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Setze viles de la geografia del Principat,
a punt pel Correllengua aquest cap de setmana

Cartell del CLL d’Igualada i marxa de
Torxes del CLL de Balaguer

El mes d’octubre és tradicionalment el mes del Correllengua i enguany
no és una excepció. Durant el primer cap de setmana del mes, un total
de setze poblacions el celebraran, entre elles diverses capitals de
comarca. A Mataró (el Maresme), la plaça dels Bous serà un cop més
el punt d’inici dels actes centrals del Correllengua, la tarda del dissabte
dia 6, amb una concorreguda cercavila que recorrerà els carrers i
places del centre per a finalitzar a la plaça de l’Ajuntament, on la
flama de la llengua serà rebuda per les autoritats. Ja per la nit (21h), i a
la mateixa plaça de l’Ajuntament, Carles Belda oferirà un concert de
cloenda. La capital de l’Anoia, Igualada, és ja tot un clàssic del
calendari. De la mà del Casal la Teixidora, diversos espais de la ciutat
allotjaran activitats el dissabte 6. Entre elles destaquen la taula rodona
sobre el futur polític del Principat, amb el suggerent títol “I ara què?” (a
la plaça Pius XII, 12h), el final del concurs “Joves a Debat” que
organitza la Jove Cambra d’Igualada (a la Rambla Sant Isidre, 16h) i els
concerts de cloenda de Brams, Terratombats i Ebri Knight (a la plaça
Pius XII, 22h). A Balaguer (la Noguera), el Casal Pere III torna a
encapçalar el Correllengua amb un conjunt d’actes que s’iniciaran a
la plaça del Mercadal (18h), i que inclouran, entre altres activitats, una
xocolatada infantil, una mostra de cultura popular i la tradicional
marxa de torxes.

AGENDA CLL 2012
Del 8 al 15 d’octubre
(més informació a www.cal.cat)

CLL a Olesa de Montserrat
(el Baix Llobregat)
Dl. 8 d’octubre (enllaç)
Dt. 9 d’octubre (enllaç)
Dc. 10 d’octubre (enllaç)
Dj. 11 d’octubre (enllaç)
Dv. 12 d’octubre (enllaç)
Ds. 13 d’octubre (enllaç)
Dg. 14 d’octubre (enllaç)

CLL a Elx (el Baix Vinalopó)
Dt. 9 d’octubre (enllaç)

CLL a Barbens (el Pla d’Urgell)
Dv. 12 d’octubre (enllaç)

A l’entorn del Cap i Casal, s’han programat diversos Correllengües.
Aquest és el cas de Badalona (el Barcelonès) que inicia els seus actes el
dijous dia 4 (a la Fundació Ateneu Sant Roc, 19h) amb la inauguració de
l’exposició “Joan Fuster, una biografia visual (1922-1992)” que es podrà
visitar fins al 30 d’octubre. També el Correllengua de L’Hospitalet de
Llobregat (el Barcelonès) comença a caminar aquest dissabte dia 6 amb
el recital poeticomusical Jacques Prévert, a l’Ateneu de Cultura Popular
(19h). Per la seva part, Santa Coloma de Gramenet (el Barcelonès)
continuarà la programació del Correllengua al local Social Krida (C.
Beethoven, 7) amb una exposició sobre cultura popular i tradicional i el
visionat del documental “Xirinacs, de l’amnistia a la independència”.
D’altra banda, l’Associació Cultural Palafit organitza el seu segon
Correllengua a Pallejà (el Baix Llobregat) aquest cap de setmana. Entre
les activitats programades destaquen el correfoc i el concert del grup
Jazz Funk (a la plaça del Castell, dv. 5 al vespre) i la partida duplicada
d’Scrabble (a la mateixa plaça, el diumenge 7, a les 11h).

CLL a Les Corts (Barcelona)
Dv. 12 d’octubre (enllaç)
Ds. 13 d’octubre (enllaç)
Dg. 14 d’octubre (enllaç)

CLL a La Pobla de Lillet (el Berguedà)
Ds. 13 d’octubre (enllaç)
Dg. 14 d’octubre (enllaç)

Cartell del CLL de Sta. Coloma de
Gramenet i imatge del CLL de Pallejà 2011

Dues imatges del CLL de Calella i
Vilassar de Mar de l’any 2011

Al Maresme, a part del Correllengua de Mataró ja esmentat, tres viles
veuran el pas de la flama de la llengua pels seus carrers. A Calella, s’ha
programat una triple jornada amb un fort protagonisme de la figura de
Xirinacs. El divendres 5 (19h), al Casal l’Amistat, se celebrarà una
xerrada titulada “Pau i no violència” i que servirà de preàmbul al
visionat d’un documental a l’entorn del filòsof i patriota. L’endemà una
nova conferència, al mateix espai i hora, tractarà sobre el seu model
filosòfic, mentre que el diumenge 7 (des de les 11h), el passeig Manuel
Puigvert serà el marc per a les activitats més lúdiques, amb diversos
tallers de cultura popular, tirada de bitlles, una arrossada i l’actuació
del grup musical Mots. A Canet de Mar, el Correllengua s’organitza a
l’entorn de diverses conferències a la Biblioteca P. Gual i Pujadas. La
primera serà aquest divendres 5 d’octubre (20:30h), amb el títol “La
llengua occitana a Catalunya” a càrrec de Jusèp Loís Sans Socasau,
cap de Política Lingüística del Consell General d'Aran i membre de la
Junta de CAOC (Cercle d'Agermanament Occitano Català). Més al
sud, a Vilassar de Mar, els actes començaran la tarda del dissabte
(18h) amb una cercavila que durà la comitiva fins a la plaça del Círcol,
on després de diverses activitats per a la mainada i d’una botifarrada,
serà el torn pels concerts de El Veïnat i Caribús. L’endemà (19h), la sala
Maria Roser Carrau (Espai Cultural Can Bisa) allotjarà un recital de
poesia i l’actuació del grup Ssstrèpits.

