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Castanyada i Correllengua coincideixen a una dotzena de poblacions 
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CLL a Arbúcies (la Selva) 

Dj. 8 de novembre (enllaç) 

 

 

CLL a Llagostera (el Gironès) 

Dj. 8 de novembre (enllaç) 
Dv. 9 de novembre (enllaç) 
Ds. 10 de novembre (enllaç) 
Dg. 11 de novembre (enllaç) 
 

 

CLL a Montgat i Tiana (el Maresme) 

Dv. 9 de novembre (enllaç) 

 

 

CLL a Riudoms (el Baix Camp) 

Dv. 9 de novembre (enllaç) 

 

 

CLL a Badalona (el Barcelonès) 

Ds. 10 de novembre (enllaç) 

 

 

CLL a Figueres (l’Alt Empordà) 

Dv. 9 de novembre (enllaç) 
Ds. 10 de novembre (enllaç) 

 

 

Cloenda del CLL a PERPINYÀ (el Rosselló) 

Ds. 10 de novembre (enllaç) 
 
 

 
CLL a Arbeca (les Garrigues) 

Ds. 17 de novembre (agenda pendent) 

 

 

CLL a Vandellòs (el Baix Camp) 

Ds. 17 de novembre (agenda pendent) 

 

 

CLL a L’Hospitalet de Llobregat  
(el Barcelonès) 

Dj. 22 de novembre (enllaç) 

 

 
CLL a Canet de Mar (el Maresme) 

Dv. 23 de novembre (enllaç) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUIU L’ACTUALITAT DEL  
CORRELLENGUA... 

AGENDA CLL 2012 

Del 5 al 30 de novembre 
(més informació a www.cal.cat) 

www.cal.cat 

correllengua@cal.cat 

Al voltant de la Castanyada diverses viles s’organitzen per a celebrar el 

Correllengua. Entre aquestes destaca Tàrrega (l’Urgell) que ja ha 

esdevingut un clàssic del calendari i que aposta per una programació 

que abraça quatre dies. S’inicia el dimecres 31 amb els concerts de 

Naraina, Tremedos i PD Rudeboy Afro-català (23:30h, a l’Espai Mercat) i 

continuarà el dia de Tot Sants amb la representació de l’obra teatral 

“Incendis” (18h, Teatre Ateneu). El divendres 2, s’ha programat una 

doble proposta: la xerrada “Panoràmica i camins del català” a càrrec 

del lingüista Joan Terrassa (20h, Associació Guixamet) i un taller i 

concurs de garrotins (23h, Casal Popular el Rostoll). El dissabte es viurà el 

dia gran amb activitats diverses des de les 18h al Pati: l’aplec de cultura 

popular, el xerrabars pel barri del Carme i el tradicional Concurs de 

Porronaires. Els actes targarins acabaran el diumenge amb la 

“Caminada per la llengua” pels turons del voltant de la ciutat i la 

plantada d’una nova senyera. Tres viles més celebraran aquests dies els 

seus darrers actes de Correllengua. Aquest dimecres, la Taverna 

l’Atzucac de Mataró (el Maresme) s’omplirà amb una sessió de música i 

gresca catalana, mentre que a Piera (l’Anoia) una castanyada popular, 

amb rondallaire inclòs (17h, al pati de la Moreneta), i el gran concert 

Castanyada Rock amb els grups Eina, Miquel del Roig, Strombers, 

Txarango i Ebri Knight (22h, Cal Sanahuja), tancaran els actes. El 

divendres 2, serà el torn per a  Sant Vicenç dels Horts (el Baix Llobregat) 

que clourà els actes amb els concerts de Té Pebrots, Els Baratos i Eina. 

Butlletí electrònic del Correllengua 2012 

Cartell del CLL  de Tàrrega 

Rubí (el Vallès Occidental) també ha dissenyat un Correllengua amb 

múltiples actes, que ja s’iniciaren el cap de setmana anterior. El 

divendres 2, es realitzarà una xerrada sobre Xirinacs, i que coincidirà 

amb l’obertura de l’exposició i el visionat del DVD “De l’amnistia a la 

independència” (19:30h, al Centre Rubinenc d’Alternatives Culturals). 

