTÍFIC DE LA LLENGUA (100 anys de les Normes Ortogràfiques) 

Fiança: 75 € 

Disponible en dos formats: 3 plotters tipus roll-up amb suport inferior (espai interior) 

  3 lones amb orificis per a poder-la penjar (exterior) 

  Mides: 2 x 0.8 m 

Exposició sobre l’acció feminista i política de Maria-Mercè Marçal (1975-1985) 

També us la podeu descarregar des del web de la CAL. 

NO VOLEM QUE LA REVOLUCIÓ ENS NEIXI MORTA 

Fiança: 75 € 
Característiques:  5 lones amb orificis per a poder-les penjar 

  Mides: 1.80 x 1.20 m (apaïsat) 

Exposició que mostra les conseqüències que va tenir la implantació el 1714 de la monarquia borbònica per 

a la llengua catalana i posa de manifest que, tot i les prohibicions sistemàtiques, els parlants han estat 

fidels a la seva llengua. També us la podeu descarregar des del web de la CAL. 

1714: EL CATALÀ AHIR, AVUI I DEMÀ. ET PRENC LA PARAULA 

Fiança: 75 € 
Disponible en dos formats:  6 plotters tipus roll-up amb suport inferior (espai interior) 

  6 lones amb orificis per a poder-la penjar (exterior) 

  Mides: 2 x 0.85 m 
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Explicació dels trets més significatius  del Correllengua (què és, com va néixer, què és el manifest i la 

flama de la llengua, el Correllengua i la CAL...). També s’explica què és la CAL (quina és la seva història, els 

principals projectes, com s’estructura...)  

EL CORRELLENGUA I LA CAL 

Fiança: 75 € 

Característiques: 4 plotters tipus roll-up amb suport inferior 

Mides: 2 x 0.8 m 

Exposició sobre els trets més significatius de la vida i pensament de Lluís Maria Xirinacs. 

També us podeu descarregar l’exposició del web de la CAL. 

XIRINACS, LA RESISTÈNCIA I LA CONSCIÈNCIA 

Fiança: 75 € 

Característiques: 4 plotters tipus roll-up amb suport inferior 

Mides: 2 x 0.8 m 

Exposició que presenta algunes reflexions entorn l’ús social del català. Ofereix diverses claus per a 

entendre la llengua, i fer-ne ús dins l’entorn proper. Consta de 6 làmines que es poden penjar o posar 

sobre suports. Alguns continguts són: “El català a Europa i al teu entorn”, “La llengua per a compartir”, 

“Què és el bilingüisme—un cas pràctic”, “Molt a perdre-hi i molt a guanyar-hi” 

EL CATALÀ ÉS COSA DE TOTHOM 

Fiança: 75 € 

Característiques: 6 làmines verticals que es subjecten amb velcro 

Mides: 0.80 x 0.60  m 

Es descriuen els trets més significatius de la vida i obra de Joan Oliver, amb un grapat d’imatges cedides 

per la filla, Sílvia Oliver, alguna d’inèdita.   

JOAN OLIVER, L’HOME - PERE QUART, EL POETA 

Fiança: 75 € 

Característiques: 4 plotters tipus roll-up amb suport inferior 

Mides: 2 x 0.8 m 

Imatge no disponible 

Es descriuen els elements més característic de la vida i obra del gran folklorista i costumista Joan 

Amades. La CAL torna a oferir aquesta exposició per la celebració de l’any Patxot, mecenes i investigador 

dels costums i tradicions del país.  

JOAN AMADES, LA MEMÒRIA DEL POBLE 

Fiança: 75 € 

Característiques: 8 plotters tipus roll-up amb suport inferior 

Mides: 2 x 0.8 m 
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Audiovisuals 

Pel·lícula col·lectiva a l’entorn de la vida i obra de la poetessa que serveix per a reflexionar sobre la 

construcció de la mirada i la identitat femenina. 

Vegeu-ne un fragment: http://vimeo.com/61056392 

FERIDA ARREL: MARIA-MERCÈ MARÇAL 

Fiança: 25 € 

DVD produït Plató Cinema, Fran Ruvira y Heura Marçal (any 2012) 

Durada: 90 min 

Documental elaborat pel CNL de Barcelona a l’entorn de les conseqüències de 1714 sobre la llengua i la 

seva evolució fins als nostres dies.  

