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Jornada sobre el futur del català a la
Vila de Gràcia
Enguany, data clau per al nostre futur nacional i lingüístic, la CAL,
amb la col·laboració de la Fundació Orfeó Gracienc, organitza
una jornada de debat a l'entorn del futur de la llengua sota el títol
“Millorarà l’ús social de la llengua catalana en un estat
independent?”. En aquest esdeveniment diferents experts parlaran
dels reptes lingüístics que es plantegen dins els àmbits legal i
institucional, dels mitjans de comunicació, de l'escola i de
l'empresa, i posaran sobre la taula les accions i mecanismes
necessaris per ampliar l’ús social de la llengua dins aquests
àmbits.
L’acte tindrà lloc el dissabte 11 d'octubre (des de les 10h), a
l’Orfeó Gracienc de Barcelona, i hi participaran Eva Pons,
professora de Dret Constitucional de la Universitat de Barcelona,
Salvador Cot, director del diari Nació Digital, Pere Mayans,
professor i tècnic en gestió de les llengües, i Albert Pont,
president del Cercle Català de Negocis. Eduard Berraondo,
periodista i coordinador del programa L’illa de Robinson d’El Punt
Avui TV, serà l’encarregat de conduir i moderar l’acte.
Aquesta jornada, que s'emmarca dins els cates del Correllengua
de Gràcia, és oberta al públic i l’accés és gratuït. Per assistir-hi, es
prega confirmació prèvia d'assistència escrivint un correu a
cal@cal.cat, o bé trucant al telèfon 934 159 002.
Us hi esperem!

Propers esdeveniments
De l'1 al 9 d'OCTUBRE
(provisional)
CLL a Mollerussa
Dc. 1 d'octubre
Dj. 2 d'octubre
Ds. 4 d'octubre

CLL a Mataró
Dc. 1 d'octubre
Dj. 2 d'octubre
Ds. 4 d'octubre

CLL a Sant Just Desvern
Dj. 2 d'octubre
Ds. 4 d'octubre

CLL a Berga
Dv. 3 d'octubre

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

CLL a Pedreguer
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

CLL a Canet de Mar
Ds. 4 d'octubre

CLL a St. Pere de
Riudebitlles
Ds. 4 d'octubre
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CLL a Balaguer
Ds. 4 d'octubre

CLL a Tremp
Ds. 4 d'octubre

CLL al Bruc

Ds. 4 d'octubre

CLL a Elx

Dg. 5 d'octubre

CLL a Sta. Coloma de
Gramenet
Dg. 5 d'octubre
Dc. 8 d'octubre

CLL a Olesa de Montserrat
Cartell de la jornada

Dl. 6 d'octubre
Dt. 7 d'octubre
Dc. 8 d'octubre
Dj. 9 d'octubre

CLL a Betxí

Dc. 8 d'octubre
CONSULTEU L'AGENDA DEL
WEB DE LA CAL PER A
ACTUALITZACIONS

El Correllengua del
Maresme, ja té
programa!

El Correllengua
s'anima d'allò més!

Com cada any, el nucli de la CAL
a Mataró, ha editat el programa
dels actes previstos al Maresme,
una de les comarques on el
moviment hi té més implantació.
La seva capital, Mataró, celebra
els actes centrals el proper
dissabte 4 d'octubre a Can
Xammar, amb una cercavila i
diversos concerts per a grans i
menuts. Les properes setmanes
s'aniran succeïnt els actes a
diverses poblacions més, com ara
Argentona, Canet de Mar,
Montgat, Sant Vicenç de
Montalt i Vilassar de Mar.

Mapa del CLL2014
Amb la col·laboració de:

Més informació a l'agenda.
Cartell del CLL de Balaguer
Els propers dies, el Correllengua
agafa embranzida i encara l'octubre
ple d'energia.
A Mollerussa, destaca l'homenatge
a M-M Marçal, el dijous 2 d'octubre, i
els actes centrals que tindran lloc el
dissabte. També cal esmentar les
activitats previstes a Castellar del
Vallès (que celebra el 10è aniversari
amb concerts i actes de plaça) i
Sant Just Desvern on hi torna a
sobresortir el concurs Calvern.

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

També Piera es deixa anar aquests
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dies, amb activitats que s'allarguen
fins a la Castanyada, i no cal
desmerèixer gens els actes previstos
a Balaguer, Berga, Santa Coloma
de Gramenet, Tremp o Sant Pere
de Riudebitlles, per citar-ne només
alguns.

Programa del CLL al Maresme

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
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La nostra adreça electrònica és:
correllengua@cal.cat
dóna'm de baixa de la llista de correus

http://us7.campaign-archive2.com/?u=c94ce8a707f2b7c65d95757b1&id=726f428e37&e=f5c1ba84c0

3/3

