
COORDINADORA D’ASSOCIACIONS PER LA LLENGUA CATALANA 

Butlletí electrònic del Correllengua 2012 

Els mesos estiu acostumen a donar una treva al Correllengua, abans 

d’afrontar els mesos de setembre i octubre que concentren bona part 

dels actes. Enguany però, tres Correllengües han volgut celebrar els seus 

actes a cavall dels mesos de juliol i agost: Tarragona, Torredembarra i 

Vilaverd.  

Especialment important és la recuperació del Correllengua de la ciutat 

de Tarragona, que ha programat tot un seguit d’activitats, sota l’impuls 

del Casal Sageta de Foc. El dijous 26, el barri de Torreforta acollirà l’inici 

del Correllengua amb un taller infantil, a càrrec de la “Puça del 

Correllengua”, una cercavila i berenar per a tothom. El divendres 27, a la 

seu del Casal, se celebrarà una xerrada-col·loqui a l’entorn de la figura 

de Xirinacs, a càrrec d'Anna Santo i Núria Breu (de la Fundació Randa). 

Finalment, el dissabte 28, la part Alta de la ciutat concentrarà les 

activitats amb una fira d’entitats, una xerrada sobre l’estat del català a 

les Illes Balears i un sopar i concert populars que comptaran amb 

l’actuació del cantautor tarragoní Josep Romeu, entre d’altres.  

La veïna ciutat de Torredembarra ha triat també el darrer cap de 

setmana de juliol per a celebrar el seu Correllengua. Abans però, durant 

tota la setmana, a la Biblioteca Mestra Maria Antònia es podrà 

visitar l’exposició “Terra d’Escudella”, un recull dels diferents 

conflictes armats i revoltes que han marcat la història de 

Catalunya des del segle XV. El plat fort arribarà el dissabte 28, 

amb un conjunt d’activitats a la platja i a l’envelat de Cal Bofill. 

Des de les 18h es podrà gaudir de l’animació infantil dels 

Rodamóns i de l’espectacle de l’arrosegament de gussis 

(embarcacions de pesca tradicionals). Tot seguit, l’envelat 

acollirà l’actuació de Balls tradicionals, un sopar popular, la rifa 

de lots de cervesa artesana i el concert jove, amb els grups 

Atupa, Alerta i Ebri Knight, i el Punxa Discos Karkinyoli. 

Finalment, l’agost s’encetarà amb el Correllengua de Vilaverd, a la Conca 

de Barberà, que l’organitzarà per primer cop. Entre les activitats previstes 

destaquen la presentació del llibre “Un cel de plom” sobre les amargues 

experiències de Neus Català als camps de concentració nazis (dijous, 2 

d’agost, 19:30h) i la xerrada de Víctor Alexandre a l’entorn de les seves obres 

“Trifulkes de la Katalana tribu” i “Nosaltres, els catalans” (dimarts, 7 d’agost, 19:30h). 

Consulteu l’agenda de la CAL per a més detalls. 

El Camp de Tarragona i la Conca de Barberà protagonitzaran el CLL d’estiu 
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Figueres i Perpinyà clouran conjuntament el Correllengua 2012 

Tot i que encara falten força mesos pel tancament del Correllengua 

2012, ja podem anunciar que aquest any la ciutat de Figueres se 

sumarà als actes de cloenda que sempre lidera Perpinyà. El proper 10 

de novembre, els organitzadors del Correllengua figuerenc organitzaran 

un seguit d’actes matinals que clouran amb un dinar popular. En 

acabat, els assistents es desplaçaran a Perpinyà per a celebrar-hi els 

actes de tarda i vespre amb els 

amics nord-catalans. 

Des de la CAL us animem a ser-hi 

presents i us anirem informant del 

programa d’actes previstos i 

l’organització dels autocars des del 

Principat. 

CLL a Torredembarra (el Tarragonès) 

Del 23 al 28 de juliol (enllaç) 

A la Biblioteca Mestra Maria Antònia  

 Exposició “Terra d’Escudella”  

 

Dv. 27 de juliol (enllaç) 

A la Biblioplatja, 19h  

 Conta contes infantils i lectura de 

poemes patriòtics 

  

Ds. 28 de juliol (enllaç) 

A la platja (a Can Bofill), des de les 18h  

 Espectacle infantil, arribada de la flama 

del Correllengua per mar i exhibició de 

varada i arrossegament de gussis 

 

A l’envelat de Can Bofill, des de les 20h 

 Balls populars de Torredembarra, 

lectura del manifest, sopar popular, rifa 

de cerveses artesanes i concerts amb 

Atupa, Alerta, Ebri Knight i PD 

Carquinyoli  

 

 
CLL a Tarragona (el Tarragonès) 

Dj. 26 de juliol (enllaç) 

Al barri de Torreforta (centre cívic), 18h 

 Taller infantil amb “La puça del 

Correllengua”, pregó i cercavila. En 

acabat, berenar gratuït.  