Pot complementar l’exposició “1714: el català ahir, avui i demà. Et prenc la paraula” 

Vegeu-ne un fragment: http://youtu.be/nFARUz5SOZU 

300 ANYS DE FIDELITAT A LA LLENGUA 

Fiança: 25 € 

DVD produït pel CNL de Barcelona ( 2014)  

Durada: 15 min 

A la majoria de catalanoparlants, quan els parlen castellà o en francès, canvien de llengua. Hi ha moltes 

coses que no són en català. Què passaria, doncs, si introduíssim un element transgressor d'aquesta 

realitat lingüística? Què podria passar si, de cop, el català fos una llengua imprescindible? 

Documental de David Valls. Vegeu-ne el tràiler a aquest enllaç  

SÓN BOJOS AQUESTS CATALANS!? 

Fiança: 25 € 

Una producció de Zeba Produccions (any 2013) 

Durada DVD: 1h 13 min  

Exposició que descriu la tasca de la CAL i la importància del treball per a la plena normalitat lingüística.  

Continguts: La CAL / Els valors que ens mouen / Els valors que ens mouen a seguir treballant /  

El bilingüisme / El secessionisme  lingüístic / La normalitat lingüística 

EL PERQUÈ DE LA CAL 

Fiança: 75 € 

Característiques:  6 lones amb cinta per a poder-les enganxar 

  Mides: 2 x 0.85 m 

Imatge no disponible 

http://vimeo.com/61056392
http://youtu.be/nFARUz5SOZU
http://vimeo.com/64222465
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Documental dirigit per Josep Oller, amb guió d’Àlex Broch i música de Toti Soler.  

Fa un recorregut per la vida i obra del poeta. 

MARTÍ I POL, EL COMPROMÍS AMB LA VIDA 

Fiança: 25 € 

DVD produït per TV3 (any 2000) 

Durada: 53 min 

Un treball que mostra l'estat de salut del valencià a partir de la quotidianitat de cinc persones de 

diferents àmbits socials, professionals i geogràfics que van participar a la diada del 2010 en les 

celebracions dels 25 anys de Trobades d'Escoles en Valencià.  

UNA LLENGUA QUE CAMINA 

Fiança: 25 € 

Una producció de VILAWEB (any 2011) 

Durada: 57 min 

Gent del nord i gent del sud dels Pirineus reflexiona sobre la seva identitat nacional 

Vegeu-ne el tràiler a aquest enllaç o baixeu-vos el dossier de premsa 

ENTRE 2 GEGANTS, UNA CULTURA QUE ES NEGA A MORIR 

Fiança: 25 € 

Una producció del Centre Alternatiu d’Exposició d’Artistes Contemporanis  (CAEAC)

Durada DVD: 1h 23 min 

L'Alina torna! Aquesta és la 2a part del documentari "són bojos, aquests catalans!?". Després de voltar 

per Catalunya, Catalunya del Nord, Andorra i la Franja, ara l'Alina, la protagonista, se'n va cap al sud, al 

País Valencià. Com se'n sortirà només en català?  

QUÈ ENS PASSA, VALENCIANS!? 

Fiança: 25 € 

Una producció de Zeba Produccions (any 2014) 

Durada: 53 min 

"Tarasca" recorda la figura de la poeta Maria-Mercè Marçal a través d'espectacles i accions teatrals 

inspirats en els seus poemes. Els autors són alumnes del Col·legi de Teatre de Barcelona.  

Vegeu-ne el contingut a aquest enllaç  

POETES MALEÏTS: MARIA-MERCÈ MARÇAL 

Fiança: 25 € 

DVD produït per TV3 (any 2005) 

Durada: 27 min 

http://www.lamanchadecolores.com/entre2gegants/sumari/trailer.html
http://www.lamanchadecolores.com/materials/DOSSIER.pdf
http://www.lamanchadecolores.com
http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=42638&p_ex=maria%20merc%E8%20mar%E7al
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Aquest documental de TV3 (Sense Ficció) compara la realitat de Grenlàndia, Escòcia i el Quebec amb 

Catalunya, i es planteja entre d'altres les preguntes següents: La independència/secessió és democràtica?, 

serien econòmicament viables aquests nous estats?, com reaccionaria la Unió Europea?  

