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El Correllengua reprèn l'activitat
Després d'un mes d'agost on s'ha fet palès la influència del
període de vacances, el Correllengua ha recuperat la primera
setmana de setembre l'habitual vigor, i dia rere dia diverses
viles i barris es van afegint al moviment, en un degoteig
constant. A data de 4 de setembre, ja són trenta els
Correllengües confirmats (només al Principat) i se sumen als
nou que ja han vist el pas de la flama de la llengua durant
l'estiu.

Propers esdeveniments
Setembre 2013

Tot i la baixa activitat de l'agost, el Correllengua no s'ha aturat
pas i ha arribat a diverses poblacions de la nostra geografia.
Dt 10 de setembre
Aquest és el cas de Vilaverd (Conca de Barberà) amb un
CLL a Corbins
ampli ventall d'actes que es van allargar dues setmanes. Entre
Aplec de Castellvell (Solsona)
aquests destacaren les presentacions dels llibres
"Licantropia" (de Carles Terès) i "El pou dels maquis" (de
Margarida Aritzeta) i una interessant xerrada a càrrec de
Dv 13 de setembre
CLL a Sta. Margarida de Montbui
representants dels col·lectius "Moviment Franjolí per la
Llengua" i "Enllaçats per la Llengua". Als Hostalets de
Pierola (Anoia), de l'11 al 18 d'agost, es va viure una nova
Ds 14 de setembre
CLL a Sta. Margarida de Montbui
edició de la setmana de la Joventut i del Correllengua, amb
CLL a la Seu d'Urgell
activitats dirigides als més joves. Els actes més concorreguts
CLL
a Montoliu de Lleida
foren el concert de Miquel del Roig, l'assaig de cadena
CLL a Corbins
humana per la independència i el sopar popular, que va estar
CLL a Alcanar
amenitzat per l'actuació musical de diferents intèrprets locals i
CLL
a Torrelavit
un correfoc de cloenda. Finalment, Alforja (Baix Camp) va
celebrar el seu Correllengua entre el 14 i el 17 d'agost, que
sota el lema "el parlar d'Alforja", va girar a l'entorn de la
Dg 15 de setembre
recuperació dels mots locals, a través de la confecció de
CLL a Sarrià - Sant Gervasi (BCN)
pancartes que es van penjar pels carrers i places de la vila.
CLL a Torrelavit
Dj 19 de setembre
CLL a Valls
Dv 20 de setembre
CLL a la Bisbal d'Empordà

Cadena humana al CLL dels Hostalets de
Pierola

Ds 21 de setembre
CLL a la Bisbal d'Empordà

El mapa del
Correllengua, a punt!
Una de les millors maneres de
copsar la vitalitat de
Correllengua és a través del

Dg 22 de setembre
CLL de l'Alt Camp (Miramar)
Imatge del CLL d'Alforja

Dv 27 de setembre
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CLL a Bellpuig
Mapa Virtual del
La Terra Alta
Correllengua 2013, una eina
tindrà
que ja podeu consultar des de fa
Ds 28 de setembre
Correllengua!
unes setmanes. Aquí trobareu
CLL a Artés
de manera àgil i ràpida a quin
CLL
a Bellpuig
Un dels objectius de la CAL
racó del país se celebrarà
CLL a Móra d'Ebre
aquest any és impulsar el
CLL
a Móra la Nova
properament un acte de
Correllengua a les
CLL a Esplugues de Llobregat
Correllengua, les dates exactes i comarques del Principat on
CLL a l'Hospitalet de Llobregat
l'enllaç a l'agenda d'activitats
el moviment encara no hi ha
prevista. El mapa s'actualitza
arribat o fa temps que no hi
diàriament amb les darreres
arrela. A través d'una
novetats i incorpora informació
campanya de difusió per les CONSULTEU L'AGENDA DEL
de tota la nació.
assemblees territorials de
WEB DE LA CAL PER A
ACTUALITZACIONS
l'ANC, hem obtingut la
En aquest sentit, s'han inclòs les
primera resposta positiva.
poblacions i barris per on va
Gràcies a l'impuls de
passar el Correllengua de
l'Assemblea Territorial
Mallorca i d'Andorra durant la
de Gandesa, el
passada primavera i s'aniran
Correllengua arribarà a
incorporant els actes programats
l'octubre,
per primer cop en
al País Valencià i a Eivissa,
molt
de
temps,
a la Terra
durant la propera tardor.
Alta. Des de la CAL
animem
a que altres entitats
No oblideu també que aquest
del
Pla de l'Estany, la
butlletí electrònic el podeu
Cerdanya o la Garrotxa s'hi
fer córrer entre els vostres
afegeixin ben aviat!
amics, familars i entitats o
associacions interessades.
Només cal que que es
Mapa del CLL2013
subscriguin a través d'aquest
enllaç, o bé fer ús de l'opció
"reenvia a un amic" que
trobareu al peu d'aquest butlletí.

Web de la Coordinadora 11 de
setembre de Tarragona

El racó de la CAL

Cartell de proper CLL de Corbins

La CAL serà present
enguany a la Diada per
partida doble. Per una
banda, i com cada any,
serem presents a la fira
d'entitats que organitza el
col·lectiu Gent de la Terra, al
Passeig President Lluís
Companys de
Barcelona. Al mateix
temps, la Coordinadora 11
de setembre de Tarragona,
ha convidat a la CAL a
participar als actes que se
celebraran a la capital
tarragonina des de bon matí,
i que enguany giren a
l'entorn de la campanya
"Som Països Catalans". Tot
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plegat a les 12h, a la plaça
de les Cols.
segueix-nos a Twitter | fes-te amic a Facebook | reenvia a un amic
Copyright © 2013 Coordinadora d'Associacions per la Llengua catalana, All
rights reserved.
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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