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Butlletí del Correllengua 2014 - Núm. 5

Els municipis que conformen la
Llera del Ter, Bordils, Celrà i
Flaçà organitzen aquests propers
dies diferents actes de
Correllengua. Tot s'iniciarà a
l'Ateneu de Celrà amb la
presentació oficial i tindrà
continuïtat el cap de setmana amb
diverses activitats, on hi destaca
el concert de l'Orquestra de
Cambra de l'Empordà "Música per
la Llibertat, 1714-2014", que tindrà
lloc a la plaça de Catalunya de
Celrà.
La vila de Santa Coloma de
Gramenet (el Barcelonès), Artés
(el Bages) i Calella (el Maresme)
coincideixen a dedicar diversos
actes per recordar i homenatjar
Maria-Mercè Marçal, mentre que
la plaça de la vila de Sarrià
acollirà els actes d'aquest barri
barceloní, dissabte al migdia.
Recordeu... més informació a
l'agenda.

CLL a Castelló de la Plana
Dv. 3 d'octubre

CLL a Castellar del Vallès
Dv. 3 d'octubre
Ds. 4 d'octubre
Dg. 5 d'octubre

CLL a Piera

Dv. 3 d'octubre
Dg. 5 d'octubre
Inauguració del trencaclosques dels PPCC
al CLL d'Ivars d'Urgell

Entre els recursos més reeixits que
s'ofereixen als organitzadors de CLL,
el Trencaclosques dels Països
Catalans és sens dubte dels que
tenen més gran acollida.

CLL a Mataró
Ds. 4 d'octubre

CLL al Bruc

Dg. 5 d'octubre
CONSULTEU L'AGENDA DEL
WEB DE LA CAL PER A
ACTUALITZACIONS

Recollint aquesta necessitat, la CAL va
arribar a un acord amb l'escola "la
Serreta" d'Alella (Maresme) per a
elaborar-ne una nova versió, més
lleugera i actualitzada. La passada
primavera, els alumnes de primària s'hi
van posar de valent, i ja és un nou
material disponible per a tothom. Es va
estrenar amb gran èxit el 12 de juliol a
Ivars d'Urgell.
Més detalls sobre tots els recursos i
materials disponibles, al Dossier del
Correllengua 2014.

Mapa del CLL2014
Amb la col·laboració de:

El cantautor Feliu Ventura, protagonista
al CLL d'Artés (Dg. 28 - 19h)

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
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