 

Dv. 27 de juliol (enllaç) 

Al Casal Sageta de Foc, 19h 

 Xerrada-col·loqui  “Xi rinacs,  la 

resistència i la consciència”, a càrrec 

de membres de la Fundació Randa. 

Posteriorment, sopar de pinxos. 

A la plaça del Rei, 22h 

 Documental “Una llengua que camina” 

 

Ds. 28 de juliol (enllaç) 

A la part Alta, des de les 18h 

 A la plaça del Rei: Fira d’entitats 

 Xerrada: el català a les illes, a càrrec 

del col·lectiu “A Mallorca, en català).  

 Balls folk i sopar popular 

 Lectura del Manifest i Concerts de 

Josep Romeu, Taverners i DJ Kuro 

 

 

CLL a Vilaverd (la Conca de Barberà) 

Dj. 2 d’agost (enllaç) 

Al local de l’AAVV de Vilaverd, 19:30h 

 Presentació del llibre "Un cel de plom", 

amb Carme Martí. 

 

Dv. 3 d’agost (enllaç) 

A les 18h,  

 Tast de vins (DO Conca de Barberà) 

 

Dg. 5 d’agost (enllaç) 

Al local de l’AAVV de Vilaverd, 19:30h 

 Xerrada: el Correllengua i la Marxa per 

la Independència, amb Jaume 

Marfany, membre de la CAL i l’ANC  

 

Dt. 7 d’agost (enllaç) 

Al local de l’AAVV de Vilaverd, 19:30h 

 Presentació dels llibres “Trifulkes de la 

Katalana tribu” i “Nosaltres, els 

catalans”, amb Víctor Alexandre. 

 

SEGUIU EL CORRELLENGUA A 

TRAVÉS DE LES XARXES SOCIALS 

 

 

 

O A TRAVÉS DEL DIARI ARA, 

RACÓ CATALÀ I EL PROGRAMA 

DE RAC1 “La primera pedra” 

 

 

 

 

AGENDA CLL 2012 

Juliol i agost 
(més informació a www.cal.cat) 

El Correllengua de Sants, Hostafrancs  

i la Bordeta ja té cartell 

Des de fa uns anys, els populars barris barcelonins de Sants, Hostafrancs i la 

Bordeta organitzen un concurs per a escollir la imatge del cartell del seu 

Correllengua. De la mà del nucli de la CAL de Sants i del Secretariat 

d’entitats, enguany s’ha celebrat una nova edició, amb la presentació 

d’una quinzena de treballs. 

El cartell guanyador ha estat l’obra presentada pel veí de Sants, Josep 

García i Martín i serà la imatge del Correllengua 2012. El proper 27 

d’octubre, s’exposarà en forma de mural a la plaça de Sants, espai que 

allotjarà bona part dels actes. 

  

www.cal.cat 

correllengua@cal.cat 

Figueres i Perpinyà, clouran el 

Correllengua 2012 el 10 de novembre 

La Moció, el recolzament institucional al Correllengua 

La Moció del Correllengua i la seva presentació als consistoris, consells 

comarcals i diputacions és una forma de valorar el recolzament que 

rep la iniciativa per part de les institucions del país. Cada any, la CAL 

posa a disposició dels organitzadors de Correllengües el text de la 

moció i també el fa arribar a diferents partits i representats polítics.  

L’any passat, 128 consistoris i consells comarcals van aprovar mocions 

de suport. Aquest any aspirem a que en siguin més per això és 

important que la feu arribar als vostres ajuntaments. 

Us la podeu descarregar a aquest enllaç. 

Imatges del cartell del Correllengua de 

Tarragona i de l’arrossegament de 

gussis, una de les atraccions dels actes 

programats a Torredembarra 

Ja podeu visionar el DVD amb les imatges  

del Correllengua 2011 

La CAL ha editat un DVD amb el recull de totes les imatges del passat 

Correllengua 2011. D’una durada de 34 minuts, vol ser un homenatge a 

totes les entitats i persones que van fer possible l’arribada de la flama 

de la llengua als seus pobles, barris i ciutats. És, al mateix temps, una 

bona manera de copsar la força del Correllengua i la seva implantació 

al territori. Us el podeu descarregar a aquest enllaç. 

Aquest DVD es complementa amb el número especial de la revista 

l’Escletxa que edita la CAL i que es va publicar l’hivern passat. Si la 

voleu fullejar la teniu disponible a aquest altre enllaç. 
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