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Emotiu acte d'inici del
Correllengua 2014 a Ivars d'Urgell
El dissabte 12 de juliol, Ivars d'Urgell va donar el tret de
sortida al Correllengua 2014 amb una emotiva jornada de
record a la seva pubilla, Maria-Mercè Marçal. Durant tot el
dia, mig miler de persones van poder participar dels actes,
que van tenir en la poetessa i activista, el seu eix central.
Especialment reeixits van ser l'ofrena floral al cementiri on
reposa, l'original adaptació dels seus poemes a càrrec del
grup de teatre local La Sucrera, l'espectacle poeticomusical
"Tres voltes rebel" i un itinerari literari pels racons més
emblemàtics d'Ivars.
No va faltar tampoc a la cita la cultura popular, amb una
cercavila amb gegants, grallers i bastoners, i també les
activitats per als més menuts, amb la construcció del
trencaclosques gegant dels Països Catalans. Cal destacar
també l'enèrgic parlament de Josep Borrell, a l'entorn de la
defensa de la llengua i del seu ús social.
Diversos familiars i amics de la poetessa van assistir als actes,
entre ells la seva filla Heura. Tot plegat, un inici de
Correllengua que serà recordat durant molt temps.
Podeu accedir a totes les imatges de la jornada a aquest
enllaç i també visionar aquest audiovisual.

Propers esdeveniments
JULIOL i AGOST
CLL a Vilaverd
Dv. 18 de juliol
Ds. 19 de juliol
Dg. 20 de juliol
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Dg. 27 de juliol

CLL a Palafrugell
Dv. 25 de juliol

CLL als Hostalets
de Pierola
Del 10 al 17 d'agost
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Mapa del CLL2014

La Flama del Correllengua va acompanyar la passejada literària

Amb la col·laboració de:

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
Imatge de l'emotiu espectacle poeticomusical "Tres voltes rebel"

La Seu d'Urgell i
Canet de Mar
enceten la
temporada del CLL

L'Empentallengua,
noves idees pel
vostre CLL

Juntament amb Ivars d'Urgell,
La Seu d'Urgell i Canet de
Mar van celebrar actes de
Correllengua el cap de setmana
del 12 de juliol.
La plaça de les Monges de la
capital de l'Alt Urgell es va
omplir amb nombroses
activitats, de les que
destacaren la festa infantil i la
lectura del Manifest, a càrrec de
Josep Santamaria, president de
l'Amics de la Sardana de la
Seu d'Urgell.
Més informació aquí.

Entre els nous recursos que
ofereix enguany la CAL volem
destacar el projecte
Empentallengua.
Aquest és un projecte de
dinamització lingüística a través
de la promoció de petites i molt
variades accions que es poden
impulsar a nivell local a diferents
àmbits (educatiu, associatiu,
comercial...), i que les institucions,
organitzacions i col·lectius que
treballen per la llengua poden dur
a terme al seu barri, municipi o
comarca.
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Us animem a fer-hi una ullada!

"Què ens passa,
valencians!?"
Proposta de
col·loquis
Plaça de les Monges de la Seu d'Urgell

A Canet de Mar, el primer acte
de Correllengua de l'any es va
celebrar a la Sala Cultural
Ramon de Capmany, amb la
xerrada “Maria-Mercè Marçal:
parlar per boca de ferida” a
càrrec de l’escriptora masnovina
Fina Llorca. Podeu consultar
una crònica de l'acte a aquest
enllaç.

Ja heu presentat la
Moció de suport al
Correllengua?

Els productors dels documentals
"Son bojos aquests catalans!?" i
"Què ens passa, valencians!?"
s'han ofert a realitzar passis i
col·loquis sobre aquestes
interessants obres, en el marc del
vostre Correllengua. Només cal
que hi contacteu a través de
l'adreça: sonbojos@gmail.com
o queenspassa@gmail.com.
Ambdós DVD els podeu demanar
a la CAL, donat que formen part
del Dossier del Correllengua
2014

Una de les actuacions que
s'impulsen des dels nuclis de la
CAL i des de totes aquelles
entitats que organitzen el CLL,
és la presentació al ple dels
ajuntaments de la Moció de
suport al Correllengua.
L'actuació és molt senzilla, heu
d'entrar al registre del vostre
Ajuntament el text de la moció,
per a què sigui presa en
consideració al proper ple. És
una manera de copsar el suport
institucional al moviment i allò
que representa.
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