A Castellar del Vallès (el Vallès Occidental), viuran el cap de setmana gran
del Correllengua, amb els concerts de Plou com mai i Els Catarres, a l’espai
Tolrà (22:30h). El dissabte, l’activitat es desplaçarà a la plaça Calissó amb
diverses activitats matinals i de tarda, que inclouen animació infantil,
bastoners i gegants, cant coral i ball de gitanes. La plaça del Casal de
Matadepera (el Vallès Occidental) serà el marc escollit per al
desenvolupament de diverses activitats. La tarda del dissabte 6, s’ha
programat un concurs d’Scrabble, un taller i exposició de bastoners i una
gran cercavila amb la presència de diversos elements de cultura popular.
Per la nit serà el torn per a la botifarrada popular i el concert-ball amb els
Bufanúvols. L’endemà, el Correllengua clourà amb l’animació infantil del
grup “Ma, me, mi... Mozart”, a la plaça del casal (18h).

Els Catarres, protagonistes del CLL
de Castellar del Vallès

Cartell del CLL de Sallent

Elx i Gandia, protagonistes dels actes del Correllengua del País Valencià
El Correllengua 2012 al País Valencià ja fa dies que córrer, amb diversos actes
encaminats a homenatjar la figura de Joan Fuster. Aquest cap de setmana
s’esdevenen els plats forts, amb els Correllengües d’Elx i Gandia. A Elx (el Baix
Vinalopó), el divendres 5 d’octubre, el saló de plens allotjarà l’acte de
lliurament de la flama i de lectura del manifest, a càrrec de joves d'Educació
Secundària de la ciutat. Posteriorment, hi haurà l’actuació de la colla de
dolçainers i tabaleters el Cascabot i, ja al casal Jaume I, es podrà degustar un
sopar a base de "Picadeta", coca i vi de la terra. El mateix dia a Gandia (la
Safor), la plaça del Rei en Jaume I, serà l’escenari dels actes, amb un inici
centrat en una mostra de jocs populars i tallers per als més menuts.
Seguidament, serà el torn per a la cercavila (20h), que comptarà amb la
participació de Grup de Danses Roda i Volta, Muixeranga de la Safor,
Muixeranga de Pego, Colla de Dimonis Fem Fredat de Simat de la Valldigna,
Colla de Dolçainers i Tabaleters de la Safor i El Rebrot. Finalment, els concerts
de Toni de l’Hostal, Obrint Pas en acústic i Alterkat tancaran els actes.

Dg. 14 d’octubre (enllaç)

CLL a L’Hospitalet de Llobregat
(el Baix Llobregat)
Dl. 15 d’octubre (enllaç)

SEGUIU L’ACTUALITAT DEL
CORRELLENGUA A TRAVÉS DEL
MAPA LOCALITZADOR, LES
XARXES SOCIALS I ELS MITJANS
DE COMUNICACIÓ

Al Bages, les viles de Sallent i Avinyó compartiran protagonisme. A Sallent,
durant tres dies es podrà escollir entre un ampli ventall d’activitats, de les
que destaquem la xerrada i el passi del documental sobre l’operació
Garzón de 1992, amb la presència de Ramon Piqué, professor de la UAB
(divendres, 5 - 20h, a l’Ateneu Rocaus), les titelles per a adults, amb
l’espectacle Mans, de la companyia “l’Estenedor” (dissabte, 6 – 22:30h, a
l’Ateneu Rocaus) o la mostra de cultura popular i el dinar que conclourà
amb una cantada d’havaneres (diumenge 7, a partir de les 12h, a la plaça
dels Arbres). Per la seva part, Avinyó concentrarà els actes el dissabte 6,
iniciant-los amb una cursa/caminada popular per la llengua (11h), una
cercavila (18h) i el sopar popular i el concert de Jordi Montañez (al Cine
Catalunya, a partir de les 19:30h).
Finalment, el Parc de Can Badell de Bigues i Riells (el Vallès Oriental)
acollirà la tarda de dissabte els actes de Correllengua, que inclouran
diversos tallers infantils, concursos de llengua, una exhibició de Ball de
Gitanes i l’actuació final de Cesk Freixas. A Sant Pere de Riudebitlles (l’Alt
Penedès), el mateix dissabte, la plaça de l’Església serà el marc del
Correllengua local amb diverses activitats que s’iniciaran a les 17h.

CLL a St. Vicenç de Montalt
(el Maresme)

