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La manera més fàcil de seguir l 'actualitat del Correllengua 2014

Butlletí del Correllengua 2014
Any 5 - número 1 - 1a quinzena de juliol

El Correllengua torna a
caminar!

Un any més, i ja en van divuit, la festa major de la
llengua i la cultura catalana comença la seva
singladura. Enguany, Ivars d'Urgell (Pla d'Urgell) ha
estat la vila escollida per a donar inici al Correllengua
2014, en motiu de ser el bressol de la reconeguda
autora i activista que es recorda en aquesta edició,
Maria-Mercè Marçal.
La jornada tindrà lloc el proper dissabte 12 de juliol
durant tot el dia, i estarà farcida d'activitats en record a
la poetessa, com ara una ofrena floral allí on descansa,
un lectura de poemes, o una passejada literària pels
espais on va viure. Els actes centrals es reserven a la
tarda amb l'espectacle poeticomusical "Tres Voltes
Rebel" de Vicente Monera i Jaume Calatayud, i el
parlament de Josep Borrell, filòleg i antic director de
l'Institut d'Estudis Ilerdencs. El dia acabarà amb una
doble activitat: visita a l'estany d'Ivars i gresca i xerinola
amb la festa de l'esport i el sopar popular.

Per a més informació no oblideu consultar el web de la
CAL, o descarregueu-vos el cartell de la jornada aquí.

Imatge del cartell d'inici del CLL

2014 a Ivars d'Urgell

Més recursos per

Maria-Mercè Marçal l'autora

homenatjada al Correllengua 2014

Doble acte de
presentació del

Correllengua 2014

Feia anys que no ens
engrescàvem a organitzar un

Propers esdeveniments
JULIOL

 

CLL i Rubifolk a Rubí
Dj. 3 a Dg 6 de juliol

CLL a Calella
Dv. 11 de juliol 

Ds. 12 i Dg. 13 de juliol

CLL a Ivars d'Urgell
Inici oficial del Correllengua

Ds. 12 de juliol

CLL a la Seu d'Urgell
Ds. 12 de juliol

CLL a Palafrugell
Dv. 25 de juliol

CONSULTEU L'AGENDA DEL WEB
DE LA CAL PER A

ACTUALITZACIONS
 

http://twitter.com/CAL_cat
https://www.facebook.com/cal.llengua
http://www.cal.cat/noticies_detalle.aspx?c=1&id=415
http://www.cal.cat/Backend/Upload/Company/Didactic/THCNVoniR67cXgyWY3rhWCYyh+Dn%5BSLSH%5DnVX%5BSLSH%5DwTeUBHnYQoGag%5BSLSH%5DoaSvx+w==.pdf
http://www.cal.cat/Backend/Upload/Company/Didactic/THCNVoniR67cXgyWY3rhWCYyh+Dn%5BSLSH%5DnVX%5BSLSH%5DwTeUBHnYQoGag%5BSLSH%5DoaSvx+w==.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/Palau_Robert/noticies/any_2008/desembre2008/imatges/mar%C3%A7al-colita_250x250.jpg
http://rubiinforma.com/2014/07/nova-edicio-del-rubifolk-del-3-al-6-de-juliol/
http://www.cal.cat/agenda_detalle.aspx?id=1062
http://www.cal.cat/agenda_detalle.aspx?id=1061
http://www.cal.cat/agenda_detalle.aspx?id=1067
http://www.cal.cat/agenda_detalle.aspx?id=1064
http://www.cal.cat/agenda_detalle.aspx?id=1072
http://www.cal.cat/agenda.aspx
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als organitzadors
 
Com cada any, la CAL posa
a disposició dels
organitzadors de
Correllengua un ampli ventall
de recursos i materials, amb
l'objectiu de facilitar la seva
tasca.

Enguany destaquem dues
exposicions de nova creació:
"No volem que la revolució
ens neixi morta" que repassa
l'acció feminista i política de
Maria-Mercè Marçal i "1714:
el català, ahir, avui i demà.
Et prenc la paraula" sobre
les vicissituds de la llengua
en els darrers 300 anys.
Paral·lelament, també es pot
accedir a diversos
audiovisuals sobre aquestes
dues temàtiques, així com a
un recull d'espectacles i
actuacions vinculats a la
llengua i al país.

Podeu descarregar-vos el
Dossier del Correllengua
2014 amb tota la informació.

Imatge de l'exposició "No volem

que la revolució ens neixi morta"

 

acte de presentació de la
campanya de Correllengua, i

enguany ho hem fet per
partida doble.

El primer acte es farà el
dilluns 7 de juliol a Ivars

d'Urgell, amb la presència
dels organitzadors locals i

dirigit als mitjans de
comunicació de les terres de
Ponent. L'altre serà l'endemà

dimarts 8 de juliol, a l'Espai
Mallorca de Barcelona

(19:30h), i comptarà amb la
presència de representants

de la CAL, la Fundació Maria-
Mercè Marçal i de la Directora

General de Política
Lingüística, Ester Franquesa.

L'objectiu d'ambdós actes és
explicar els objectius

programàtics del
Correllengua 2014 i donar a

conèixer la seva força i vitalitat.

Més informació sobre aquest
darrer acte a aquest enllaç

La plaça Vicenç Martorell de

Barcelona, on hi té la seu l'Espai

Mallorca

 

Mapa del CLL2014

Amb la col·laboració de:

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

http://www.cal.cat/Backend/Upload/Company/Didactic/lWtMcbK4yZbcwhubLOdKZ7Cyg8g+NwyE.pdf
http://www.cal.cat/Backend/Upload/Company/Didactic/V2DWr81Kyc4zV++poUuhGX8soiMhERz%5BSLSH%5D.pdf
http://www.cal.cat/Backend/Upload/Company/Document/HZ49J7vU8oKxV6SaDUAfYEP8lE4iZZyc.pdf
http://www.cal.cat/Backend/Upload/Company/Didactic/lWtMcbK4yZbcwhubLOdKZ7Cyg8g+NwyE.pdf
http://www.espaimallorca.net/
http://www.cal.cat/noticies_detalle.aspx?c=1&id=418
https://mapsengine.google.com/map/viewer?mid=zwgfSsMnz4ws.kzLFKifrcGRI
https://mapsengine.google.com/map/viewer?mid=zwgfSsMnz4ws.kzLFKifrcGRI
http://www.productesdelaterra.cat/
mailto:correllengua@cal.cat

