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Castanyada i Correllengua sumen
esforços en favor de la llengua
És habitual que pels volts de Tot Sants, el Correllengua i la
celebració de la Castanyada es fusionin a molts dels actes que es
fan arreu del país, i enguany no és pas una excepció.
A l'Urgell, novament Tàrrega pren protagonisme amb un conjunt de
tres jornades dedicades al foment de la llengua i la cultura pròpies,
destacant el Xerrabars i els concerts al MerCAT, la nit del 31
d'octubre, però sense desmerèixer les activitats previstes el
diumenge a la plaça Major, i que comptaran amb la presència del
polifacètic cantautor Pere Tàpias.
Mataró clourà el seu ampli Correllengua amb una doble proposta:
la presentació del llibre "Totes les cançons parlen de tu" de Xavier
Sarrià (dijous 30, a la Llibreria Dòria) i gresca catalana a l'Atzucac
(divendres 31, a la nit). La mateixa nit, Piera organitza una nova
edició de la Castanyada Rock, per la qual s'han esgotat les
entrades, i que aplegarà els grups Aspencat, Miquel del Roig,
Strombers, Juantxo Skalari i Cor Fort. No podem oblidar la
combinació de poesia i tast de ratafies que proposa Sant Cugat
del Vallès (divendres 31) o la castanyada gastronòmica de Sant
Feliu de Llobregat.
La ciutat de Tarragona torna a aplegar-se al voltant del
Correllengua, amb actes previstos al barri de Torreforta (dijous 30)
i al centre (dissabte 1), tots ells gràcies a l'empenta del Casal
Popular Sageta de Foc. Per la seva banda, Sabadell tancarà els
actes el dijous 30, amb una interessant xerrada al voltant de la
figura de Maria-Mercè Marçal, al Centre Cívic de la Creu Alta, a 2/4
de vuit del vespre.
Finalment, la vila de Castellolí proposa una jornada festiva de
diumenge, amb una pujada popular al cim del Castellolí, mentre
que aquell mateix dia, a Osona, Santa Eulàlia de Riuprimer
comptarà amb la presència de l'actriu Sílvia Bel i l'espectacle
historicomusical "VICTUS, del mal que van fer aquells soldats".
Per a més informació de tot plegat, consulteu com sempre
l'agenda.

Propers esdeveniments
Del 30 d'octubre
al 9 de novembre
(provisional)
CLL a Tarragona
(Torreforta)
Dj. 30 d'octubre

CLL a Sabadell
Dj. 30 d'octubre

CLL a Mataró
Dj. 30 d'octubre
Dv. 31 d'octubre

CLL a Piera

Dv. 31 d'octubre

CLL a Sant Feliu de
Llobregat
Dv. 31 d'octubre

CLL a Sant Cugat del
Vallès
Dv. 31 d'octubre
Ds. 1 de novembre

CLL a Tàrrega

Dv. 31 d'octubre
Dg. 2 de novembre
Dl. 3 de novembre

CLL a Tarragona (centre)
Ds. 1 de novembre

CLL a Santa Eulàlia de
Riuprimer
Dg. 2 de novembre

CLL a Castellolí
Dg. 2 de novembre
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CLL a Vilanova de Bellpuig
Dv. 7 de novembre
Ds. 8 de novembre

CLL a PERPINYÀ
Dv. 7 de novembre
Ds. 8 de novembre

CLL a L'Arboç

Ds. 8 de novembre

CLL a Figueres

Ds. 8 de novembre

Pere Tàpias i Sílvia Bel seran protagonistes
als
Correllengües de Tàrrega i Santa Eulàlia de
Riuprimer, respectivament

Ja se supera la xifra de
100 Correllengües al
Principat

Oferta de samarretes
del Correllengua 2014
per a organitzadors

Estem d'enhorabona, més de 100
pobles, ciutats i barris del Principat
han vist passar, o ho faran en breu, el
pas de la flama de la llengua un any
més. Quan encara manquen alguns
dies per a la conclusió oficial de la
temporada a Perpinyà, ja s'ha superat
aquesta xifra màgica. Enguany, a més,
la presència a l'horitzó del 9N farà que
molts Correllengües es desplacin
endinsat el novembre, tal i com ja han
confirmat els organitzadors dels actes
a Arbeca, Vallromanes o a la Dreta
de l'Eixample de Barcelona.
A part del Principat, el País Valencià
també clourà aquesta propera
setmana els seus actes, amb més de
50 pobles havent celebrat el
Correllengua, que com sempre
coordina Acció Cultural del País
Valencià. Cal recordar, que Mallorca
no ha celebrat activitats de
Correllengua enguany, per fer-ho fet
l'any passat i celebrar-ho de manera
bianual. Sí que s'espera que Eivissa
ho faci properament.

CONSULTEU L'AGENDA DEL
WEB DE LA CAL PER A
ACTUALITZACIONS

Mapa del CLL2014

Amb la col·laboració de:

Per a tots aquells que encara no
hagueu pogut adquirir la vostra
samarreta del Correllengua 2014,
us informem que encara hi ha talles
disponibles i que us les posem a
disposició al preu especial de 4€.
Enguany el disseny de la samarreta
ha estat molt ben acollida, i
representa de manera molt
encertada l'ideari i l'obra de MariaMercè Marçal.
Paral·lelament, podeu fer ús dels
recursos que posem a la vostra
disposició en forma d'exposicions,
pancartes, jocs i un ampli ventall de
propostes de difusió de la llengua
que estan integrades dins del
projecte Empentallengua.

Si ets una entitat o col·lectiu
interessat a organitzar el
Correllengua al teu barri, poble o
ciutat, contacta'ns!
A/e: correllengua@cal.cat
T. 93 415 90 02

Per a més informació només cal que
us poseu en contacte amb nosaltres.
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Imatge del cartell del CLL 2014 a Arbeca

segueix-nos a Twitter | fes-te amic a Facebook | reenvia a un amic
Copyright © 2014 Coordinadora d'Associacions per la Llengua catalana. Tots els
drets reservats
Estàs rebent aquest correu com a persona interessada en l'actualitat del
Correllengua
La nostra adreça electrònica és:
correllengua@cal.cat
dóna'm de baixa de la llista de correus
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