L’endemà, els actes centrals començaran amb el Correbars (18:30h, al 

Tast d’Arts) i, tot seguit, tindrà lloc la cercavila que clourà amb 

l’arribada de la flama i la lectura del manifest, a càrrec del periodista  

Jordi Margarit, les actuacions de cultura popular i els concerts de 

Crousteau i Roger Margarit, tot plegat a la plaça del Dr. Guardiet. 

L’endemà, el mateix espai allotjarà jocs i activitats infantils i una audició 

de Sardanes, amb la cobla Ciutat de Girona. De la mà del Casal 

Popular La Guitza, Sant Cugat del Vallès (el Vallès Occidental) 

recuperarà el Correllengua enguany. Els actes començaran amb una 

xerrada sobre “La situació sociolingüística del català”, amb el filòleg i 

escriptor Pere Comelas (Dv. 2, 19h, al Casal La Guitza), i el dissabte els 

Jardins del Monestir serà l’espai escollit per a la botifarrada (14h), les 

actuacions d’animació infantil, les actuacions del Cos de Dansa de 

l’Esbart i dels Bastoners de Sant Cugat i els concerts de tancament, 

amb Sergi Estella i els Assaltadors de Tàlems i Les Absentes. 

Cartell del CLL de  

Sant Vicenç dels Horts 

A les comarques de Ponent, se celebraran dos Correllengües més. A 

Alguaire (el Segrià), els Amics de la Sardana organitzaran, el proper 

dissabte 3 per la tarda, una cercavila pels carrers del poble i que 

clourà al Casal amb la lectura del Manifest, el ball de bastons dels 

Merlinets i l’habitual ballada de sardanes. A Linyola (el Pla d’Urgell) les 

activitats se centraran al diumenge 4 i s’iniciaran amb una animada 

cercavila de grallers, gegants, capgrossos i bastoners. Posteriorment, es 

donarà pas a la presentació del llibre “Lliures o morts”, amb la 

presència d’un dels seus autors Jaume Clotet i, després d’una 

botifarrada, es clourà el Correllengua amb l’actuació del cantautor 

Cesk Freixas.  

Al Vendrell (el Baix Penedès), l’Ateneu Popular La Trinxera, ha 

dissenyat un Correllengua que inclourà una matinal de jocs infantils 

amb l’activitat Mou la Llengua i una tirada de Bitlles (10h, a la plaça 

Nova). A la tarda, després d’una cercavila que partirà del Portal del 

Pardo i acabarà a la plaça Nova (18h), es donarà pas al concert de 

Josep Romeu (20h), i els actes es clouran a l’Ateneu amb gresca fins 

a les 3 de la matinada.  

La Costa Brava meridional ofereix una doble aposta. A Blanes (la 

Selva), la plaça de la Gent Gran allotjarà els actes la tarda del 

dissabte 3 de novembre, amb activitats infantils, una xocolatada i una 

concorreguda cercavila de cultura popular. El mateix dia, Sant Feliu 

de Guíxols (el Baix Empordà) celebrarà els actes a la plaça de 

Salvador Espriu, on entre altes activitats, es farà el lliurament dels 

premis del concurs literari que s’ha convocat. Finalment, la novetat del 

cap de setmana serà a Sant Pol de Mar (el Maresme) que organitza el 

seu primer Correllengua. El diumenge 4 pel matí, la plaça de l’Estació, 

viurà una àmplia mostra de cultura popular que inclourà tallers de 

ballada de gegants, de diables i diferents xerrades sobre llengua. 

Com a notícia de darrera hora, el Correllengua del Pallars que havia 

estat suspès el cap de setmana del 12 i 13 d’octubre, se celebrarà 

aquest dissabte 3 de novembre.  Els actes es duran a terme a  

l’aparcament de l’estació de Tremp, a partir de les 10h, amb una mostra de Cultura Popular al carrer, jocs i 

activitats esportives i la Trobada de Capgrossos del Pallars. Després d’un dinar de germanor, a partir de les 17h 

es podrà gaudir d’una exhibició de cultura popular, que continuarà amb un sopar jove, preàmbul del Concert 

final, amb la presència de Res a dir, Miquel del Roig,  Brams, Republika Ska, PD  Van Bengats i DJ  Sheerch. 

El proper dissabte 10 de novembre, el Correllengua 2012 s’acomiadarà 

oficialment amb una cloenda conjunta a cavall de les ciutats de 

Figueres i Perpinyà. 