ADÉU, ESPANYA? 

Fiança: 25 € 

DVD elaborat per TV3 (any 2010) 

Durada: 1 h 27 min 

Pancartes, pòsters i senyeres 

Lema    Disposició / Mides 

Correllengua (se’n disposen dues)  horitzontals (1 pancarta de 8 x 1 m i 1 de 3 x 1 m) 

Per un futur sense límits, Països Catalans horitzontal (8 x 1 m) 

Lluitem pel català   horitzontal (8 x 1 m) 

Tu ets la peça que ens CAL  horitzontal (8 x 1 m) 

Català, llengua i futur per un poble horitzontal (8 x 1 m) 

Als Països Catalans, mou-te per la llengua horitzontal (8 x 1 m) 

Llengua, Cultura i Llibertat  horitzontal (3 x 1 m) 

Català, llengua i futur   horitzontal (3 x 1 m) 

A l’escola, no em toqueu la llengua  horitzontal (3 x 1 m) 

Desacomplexament   vertical (1 x 5 m) 

Compromís   vertical (1 x 5 m) 

Reivindicació   vertical (1 x 5 m) 

Autocentrament   vertical (1 x 5 m) 

Mapa dels Països Catalans  circular (18.3 m de diàmetre) 

Genovès gegant   rectangular (4 x 3 m) 

 

Pòsters verticals de Guillem d’Efak, 

Tísner, Pedrolo, Pere Quart ...  mides variables 

Senyera gegant   10 x 4 m 

Estelada roja gegant   6 x 4 m 

En tots els casos la fiança és de 50 €,  
excepte les senyeres i estelades gegants, 

que és de 75 € 

DVD que  descriu els aspectes més característics de la vida i obra de l’autor  

del que enguany es celebra el centè aniversari del seu naixement 

PERE CALDERS, LA MIRADA SUBTIL DEL NARRADOR 

Fiança: 25 € 

Col·lecció VIURE i ESCRIURE  

Durada: 64 min 



 

Diversos 

- Equip de so de 1.800 w de potència. Es lliura amb cables, taula de mescla i micròfons de peu Fiança: 75€  

 

Jocs 

2 TRENCACLOSQUES DELS PAÏSOS CATALANS 

Fiança: 75 € 

JEROGLÍFICS CATALANS TRIDIMENSIONALS 

L’activitat consisteix en resoldre 12 jeroglífics tridimensionals, que només tenen la solució possible en 

català. Els concursants omplen les solucions en una butlleta. La persona que és capaç de resoldre tots 

els jeroglífics és obsequiada amb un premi. 

Format: 2 plafons rígids amb sis jeroglífics tridimensionals a cadascun d’ells (no s’inclouen cavallets)  

 

Mides plafons:   1 x 0.75 m Fiança: 75 € 

Consisteix a resoldre els jeroglífics presentats en una pancarta. Per fer-ho, els participants disposen 

d’una taula i cadires i poden escriure les respostes en un full que conté les preguntes ordenades en 

quatre nivells: molt fàcil, fàcil, no tan fàcils i difícils 

Us els podeu descarregar del web del CAL (Correllengua 2014), amb instruccions i butlletes 

MOTS AMAGATS 

Fiança: 75 € 

Format: 4 lones desplegables 

Mida: 2 x 1.3 m 

Trencaclosques dirigit als més menuts, amb peces de fusta, que reprodueixen la geografia dels Països 

Catalans.  Disponible en 2 versions  

Versió actualitzada gràcies al suport de l’escola “La Serreta” d’Aella (Maresme) 

Mida: 3.5 x 3.5 m (aproximadament) 

Lliurament: les peces es lliuren a l’interior de caixes 

Document amb un conjunt de 48 jeroglífics i enigmes.  

L’activitat es pot plantejar com a concurs en un lloc tancat, només cal un ordinador i un projector.  

