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Arrenca el Correllengua al País
Valencià
Un any més el Correllengua s'escampa pel País Valencià amb força,
de la mà d'Acció Cultural del País Valencià (ACPV). Enguany l'entitat
impulsa el reconeixement i homenatjae a dues figures insignes de la
cultura i literatura catalanes: Joan Roís de Corella i Joan Vinyoli.
Al mateix temps, ACPV té com a objectiu fer arribar el moviment al
món escolar, bàsicament a la Primària, i fa una crida als mestres
d'aquest ensenyament a programar activitats de difusió i promoció
de la llengua.
Per a més informació sobre els continguts i calendaris, feu un cop
d'ull al web Correllengua 2014 al País Valencià.

Propers esdeveniments
SETEMBRE
(provisional)
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

CLL a Cabrils

Dv. 19 de setembre

CLL a Castellar del Vallès
Del. 23 de setembre
al 5 d'octubre

CLL a Santa Coloma de
Gramenet
Dj. 25 de setembre

CLL a Vila-real

Dv. 26 de setembre

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

CLL a Sarrià (BCN)
Ds. 27 de setembre

Imatge del cartell oficial del Correllengua al País Valencià

CLL a Gandia

Ds. 27 de setembre

CLL a Bordils-Llera del Ter

L'Alt Camp vibra amb
el Correllengua
Aquests dies es programen una
munió d'actes de Correllengua a

L'Scrabble i l'exposició

"El català és cosa de
tothom", nous recursos
per als organitzadors

http://us7.campaign-archive1.com/?u=c94ce8a707f2b7c65d95757b1&id=5ac88937b4&e=f5c1ba84c0

Dg. 28 de setembre

CLL a Artés

Dg. 28 de setembre
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CONSULTEU L'AGENDA DEL
WEB DE LA CAL PER A
ACTUALITZACIONS

la comarca de l'Alt Camp. Dijous
18 està previst el concert del
cantautor Pau Alabajos, al pati de
Sant Roc de Valls, i l'endemà es
projectarà el documental "Són
bojos, aquests catalans!?", que
comptarà amb la presència del
seu director. El dia gran serà
diumenge amb la tradicional
pujada a Miramar, que es
culminarà amb un dinar popular.
Però no serà només aquesta
comarca la única a celebrar
activitats aquests propers dies: la
Bisbal d'Empordà, Cabrils,
Santa Coloma de Gramenenet o
la Llera del Ter en són alguns
exemples.
Consulteu l'agenda per a més
informació.

Mapa del CLL2014
La CAL segueix ampliant el nombre de
recursos que posem a la vostra
disposició. Seguint aquest objectiu,
hem elaborat una nova versió,
actualitzada i ampliada, de l'exposició
"El català és cosa de tothom" una
radiografia fidel de l'estat d'ús de la
llengua.

Gegants i capgrossos al CLL de
Miramar

Amb la col·laboració de:

D'altra banda, també hem elaborat una
edició de gran format del joc
d'Scrabble en català, per al seu ús en
Correllengües i altres esdeveniments.
Poseu-vos en contacte amb nosaltres
per a més informació (cal@cal.cat)

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
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