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El Correllengua visita cinc
comarques aquest cap de
setmana
Coincidint amb el retorn dels alumnes a les escoles, el
Correllengua s'escampa pel territori aquest cap de setmana.
Un total de cinc comarques celebraran actes de Correllengua.
A la Bisbal d'Empordà (Baix Empordà) es prepara una doble
jornada d'activitats divendres i dissabte, entre les que
destaquem la presentació del documental "Guanyarem!",
sobre la vida de l'activista i advocat Sebastià Salellas. Més al
sud, a Blanes (la Selva), la plaça dels dies Feiners s'omplirà
d'actes durant la tarda i vespre del dissabte 21, amb especial
atenció per la construcció de l'estelada d'espelmes... Artés (el
Bages) iniciarà el seu Correllengua amb l'audició de sardanes,
també dissabte, al Parc de Can Clusellas, mentre que a l'Alt
Camp es viurà una nova edició del Correllengua que durarà
tres dies i inclourà concerts acústics, una xerrada sobre l'estat
del català en el context del camí cap a la independència i la
tradicional pujada a Miramar. Finalment, al País Valencià,
Gandia (la Safor) homenatjarà el dissabte 21 les figures de
Vicent Andrés Estellés i Miquel Ruiz, tot plegat de la mà del
Casal Jaume I de la Safor.
No us ho perdeu!

Propers esdeveniments
Setembre 2013
Dj 19 de setembre
CLL a Valls
Dv 20 de setembre
CLL a la Bisbal d'Empordà
Ds 21 de setembre
CLL a la Bisbal d'Empordà
CLL a Artés
CLL a Blanes
CLL a Gandia
Dg 22 de setembre
CLL de l'Alt Camp (Miramar)
CLL a Blanes
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Dl 23 de setembre
CLL a Artés
Dj 26 de setembre
CLL a Sta Coloma de Gramenet
Dv 27 de setembre
CLL a Bellpuig
CLL a Castelló

Cartell del CLL de la Bisbal d'Empordà
Imatge del CLL 2012 de l'Alt Camp,
a Miramar

El Correllengua de
Sants cerca
cantaires

El racó de la CAL

Aquest cap de setmana
s'homenatja la figura de Josep
La Coral de Sant Medir del barri
barceloní de Sants, ens animen a de Calassanç Serra i Puig
"Cala", amb la presentació del
participar a la cantada coral
documental ‘LLAVORS DE
popular que tindrà lloc durant la
LLIBERTAT. Cala i la
celebració del Correllengua, el
generació oblidada’. El record
proper 19 d'octubre.
Encara que no tingueu
es duran a terme al Cinema el
coneixements de música ni
Castellet (Perpinyà) i
experiència en el cant coral, només al Museu d’Història de
us cal tenir la il·lusió de participar- Catalunya (Barcelona) els
hi activament.
dies 20 i 21 de setembre i
Si hi esteu interessats us podeu
comptaran amb la participació
adreçar a la Coral a través de l'a/e: de diverses persones
info@coralsantmedir.cat o el
vinculades a la trajectòria d'en
"Cala", tant en l’àmbit més
telèfon 932 918 720.
polític, com en l’activisme
cultural i associatiu. Més
informació a aquest enllaç.

Ds 28 de setembre
CLL a Artés
CLL a Bellpuig
CLL a Móra d'Ebre
CLL a Móra la Nova
CLL a Esplugues de Llobregat
CLL a l'Hospitalet de Llobregat
Dg 29 de setembre
CLL a Vallromanes
CONSULTEU L'AGENDA DEL
WEB DE LA CAL PER A
ACTUALITZACIONS

Mapa del CLL2013
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Cartell del CLL 2013 de Sants,
Hostafrancs i la Bordeta

Cartell informatiu sobre
l'homenatge a en Cala
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