
COORDINADORA D’ASSOCIACIONS PER LA LLENGUA CATALANA 

Butlletí electrònic del Correllengua 2012 

Pels volts de la Diada, diverses viles organitzaran actes de Correllengua. 

Al vespre del dilluns dia 10, Vallirana (el Baix Llobregat) omplirà un any 

més la Rambla de la Sobirania amb la cercavila del Correllengua que 

conduirà als assistents fins al Casino Vallirenc. Allí podran gaudir d’una 

interessant xerrada sobre el català a les sèries de TV3 i al teatre, de 

l’actuació de l’esbart Dansaire la Faràndula i de la ballada de sardanes 

amb la Cobla Ciutat de Cornellà. El mateix dilluns serà el torn per a 

Torrefarrera (el Segrià) amb un vespre ple d’actes que inclouran la 

lectura del Manifest del Correllengua 2012, l’actuació dels Grallers de 

l’Escola Municipal de Música, un sopar popular i la música en directe 

dels grups Staklar i Möndo Loco. També al Segrià, Corbins encetarà el 

seu Correllengua que s’allargarà fins el dia 15. El dia 10, la Sala d’Actes 

de l’Ajuntament acollirà la lectura del Manifest i una xerrada de 

l’historiador Jaume Fernàndez titulada "Catalunya i els seus drets 

històrics: retrospectiva històrica i actualitat". L’endemà (a les 20h), 

després d’un repic de campanes i dels parlaments de la Diada, es 

donarà pas al concert de Jordi Gasion. El dimecres dia 12, de nou la 

Sala d’Actes de l’Ajuntament serà el marc per a la xerrada de 

l’escriptor Ramon Usall. El dia fort del Correllengua serà el dia 15 del 

qual informarem en el proper butlletí. Montoliu de Lleida és la tercera 

vila del Segrià que s’engresca amb el Correllengua i ho fa per tercer 

any consecutiu.  Enguany les activitats es reparteixen entre la Diada i el 

dia 15.  Pel que fa als actes del dia 11, la plaça de l’Església acollirà (a 

partir de les 18h) una actuació de Grallers i de Puputs, un recital de 

poesia, la lectura del Manifest i un vermut de cloenda per a tots els 

presents. Finalment, Cabrera de Mar (el Maresme) donarà especial 

protagonisme a la lectura del Manifest en els actes de celebració de la 

Diada (a la plaça de les Corts, 11h) que es tancaran, per la tarda, amb 

una actuació sardanística amb la cobla Nova Vallès. 

 

Tots els detalls d’aquests Correllengües els teniu a l’agenda de la CAL. 

La Diada accelera el Correllengua 
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La CAL i el Correllengua seran presents  

a la Diada més esperada 

Com cada any, la CAL participarà activament en la celebració de la Diada. El 

proper dimarts 11 de setembre serem presents a la Mostra d’Entitats dels Països 

Catalans que cada any es desenvolupa al Passeig President Lluís Companys de 

Barcelona. Tothom que ho desitgi podrà visitar el tendal de la CAL (ubicat al 

capdamunt de la Mostra) amb els nous productes de marxandatge que s’ofereixen 

enguany, en especial, la nova samarreta del Correllengua i els projectes que 

portem endavant. També durant tota la jornada, el vídeo amb el Manifest del 

Correllengua 2012 elaborat per l’escriptor i enigmista Màrius Serra, serà reproduït a 

la carpa central. 

A nivell local, els nuclis de la CAL també participen de la Diada amb l’organització 

de Marxes de Torxes, com és el cas del nucli d’Alella, el dilluns dia 10 a partir de les 

22h (més informació a aquest enllaç) 

 

Finalment, en aquesta diada històrica, la CAL, com a entitat impulsora del 

Correllengua i en total sintonia amb els objectius de l’Assembla Nacional Catalana 

(ANC) i de la Marxa per la Independència, convida a tots els seus socis, 

col·laboradors i organitzadors de Correllengües a participar a la manifestació que 

s’iniciarà a les 18h a la cruïlla dels carrers Passeig de Gràcia i Gran Via de les Corts 

Catalanes.  

Tots i totes ens hi juguem molt. No hi falteu! 