Es descarrega del web de la CAL (Correllengua 2014) 

DESCOBRIM ENIGMES 

Gratuït 

Document pdf 
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 Connectàr les diferents xàrxes i 
referents que trebàllen per là 
llenguà à nivell locàl, per tàl 
d’enfortir el gruix de là 
mobilitzàcio  ciutàdànà dels 
territoris de pàrlà càtàlànà. 

 Donàr à cone ixer iniciàtives de 
foment de là llenguà que s’hàn 
reàlitzàt àmb e xit en àlgun punt del 
territori per tàl de promoure 
iniciàtives similàrs en àltres 
indrets. 

 Donàr suport i àcompànyàment àls 
àgents de dinàmitzàcio  lingu ï sticà 
que trebàllen à nivell locàl, jà 
siguin integrànts o no de là CAL  

1. Què es vol aconseguir? 

Al llàrg dels ànys de vidà de là CAL, hàn estàt moltes les experie ncies viscudes àl 
costàt de les entitàts i col·lectius que trebàllen per là llenguà à nivell locàl. A 
tràve s del Correllenguà o el projecte Xerrem, hem sigut testimonis de les moltes 
iniciàtives que, dià à dià, sorgeixen per promoure l’u s del càtàlà  à diferents 
nivells. E s per àixo  que hem volgut potenciàr les experie ncies d’e xit, les bones 
prà ctiques impulsàdes àl territori, per tàl de fer-les àrribàr àrreu i que puguin ser 
replicàdes o àdàptàdes.  
 
Amb àquestà voluntàt neix l’Empentallengua, ün projécté dé dinamització 
lingüística a través de la promoció de petites i molt variades accions que es 
poden impulsar a nivell local en diferents àmbits (édücatiü, associatiü, 
comerciàl...), i que les institucions, orgànitzàcions i col·lectius que trebàllen per là 
llenguà poden dur à terme àl seu bàrri, municipi o comàrcà. 

Aquests grups àctuàràn de 
generàdors d’àpropàment del càtàlà  à 
un ventàll molt àmpli de col·lectius: 
infànts, joves, àdults, gent gràn, 
persones nouvingudes, persones no 
càtàlànopàrlànts i pu blic en generàl. 

Aquest projecte es dirigeix à totes 
àquelles persones, col·lectius, entitàts, 
àgents i institucions sensibilitzàts 
àmb là nostrà llenguà que tinguin 
intere s en milloràr là prese ncià i l’u s 
sociàl del càtàlà  àl nostre pàï s, àixï  
com d’àctuàr à nivell locàl en àquells 
à mbits on detectin màncànces.  

2. A qui s’adreça? 

El logotip de la campanya 
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L’Empentàllenguà constà d’un seguit 
de propostes concretes extretes 
d’iniciàtives que s’hàn portàt à terme 
en àlgun punt del territori, i que so n 
susceptibles de ser replicàdes o 
àdàptàdes en àltres territoris. 
Aquestes propostes, màlgràt tenir un 
càrà cter divers, tenen els segu ents 
punts d’unio :  
 
1. Comporten el foment de là nostrà 

llenguà i culturà dins l’entorn me s 
immediàt. 

2. So n iniciàtives senzilles. E s à dir, 
no requereixen un esforç 
orgànitzàtiu molt gràn ni gràns 
quàntitàts de recursos. 

3. Es bàsen en càsos d’e xit o bones 
prà ctiques que s’hàn dut à terme 
en àltres punts del territori i en 
contextos similàrs 

3. En què consisteix? 

L’empentallengua és 

una nova campanya 

impulsada per la 

CAL 

Des de là CAL hem definit un seguit 
d’à mbits temà tics: 
 
- Educàtiu 
- Literàri 
- Geogrà fic 
- Interculturàl 
- Histo ric 
- Gàstrono mic 

- Sànitàri 
- Joc i entreteniment 
- Artï stic (teàtre, mu sicà, dànsà i 
àltres fo rmules d’expressio  àrtï sticà) 
- Culturà i tràdicio  
- Activitàt fï sicà (excursionisme i 
àltres àctivitàts à l’àire lliure) 

4. En quins àmbits s’emmarquen les accions i activitats? 

1. En primer lloc, càl pensàr quin 
tipus d’àctivitàt es vol orgànitzàr: 
si e s unà àctivitàt d’un sol dià o be  
continuàdà en el temps, à quins 
col·lectius es dirigeix i en quin 
espài es reàlitzàrà  (espàis pu blics, 
comerços, escoles, biblioteques...), 
etc. 

