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AGENDA CLL 2012
Del 12 de novembre
en endavant

Figueres i Perpinyà clouen un Correllengua 2012
que, de nou, ha desbordat participació
El Correllengua 2012 arriba a la seva fi després de cinc mesos
recorrent les terres de parla catalana i haver visitat més de 140 viles,
pobles i barris del Principat. I com és habitual, la cloenda se
celebrarà aquest dissabte a la capital del Rosselló, Perpinyà, en
commemoració del nefast Tractat dels Pirineus, que significà la
separació de la nació en dos estats. Enguany, els actes tenen una
especial cura en denunciar els continus impediments que les
autoritats de l’estat francès posen per al normal desenvolupament
del català, especialment, en el món de l’ensenyament. El
Correllengua nord-català s’iniciarà a la plaça de la Victòria-Castellet
amb l’activitat interactiva “L’escola al carrer”, a càrrec de la Brigada
d’Intervenció Poètica. Posteriorment es donarà pas a la manifestació
i a la tradicional Marxa de Torxes pel centre de la ciutat. Els actes
acabaran amb els concerts a la Casa Musical dels grups Tribute to
Jamaican Music (Rosselló), Ebri Knight (Maresme) i Dekrèpits
(Empordà). Aquest any però, la ciutat de Figueres (l’Alt Empordà)
s’ha volgut afegir als actes de tancament del Correllengua 2012,
amb activitats concentrades durant el matí i migdia del mateix
dissabte, a la plaça de Catalunya. Sota la conducció de l’actriu Txe
Arana, s’han dissenyat espectacles d’animació infantil, lectures de
poesia, amb els poetes locals Jordi Pla, Carme Pagès i Quim Martínez,
l’actuació dels Castellers de Figueres i el parlament de l’escriptor
rossellonès J. Daniel Bezsonoff. Abans de desplaçar-se a Perpinyà, els
actes clouran amb un dinar popular.

(més informació a www.cal.cat)

CLL a Arbeca (les Garrigues)
Ds. 17 de novembre (agenda pendent)

CLL a Vandellòs (el Baix Camp)
Manifestació al CLL de Perpinyà
l’any 2011

Ds. 17 de novembre (enllaç)

CLL a L’Hospitalet de Llobregat
(el Barcelonès)
Dj. 22 de novembre (enllaç)
Dg. 2 de desembre (enllaç)

CLL a Canet de Mar (el Maresme)
Dv. 23 de novembre (enllaç)

CLL a Tiana (el Maresme)
Ds. 15 de desembre (enllaç)
Cartell del CLL de Figueres

Cartell de la Marxa de Torxes, al
CLL de Llagostera

Però aquest segon cap de setmana de novembre, d’altres viles de la
geografia dels Països Catalans celebraran el seu Correllengua. Aquest
és el cas de Llagostera (el Gironès), que iniciarà la festa el dijous 8 amb
una xerrada a càrrec de l’escriptor Josep M. Fonalleras sobre les
expectatives de futur de la llengua i cultura catalanes (Local Social de
la Caixa, 20h). L’endemà, la Fundació Catalunya Estat oferirà una
conferència sobre “Les pors de la independència. Preguntes i
respostes” (Teatre del Casino Llagosterenc, 20:30h), mentre que el
dissabte per la tarda els actes tindran un component més festiu amb
una gimcana per la llengua, a la plaça de Catalunya. Els actes es
clouran el diumenge amb una triple proposta: caminada matinal fins al
Puig de la Guàrdia, la representació teatral del Flautista de Hamelín (al
Casino Llagosterenc, 18h) i la Marxa de Torxes i el sopar de germanor
(a partir de les 19h). La vila d’Arbúcies (la Selva) centra el seu
Correllengua a homenatjar la figura de Xirinacs, amb la convocatòria
d’una jornada que inclou un col·loqui i la projecció d’un documental
sobre el filòsof i patriota (dijous 8, a l’Hotel d’Entitats, 21:30h). El
divendres 9, Riudoms (el Baix Camp) organitza la presentació del llibre
d’Ignasi Llorente “A la recerca del benestar. Independentisme racional
versus nacionalisme emocional". Per la seva part, la Sala Pau Casals de
la Biblioteca Tirant lo Blanc de Montgat (el Maresme), serà el
marc escollit per al concert i karaoke del Correllengua amb el
grup “Botifarra amb seques quartet” (divendres 9, 22:30h). A
ponent, Vilanova de Bellpuig (el Pla d’Urgell) tornarà a
organitzar diversos actes que començaran el divendres 9, amb
la xerrada “Aproximació al republicanisme al Pla d’Urgell” (a la
Llar Municipal de la Gent Gran, 21h). L’endemà, se celebraran
diverses activitats com ara la pintada d’un mural, el
campionat de Botifarra i la projecció de la pel·lícula “el Gat
amb botes”, mentre que el sopar popular i el trivial català
tancaran la jornada (tot plegat a cavall de la Sala de Jovent i
la Llar de la Gent Gran). Finalment, la ciutat de Badalona (el
Barcelonès) clourà els seus actes de Correllengua a la plaça
d’Antonio Machado, amb una cercavila de colles de cultura
popular i diversos tallers (dissabte 10, a les 17h).

Cartells dels CLL d’Arbúcies i
Vilanova de Bellpuig

Fora del Principat, la ciutat d’Eivissa focalitzarà el seu Correllengua amb
la 2a edició del Campionat d’Scrabble, al CEIP Sa Graduada, a partir de
les 9h del matí, mentre que Crevillent (el Baix Vinalopó), combinarà un
vespre de reivindicació i festa amb diversos parlaments d’entitats
afectades per les retallades i el concert de Pau Alabajos, entre d’altres
actes.
Malgrat que el Correllengua 2012 s’acomiada oficialment aquest proper
cap de setmana, en dies posteriors altres viles s’han engrescat a
organitzar activitats. Aquest és el cas de Vandellòs (el Baix Camp),
Arbeca (les Garrigues), Arenys de Mar, Canet de Mar i Tiana (el
Maresme), Terrassa (el Vallès Occidental) i L’Hospitalet de Llobregat (el
Barcelonès). Podeu consultar el programa d’activitats a través del nostre
web.

Cartell del CLL 2012 a Crevillent

SEGUIU L’ACTUALITAT DEL
CORRELLENGUA...