La capital de l’Alt Empordà s’afegeix enguany als actes de tancament 

amb una àmplia proposta d’activitats el matí i migdia del dissabte, que 

es desenvoluparan a la plaça de Catalunya. Sota la conducció de 

l’actriu Txe Arana, s’han dissenyat espectacles d’animació infantil, 

lectures de poesia, amb els poetes locals Jordi Pla, Carme Pagès i Quim 

Martínez, l’actuació dels Castellers de Figueres i el parlament de 

l’escriptor nord-català J. Daniel Bezsonoff. Abans de desplaçar-se al 

Rosselló, els actes clouran amb un dinar popular. 

A Perpinyà, el Correllengua tindrà un fort component reivindicatiu en 

favor del català a l’escola. Per aquest motiu, els actes s’iniciaran a la 

plaça de la Victòria amb l’activitat “Escola al carrer”. Tot seguit s’inciarà 

la manifestació (16h) i que es clourà amb els parlaments i la Marxa de 

Torxes. Per la nit serà el torn per als concerts de Tribute to Jamaican 

Music (Rosselló), Ebri Knight (Maresme) i Dekrèpits (Empordà). 

Des de la CAL s’organitza un autocar amb sortida des de Barcelona per 

a assistir als dos esdeveniments. El preu és de 25€/persona amb el 

desplaçament i el dinar inclosos. Per fer la reserva cal fer una 

transferència al compte corrent de “La Caixa” 2100.4742.79.0200004867, 

indicant-hi el vostre nom i cognoms, i abans del 7 de novembre. Per a 

qualsevol dubte ens podeu trucar al 934 159 002 o escriure’ns al correu 

cal@cal.cat.  

Animeu-vos a assistir-hi!! 

Cartell del CLL de Rubí 

Els Jardins del Monestir, seu del CLL de 

Sant Cugat del Vallès 

Tot a punt per a la Diada de Cloenda del  

Correllengua 2012 a Figueres i Perpinyà 

Imatges dels Correllengües  

d’Alguaire i Blanes, el 2011 

Sant Pol de Mar  

organitzarà el seu primer Correllengua 

Cartells dels Correllengües  

de Figueres i Perpinyà 

http://www.cal.cat/agenda_detalle.aspx?c=1&id=682
http://www.cal.cat/agenda_detalle.aspx?c=1&id=693
http://www.cal.cat/agenda_detalle.aspx?c=1&id=694
http://www.cal.cat/agenda_detalle.aspx?c=1&id=695
http://www.cal.cat/agenda_detalle.aspx?c=1&id=696
http://www.cal.cat/agenda_detalle.aspx?c=1&id=579
http://www.cal.cat/agenda_detalle.aspx?c=1&id=701
http://www.cal.cat/agenda_detalle.aspx?c=1&id=535
http://www.cal.cat/agenda_detalle.aspx?id=703
http://www.cal.cat/agenda_detalle.aspx?c=1&id=684
http://www.cal.cat/agenda_detalle.aspx?c=1&id=683
http://www.cal.cat/agenda_detalle.aspx?c=1&id=598
http://www.cal.cat/agenda_detalle.aspx?id=463
http://www.cal.cat
http://www.naraina.org/
http://www.tremendos.net/
http://www.einappcc.cat/
http://www.miqueldelroig.cat
http://www.strombers.com
http://txarango.com
http://www.ebriknight.com
http://www.facebook.com/tepebrots
http://www.baratos.cat/
http://www.einappcc.cat
http://www.crousteau.com/
http://www.myspace.com/rogermargarit
http://www.myspace.com/sergiestella
http://www.myspace.com/lesabsentes
http://www.racocatala.cat/
http://twitter.com/CAL_cat
https://www.facebook.com/cal.llengua
http://www.ara.cat/especials/correllengua2012/
http://rac1.org/programes/la-primera-pedra/
https://maps.google.es/maps/ms?msid=207381964862198770024.0004c8e21bdfa1e97fac0&msa=0&ie=UTF8&t=m&source=embed&ll=41.705729,2.109375&spn=2.296551,4.938354
http://blocs.mesvilaweb.cat/ceskfreixas
http://www.josepromeu.cat/
http://www.miqueldelroig.cat
http://www.brams.cat/
http://www.republikaska.com/
http://www.myspace.com/tributetojamaicanmusic
http://www.myspace.com/tributetojamaicanmusic
http://www.ebriknight.com/
http://www.dekrepits.cat/
mailto:cal@cal.cat