2. Consultàr les diferents propostes i 
triàr àquellà que encàixi millor 
àmb el tipus d’àccio  à 
desenvolupàr. 

3. Contàctàr àmb là CAL, per tàl de 
vàloràr l’àcompànyàment neces-
sàri per à là prepàràcio  de 
l’àctivitàt (orientàcio , difusio  de 
l’àctivitàt, pre stec de màteriàl, etc.). 

4. Un cop finàlitzàdà l’àctivitàt, fem 
unà vàloràcio  conjuntà i 
contribuï m à milloràr l’experie ncià 
iniciàl, àfegint-hi vàriànts si càl i 
promovent que àltres indrets 
s’ànimin à implementàr-là.  

 

5. Com funciona? 
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L’empentallengua és 

una nova campanya 

impulsada per la 

CAL 

Les diferents propostes s’àgrupen en càtegories: 
 
- Per à festes, fires i Correllenguà  
- Espàis d’àprenentàtge per à menuts i gràns  
- Dies àssenyàlàts  
- Acollidà lingu ï sticà i culturàl 
 
Estàs interessat/da en organitzar alguna de les propostes? Posa’t en 
contacte amb nosaltres i t’oferiren tot el suport necessari perquè la puguis 
desenvolupar!  

6. Coneix els empentallengües! 

Aquï  tens 9 propostes dirigides especï ficàment à àctivitàts que es poden 
desenvolupàr à un Correllenguà, i que pots trobàr àl web de là CAL, tot fent clic à 
àquest enllàç. 
Si voleu plàntejàr àctivitàts dirigides a l’escola us recomànem que us llegiu el 
document que trobàreu à “Documentàcio ” dins de l’àpàrtàt Correllenguà 2014. 
Progressivàment ànirem incloent noves fitxes, pero  de moment jà es poden 
descàrregàr:   
 
 Descobrim enigmes 
 Els nostres poetes 
 Intercànvi de llibres 
 Atràpà’l 
 Pàràules de càsà 
 Ajudeu-me 
 Juguem à l’Scràbble 
 Som llenguà 
 Microrelàts 

7. Descarrega-te’ls!! 

http://www.cal.cat/campanyes_i_projectes_detalle.aspx?id=34
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Informació sobre Maria-Mercè Marçal  
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En àquest ànnex 3, us indiquem propostes d’àctivitàts relàcionàdes àmb là figurà 
de Màrià-Merce  Màrçàl, possibles xerràdes o confere ncies que podeu progràmàr 
àl vostre Correllenguà i grups d’ànimàcio  i musicàls que s’hàn ofert per à àctuàr 
à Correllengu es. En càdà càs us indiquem là mànerà de contàctàr-hi.  

La Fundació Maria-Mercè Marçal, a través del seu web, ofereix un ampli ventall  

d’informació i recursos sobre la poetessa 

Telèfon: 937 457 472 

web: http://www.fmmm.cat 

Atenció al públic tardes de dimarts, dimecres  i dijous 

Espectacle poeticomusical “Tres voltes rebel” 

Jaume Calatayud i Vicente Monera han ideat l’espectacle “Tres voltes rebel”, 

una composició poètica i musical que repassa la vida i obra de la poetessa Maria-Mercè Marçal 

Enllaç al dossier de continguts de l’espectacle  

  

Durada: 50 min  

Preu especial Correllengua: 380 € (dos veus i una guitarra) 

a/e: jaume.calatayud@hotmail.com  

Imatge de l’actuació de Jaume Calatayud i 
Vicente Monera 

“A l’atzar agraeixo tres dons...” amb Sílvia Llorente 

Sílvia Llorente ens ofereix aquest espectacle, poesia recitada, on fa una passejada per l’amor, la passió, la maternitat, la 

vida, la mort... Amb els poemes de Maria-Mercè Marçal.  

