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El Correllengua 2013 ja camina!
El passat dissabte 13 de juliol es va donar per encetada
la temporada del Correllengua 2013. Roda de Ter va ser
l'escenari perfecte dels actes d'inici, amb una molt bona
assistència de públic que es va anar concentrant a les
diferents activitats programades durant tot el dia.
L'homenatge a Miquel Martí i Pol, el poeta recordat en
aquesta edició del Correllengua, va ser l'eix sobre el qual
van sostenir-se bona part dels actes. La 3a edició del
Concurs de Llengua, el brillant parlament de Josep
Maria Terricabras, el lliurament d'una placa
commemorativa a la vídua del poeta, i l'espectacle
poèticomusical "Reconeixença" van ser els actes més
reeixits de la jornada. Ja a la nit, la Carpa va concentrar
els actes més festius, amb un sopar popular i els concerts
de Miquel del Roig i Deskarats, que van aplegar prop
d'un miler de persones.
Des de la CAL volem agrair el suport i implicació de tots
els rodencs i rodenques a l'acte d'inici del Correllengua
2013, i els felicitem per haver arribat a la 10a edició.
Consulteu aquesta enllaç, per a una crònica més àmplia
dels actes.

Propers esdeveniments
Juliol 2013
Del 15 al 26 de juliol
CLL a Canet de Mar
Exposició sobre Martí i Pol
Dj 18 de juliol
CLL a Torredembarra
CLL a Sentmenat
Dv 19 de juliol
CLL a Canet de Mar
Dc 24 de juliol
CLL a Torredembarra
Dv 26 de juliol
CLL a Torredembarra
CLL a Vilaverd
Ds 27 de juliol
CLL a Torredembarra
CLL a Palafrugell

La moció del
Correllengua

La flama de la
llengua arriba
aquest juliol a cinc
poblacions
Després de Roda de Ter, el
Correllengua s'escampa pel
territori aquest mes de juliol
amb un conjunt d'activitats
repartides per cinc
comarques del Principat.
Entre altres actes, a Canet
de Mar, Martí i Pol serà
l'eix sobre el que girin els
actes, amb una exposició i
el passi d'un documental,
Sentmenat opta per la
projecció del documental
"Són bojos aquests
catalans!?", Palafrugell
organitza activitats
dirigides per als més
menuts amb jocs
tradicionals, mentre que
Vilaverd enceta el seu
Correllengua amb la
presentació de dos llibres
"Licantropia" i "El pou dels
maquis". El Correllengua
més extens tindrà lloc a
Torredembarra amb
diverses activitats que
s'allargaran fins al 27 de
juliol.

Per a més informació,
podeu consultar l'agenda.

Cartell del CLL de Torredembarra

Des de fa temps, la CAL
elabora la moció del
Correllengua,
un document que cerca el
suport de les institucions
locals i comarcals al
moviment. Els nuclis de la
CAL, els organitzadors
locals o persones
anònimes poden entrar a
registre la moció i demanar
la seva aprovació als
respectius plens. També es
pot fer arribar als diferents
grups amb representació
municipal o dins del consell
comarcal. L'any passat
prop d'un centenar
d'ajuntaments s'hi van
adherir.
Us animem a promoure'l!

El racó de la CAL
Aquesta secció informa
breument d'activitats i
projectes ens els que
treballa la CAL. Entre les
darreres novetats, cal
destacar la presència de la
CAL a la sessió
constituent del Pacte
Nacional pel Dret a
Decidir, celebrada el 26 de
juny al Parlament de
Catalunya. Aquest pacte té
com a objectiu donar
suport explícit al procés de
l'exercici del dret a decidir i
de la celebració d'una
consulta sobre el futur
polític de Catalunya.
Paral·lelament, la CAL
també va ser present entre
les entitats que van donar
suport al Concert per la
Llibertat, que va tenir lloc
al Camp Nou el passat 29
de juny.
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