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La DIADA inicia el període de
màxima activitat
L'arribada de la Diada acostuma a coincidir amb l'inici del període de
màxima activitat del Correllengua. Enguany no és pas una excepció i,
tot i que encara no hi hem entrat de ple, a hores d'ara ja són 53 els
pobles, barris i ciutats que han celebrat o celebraran actes.
Les activitats programades són, com sempre, diverses però s'està
percebent una clara predilecció per a aquelles que volen recordar
Maria-Mercè Marçal i els fets de 1714, a través de xerrades, lectures de
poemes, passis de documentals o exposicions.
Aquests propers dies, Solsona (el Solsonès), Corbins (el Segrià),
Torrelavit (Alt Penedès) i especialment la comarca de l'Alt Camp
celebraran actes de Correllengua. No us oblideu de consultar l'agenda i
el Mapa del Correllengua 2014 per a més informació.

Propers esdeveniments
SETEMBRE
(provisional)
CLL a Solsona

Dc. 10 de setembre

CLL a Corbins

Dc. 10 de setembre
Ds. 13 de setembre

CLL a Torrelavit

Ds. 13 de setembre
Dg. 14 de setembre

CLL a l'Alt Camp
Dt. 16 de setembre
Dc. 17 de setembre
Dj. 18 de setembre
Dv. 19 de setembre
Dg. 21 de setembre

Imatge d'un dels actes celebrats l'any passat al CLL de Corbins

La CAL surt al carrer
aquest mes de setembre

Gran acollida de la
samarreta del CLL 2014

Coincidint amb la Diada de l'Onze de
Setembre i la Festa Major de la
Mercè a Barcelona, la CAL serà
present a diverses mostres d'entitats.
El dia 11, des de les 10h del matí,
ens podreu trobar a la tradicional
Mostra d'Entitats dels Països
Catalans, al costat mateix de l'Arc de
Triomf de Barcelona. Uns dies més
tard, també serem presents a la 19a
Mostra d'Associacions de
http://us7.campaign-archive2.com/?u=c94ce8a707f2b7c65d95757b1&id=d89ccee65d&e=f5c1ba84c0

CLL a Celrà-Llera del Ter
Dv. 26 de setembre
Ds. 27 de setembre

CLL a Sarrià (BCN)
Ds. 27 de setembre

CLL a Gandia

Ds. 27 de setembre

CLL a Bordils-Llera del Ter
Dg. 28 de setembre

CONSULTEU L'AGENDA DEL
WEB DE LA CAL PER A
ACTUALITZACIONS
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Barcelona, que se celebrarà els dies
20, 21 i 24 de setembre a la plaça de
Catalunya del cap i casal.
A ambdues fires us hi podreu atansar
i informar-vos de primera mà dels
projectes i activitats que impulsem i,
és clar, pot ser un magnífic moment
per a conèixer-vos personalment.
Us hi esperem!

Mapa del CLL2014

Amb la col·laboració de:
Una de les maneres més atractives i
directes de popularitzar el CLL és,
sense dubte, a través de la imatge de
la samarreta, que adapta la
simbologia del cartell guanyador del
concurs que es convoca cada any.
La d'enguany està tenint molt bona
acollida, pel seu encertadíssim disseny
al·legòric a la poetessa M-M Marçal.
Recordeu que, tant la samarreta com
d'altres recursos, es posen a
disposició de tots els organitzadors a
preus molt ajustats, i són una via
formidable per a aconseguir ingressos
per als organitzadors.
Més informació al Dossier del
Correllengua 2014.

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

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
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