 

Activitat: recital de poesia 

Dramatúrgia i recitació: Maria Lluïsa Magaña i Sílvia Llorente 

Durada: 50 min 

web:  http://silviallorentebriones.blogspot.com.es 

a/e: llorente.silvia@gmail.com 

Telèfons: 936 891 614 / 670 700 720 

Recursos sobre Maria-Mercè Marçal 

http://www.fmmm.cat
http://www.cal.cat/Backend/Upload/Company/Document/sCUghKiGGJ2KSabM0b9N%5bSLSH%5dLiW+79pjReK.pdf
mailto:jaume.calatayud@hotmail.com
http://silviallorentebriones.blogspot.com.es/
mailto:llorente.silvia@gmail.com
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Difusió dels moviments “Enllaçats per la Llengua”, “Moviment Franjolí per 

la Llengua” i “Som Països Catalans” 

A través del Correllengua, la CAL vol impulsar les activitats d’altres entitats que han aparegut recentment com 

“Enllaçats per la Llengua”, “Moviment Franjolí per la Llengua” i “Som Països Catalans”, amb la intenció de reforçar i 

renovar el missatge de la unitat lingüística i difondre la realitat sociolingüística i política arreu de la nació.  

Us proposem l’organització de xerrades, conferències o debats a l’entorn d’aquesta temàtica, i us facilitem possibles 

contactes. 

 

Enllaçats per la llengua:  bloc: http://exllengua.blogspot.com 

   Twitter: https://twitter.com/EnllacatsLlengu  

   a/e: enllacatsperlallengua@gmail.com 

   contactes Principat: Elisenda Romeu (659 717 284) o Montserrat Higueras (626 331 894) 

 

Moviment Franjolí per la llengua: bloc: http://movimentfranjoli.blogspot.com.es 

   a/e: movimentfranjoli@gmail.com 

 

Som Països Catalans  bloc: http://sompaisoscatalans.cat 

   a/e: contacte@sompaisoscatalans.cat  

Una conferència il·lustrada: Cuestión Catalana? 

El grup I+D Indigents a dojo, ens proposa a l’espectacle Una conferència il·lustrada: Cuestión Catalana?, on dos actors 

fan un repàs de les falsedats llançades per Castella des de fa 400 anys envers el català i la seva identitat. L’obra es 

basa en el llibre de Francesc Ferrer i Gironès: “Catalanofòbia. El pensament anticatalà a través de la història”.  

 

Web: http://indigentsadojo.blogspot.com 

Tràiler: http://indigentsadojo.blogspot.com.es/p/trailer.html 

a/e: indigentsadojo@gmail.com  

Telèfon: 666 682 815 

Xerrades sobre Maria-Mercè Marçal 

La CAL disposa d’un ampli recull d’experts en la vida i obra de Maria-Mercè Marçal que es podrien oferir a realitzar 

xerrades en les diferents vessants que va conrear: feminisme, nacionalisme, poètica... 

Poseu-vos en contacte amb la CAL (cal@cal.cat) o el telèfon 934 159 002 per a més informació. 

Conferències o col·loquis sobre llengua 

Espectacles 

http://exllengua.blogspot.com/
https://twitter.com/EnllacatsLlengu
mailto:enllacatsperlallengua@gmail.com
http://movimentfranjoli.blogspot.com.es
mailto:movimentfranjoli@gmail.com
http://sompaisoscatalans.cat
mailto:contacte@sompaisoscatalans.cat
http://indigentsadojo.blogspot.com
http://indigentsadojo.blogspot.com.es/p/trailer.html
mailto:indigentsadojo@gmail.com
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Presentació de llibres 

“Ajudeu-me. El crit d’una llengua que vol seguir viva” d’Eliana Oliveira 

L’Eliana Oliveira de Freitas, és una noia que fa pocs anys va arribar del Brasil. El llibre explica la seva experiència en el 

procés d’aprenentatge del català i persegueix dos objectius: (1) Incentivar els immigrants que un dia van perdre l'interès 

pel català, a seguir-lo aprenent, i (2) motivar els catalans a compartir més la llengua amb els immigrants.  

