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L'aplec de Galliner, acte central del
Correllengua al Pallars
El cim de Galliner ofereix una de les millors vistes sobre el pantà
de Sant Antoni i la conca de Tremp, i s'ha convertit en un símbol
del Correllengua del Pallars, gràcies a l'aplec que s'hi fa pels volts
del 12 d'octubre. Enguany no és una excepció, i els organitzadors
preparen una pujada popular aquest mateix dia, que culminarà amb
una gran botifarrada, ben amenitzada amb música en directe. Per a
més detalls podeu consultar aquesta pàgina de facebook. Els
propers caps de setmana, el moviment continuarà el seu camí per
terres pallareses, aturant-se a Talarn, Isona i Tremp.
Però no serà aquest l'únic acte de Correllengua al país aquest cap
de setmana. El barri barceloní de Les Corts, amb actes dijous,
dissabte i diumenge, i la capital de la Segarra, Cervera, s'afegeixen
a la gresca. Tampoc podem oblidar la vila d'Olesa de Montserrat,
que ha programat tota una setmana d'activitats que culminen
diumenge, ni els actes de divendres programats a Piera, Figueres i
Pallejà.
Recordeu de repassar l'agenda per a més detalls.

Propers esdeveniments
De l'9 al 15 d'OCTUBRE
(provisional)
CLL a Olesa de Montserrat
Dj. 9 d'octubre
Dv. 10 d'octubre
Ds. 11 d'octubre
Dg. 12 d'octubre

CLL a Les Corts
Dj. 9 d'octubre
Dv. 10 d'octubre
Ds. 11 d'octubre
Dg. 12 d'octubre

CLL a Pallejà
Dv. 10 d'octubre

CLL a Figueres
Dv. 10 d'octubre

CLL a Piera

Dv. 10 d'octubre

CLL a Cervera
Ds. 11 d'octubre

CLL al Pallars
Cartell de l'Aplec de Galliner 2014

Dg. 12 d'octubre

CLL a la Vila de Gràcia

El País Valencià bull
d'activitat pel 9
d'octubre

La llengua, a debat

Pels volts del 9 d'octubre el País
Valencià celebra un munt de
Correllengües, que es mobilitzen a
l'entorn de la gran manifestació de
http://us7.campaign-archive2.com/?u=c94ce8a707f2b7c65d95757b1&id=407d562d70&e=f5c1ba84c0

Dc. 15 d'octubre

CONSULTEU L'AGENDA DEL
WEB DE LA CAL PER A
ACTUALITZACIONS
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la Diada. Enguany, amb la vista
posada a les eleccions del mes de
maig, el lema no pot ser més
explícit "Fem possible el canvi al
País Valencià".
Els dies posteriors continuarà la
marxa del Correllengua, amb
activitats a Monòver, Oliva,
Guardamar de Segura i Xilxes,
entre d'altres.
Més informació al mapa del
Correllengua 2014.

Mapa del CLL2014
Salvador Cot (periodista) i Eva Pons
(professora de Dret Constitucional de la
UB), dos dels ponents de la jornada

Amb la col·laboració de:

Aquest dissabte, al matí (10h), tindrà
lloc a la Vila de Gràcia de Barcelona
(Orfeó Gracienc, carrer Astúries, 83)
una jornada sobre llengua,
organitzada per la CAL.

Cartell de la Manifestació pel 9 d'octubre
al País Valencià

Amb el títol "Millorarà l'ús social
del català en una Catalunya
independent?" els diversos ponents
debatran sobre qüestions de gran
rellevància pel futur de la llengua.
Com hauria de reconèixer el seu
estatus jurídic la nova constitució?
quines polítiques culturals i de
comunicació s'hauran d'impulsar per
fer que ocupi el lloc que li escau?
Tindrà sentit parlar d'immersió
lingüística a l'escola en un estat
independent?

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

Aquests i molts altres interrogants
seran tractats dissabte. Més
informació aquí.

segueix-nos a Twitter | fes-te amic a Facebook | reenvia a un amic
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