 

CLL a Sta. Margarida de Montbui 
(l’Anoia) 

Ds. 8 de setembre (enllaç) 

 

CLL a Coll de Nargó (l’Alt Urgell) 

Ds. 8 de setembre (enllaç) 

 

CLL a Torrefarrera (el Segrià) 

Dl. 10 de setembre (enllaç) 

 

CLL a Vallirana (el Baix Llobregat) 

Dl. 10 de setembre (enllaç) 

 

CLL a Corbins (el Segrià) 

Dl. 10 de setembre (enllaç) 
Dt. 11 de setembre  (enllaç) 
Dc. 12 de setembre (enllaç) 
Ds. 15 de setembre (enllaç) 

 

CLL a Cabrera de Mar (el Maresme) 

Dt. 11 de setembre (enllaç) 

 

CLL a Montoliu de Lleida (el Segrià) 

Dt. 11 de setembre (enllaç) 
Ds. 15 de setembre (enllaç) 

 

CLL a la Bisbal d’Empordà  
(el Baix Empordà) 

Dv. 14 de setembre (enllaç) 
Ds. 15 de setembre (enllaç) 

 

CLL a la Seu d’Urgell (l’Alt Urgell) 

Ds. 22 de setembre (enllaç) 

 

CLL a Avià (el Berguedà) 

Dv. 28 de setembre (enllaç) 

 

CLL a Vallromanes (el Vallès Oriental) 

Dg. 30 de setembre (enllaç) 

 

 

 

SEGUIU L’ACTUALITAT DEL  

CORRELLENGUA A TRAVÉS DEL 

MAPA LOCALITZADOR, LES 

XARXES SOCIALS I ELS MITJANS 

DE COMUNICACIÓ 

 

 

 

 

 

 

AGENDA CLL 2012 

Setembre 2012  

(llistat provisonal) 
(més informació a www.cal.cat) 

NOVETAT: el mapa localitzador del Correllengua 2012 

Des de fa uns dies, ja està actiu el mapa localitzador del Correllengua 

2012. Aquesta eina, elaborada per la CAL, permet localitzar d'una 

manera àgil i ràpida les viles i barris que organitzaran o ja han 

organitzat el seu Correllengua. A més, per a cada punt indicat 

s'estableix un enllaç amb l'agenda d'actes previstos. Gairebé a diari 

s'anirà actualitzant el mapa, tot incloent les darreres novetats.  

De moment ja en són 52! Heu comprovat si hi és el vostre 

Correllengua? 

www.cal.cat 

correllengua@cal.cat 

Cartells de la Marxa de Torxes a Alella 

(superior) i de la Marxa per la 

Independència a Barcelona (inferior) 

L’actriu i poeta Estel Solé, 

protagonista del CLL de 

Vallirana 

Mica en mica el Correllengua 2012 va agafant volada i cada 

cop són més viles i pobles les que es van afegint al moviment. Al 

voltant de la Diada de l’11 de setembre, se celebraran un total 

de 7 Correllengües, tres d’ells localitzats a la comarca del Segrià.   

Santa Margarida de Montbui (l’Anoia) és un municipi veterà en 

l’organització del Correllengua. Enguany el celebrarà el dissabte 

dia 8, amb una jornada plena d’activitats per a tots els públics i 

concentrats a la plaça Major: per als més menuts 

xocolatada i jocs de gegants, seguit d’una cercavila amb 

falcons, dracs i diables. Ja cap al vespre, un sopar popular 

servirà de preàmbul al concert final del cantautor de Torrent 

Pau Alabajos. El mateix dia, Coll de Nargó (l’Alt Urgell) 

seguirà un guió similar al de Montbui, del qual en destaca 

l’obertura de l’exposició sobre Lluís Maria Xirinacs, l’exhibició 

de jocs rurals que enfrontarà les viles de Coll de Nargó i Burgi 

(Nafarroa) i els concerts de la Carxofa i la Ceba i el PD Víctor 

Allioli, que serviran de cloenda.  

Cartell del CLL 2012 a 

Torrefarrera 

Imatge de Pau Alabajos, 

que actuarà al CLL de 

Montbui i del cartell del 

CLL de Coll de Nargó 
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