 

Contacte:  Eliana Oliveira 

a/e:  eliana.freitas2006@gmail.com 

https://www.facebook.com/ajudeume2014   
Podeu veure l’entrevista a: http://www.tv3.cat/3alacarta/#/videos/4943471  

“I si parlem amb el veí del segon? La independència explicada als indecisos” 

Aquesta obra és un llibre il·lustrat, breu i concís, adreçat a independentistes que vulguin disposar d’un argumentari bàsic a  

favor de l’estat propi, però, sobretot, un llibre per regalar a aquelles persones que encara no s’han posicionat i que són les 

que han d’acabar creant la majoria social que ens dugui a la República Catalana. L’autor és David Vila i les 

il·lustracions de Toni II·lustració. 

 

Contacte: David Vila i Ros 

a/e: david@tallers.cat 

https://www.facebook.com/isiparlemambelveidelsegon  

Telèfons: 977 652 739 / 609 763 964 

Teatre infantil “Moxi Toxi i el tro sense Rei”  

La Moxi i en Toxi viatgen en el temps, i arriben al 1714 en un poble on un drac s’ha menjat el Rei. A partir d’aquí, 

intentaran buscar un Rei sense èxit, i finalment decideixen posar-se d’acord tot el poble i entrenar-se per si 

torna a venir el drac i poder acabar amb ell.  

  

Durada: 1 hora  

Preu especial Correllengua: 490 € (IVA no inclòs) 

Contacte: Sergi Atmetlla, 626 74 43 83  • A/e. sergi@diverta.cat • http://www.diverta.cat/ 

mailto:eliana.freitas2006@gmail.com
https://www.facebook.com/ajudeume2014
http://www.tv3.cat/3alacarta/#/videos/4943471
mailto:david@tallers.cat
https://www.facebook.com/isiparlemambelveidelsegon
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Grups musicals 

VerdCel 

Jules 

Projecte Mut 

Eskac i Mat 

VerdCel és un grup musical, multidisciplinàri, originàri d'Alcoi amb base a Barcelona que fa ús, principalment, de la 

cançó d’autor, el rock, el pop i el folk. Acaba de presentar el seu darrer treball: Argilaga. En aquest nou treball, el 

protagonista és el foc i les cançons calmen per allò essencial en la revolta individual, nacional i social: equilibri personal, 

estima, germanor i poble, i altes dosis de desobediència. Una sonoritat delicada per a fer entendre un discurs molt més 

cru alhora que positiu, poètic i directe. Un disc amb veu pròpia on es combreguen cançó, arrel i modernitat. Compta 

també amb la producció de Valen Nieto, Raydibaum. 

Preus especials pel Correllengua!   

 

web: http://www.verdcel.com 

a/e:  verdcel@gmail.com 

Telèfon: 600 505 700  

Jules és un projecte musical de recent creació. El primer disc de Jules, S'ha de reiniciar, està format per 12 cançons. 

Cançons que transiten entre el pop, el rock i el folk. Cançons que combinen delicats moments acústics amb passatges 

elèctrics més crus. Cançons que tracten des de situacions intimistes fins a la realitat global. Cançons, cançons, 

cançons... Cançons en definitiva, cada cançó una història, cada cançó un món.   

 

web: http://juleslabanda.bandcamp.com 

FBK: https://www.facebook.com/juleslabanda 

a/e: juleslabanda@gmail.com 

PROJECTE MUT neix a Eivissa al 2005 com al projecte en solitari del cantant i compositor David Serra (Statuas d Sal), 

juntament amb el músic i productor Joan Barbé (Ressonadors, Statuas d Sal). Aquests dos artistes pretenen endinsar-

se al món del folk-rock en català utilitzant lletres pròpies i textos de poetes eivissencs, dotant-los d’un remarcat so 

acústic, caracteritzat per la mescla de bateria i guitarres elèctrica i acústica amb el violí i instruments folklòrics 

pitiüssos, com ara les castanyoles, el tambor pagès o l’espasí.  

 

web: http://www.projectemut.com  

FBK: https://www.facebook.com/projectemut  

a/e: mariano@play080.com  

Eskac i Mat un grup de rock i ska de Berga que treu nou disc: Cap per avall 

Preus especials pel Correllengua!   

 

web: http://www.eskacimat.cat/inici/  

a/e: eskac.i.mat@gmail.com 

Telèfon: 609 089 449  

http://www.verdcel.com
mailto:verdcel@gmail.com
http://juleslabanda.bandcamp.com/album/sha-de-reiniciar
http://juleslabanda.bandcamp.com
https://www.facebook.com/juleslabanda
mailto:juleslabanda@gmail.com
http://www.projectemut.com
https://www.facebook.com/projectemut
mailto:mariano@play080.com
http://www.eskacimat.cat/inici/
mailto:eskac.i.mat@gmail.com
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King Morru 

Judit Neddermann 

High Times 

Aquest nou grup de Valls (Alt Camp) està format per membres de Maitips i el cantautor local Jordi Jubany. L’estil que 

practiquen es defineix com reversions de la terra: versions de grups i estils variats, amb lletres adaptades a temes 

nacionals o de festa. És una proposta original i fresca, on la rumba el reggae i el rock són els ingredients principals  

 

FBK: https://www.facebook.com/king.morru 

http://www.kingmorru.cat   
Podeu veure un tastet a aquest enllaç  

High Times és una banda d’ska de Barcelona, nascuda a la Vila de Gràcia (Barcelonès), a principis de 2000, i des 

d’aleshores no han deixat de realitzar concerts amb potent combinat de temes en català i anglès amb influències 

jamaicanes. Ara estrenen el seu darrer disc “Fins que surti el sol” 

 

A/e: contractacio@hightimes.cat  

http://www.hightimes.cat   
Telèfon: 646 665 575   

Cantautora i autora de cançons, acaba de publicar el seu darrer treball discogràfic, “Tot el que he vist”. També ha 

estrenat l’espectacle “Cançons de la veritat oculta” ideat per Bankrobber, un concert-homenatge a Pere Calders. Onze 

contes que s’han convertit en cançons de la mà de diversos autors. 

 

A/e: info@juditneddermann.com  

http://www.juditneddermann.com   
Telèfon: 699 027 015 

Faèrica 

Aquesta banda nascuda al 2006, fusiona el rock amb el pop i la música simfònica, guspires de creativitat elèctrica i 

intimitat acústica. Ha publicat 3 treballs el darrer el 2013 “Petit però valent”  

 

A/e: sandra.ayga88@gmail.com 

http://www.faerica.cat   
Telèfon:  680 161 067 (Sandra) 

https://www.facebook.com/king.morru
http://www.kingmorru.cat
http://www.youtube.com/watch?v=sgRY5GJ3Hh4&feature=youtu.be
mailto:info@juditneddermann.com
http://www.hightimes.cat
mailto:info@juditneddermann.com
http://www.juditneddermann.com
mailto:sandra.ayga88@gmail.com
http://www.faerica.cat


 



 

El  Correllengua  esdevé un dels màxims exponents del treball  

en xarxa entre associacions i persones d’arreu del país que 

l ideren projectes de defensa i promoció de la nostra l lengua 

i  cultura. Des d‘una proposta lúdica i festiva, el  Correl lengua 

reivindica el  foment de l’ús social  de la l lengua, difon la 

r iquesa de la nostra cultura i  enforteix la nostra personal itat i  

autoestima com a poble. Per aquest motiu és cabdal que el 

Correl lengua continuï  essent un moviment viu, transversal  i es 

vagi consol idant i  ampl iant.  

 

La CAL vol ser aquest element que dóna cohesió i unitat al  

moviment, dotant als organitzadors de Correl lengua de les 

eines necessàries per a què puguin real itzar les seves 

activitats amb més facil i tat i or ientar -los en tot al lò que 

necessitin. Entre altres accions, la CAL encarrega 

l ’elaboració del Manifest de cada any a un autor 

emblemàtic, posa a disposició un ampl i vental l  de materials i 

recursos i difon el missatge del Correl lengua a través de  

diverses publ icacions i de les xarxes socials.  

 

Si sou una entitat o col·lectiu que organitzeu o voleu 

organitzar el  Correl lengua a la vostra vila o barri , no ho 

dubteu poseu-vos en contacte amb nosaltres !  

 

VISCA EL CORRELLENGUA !  

 
COORDINADORA D’ASSOCIACIONS PER LA LLENGUA CATALANA 

 

C. de Muntadas, 24-26 baixos  -   08014 Barcelona 

Tel. 93 415 90 02 - A/e: correllengua@cal.cat 


