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La manera més fàcil de seguir l'actualitat del Correllengua 2015

Butlletí del Correllengua 2015
Any 6  número 8 1 de novembre 

La festa de la castanyada i del
Correllengua conviuen aquest cap de

setmana 
 

La campanya de Correllengua avança  i, com cada any, la celebració
de la castanyada conviu amb els actes de Correllengua a molts indrets
del país. Aquest és el cas de Tàrrega que ha programat una tarda i nit
del dia 31 farcits d'activitats, tot combinant festa infantil, gresca amb el
xerrabars i la música de Pastorets Rock, Orquestra Rumbera i DJ
Mistery (a partir de les 17h, a la plaça Major). I a Mataró també torrarà
castanyes a ritme de gresca catalana la nit del 31, a la Taverna
Atzucac, a partir de mitjanit.

Al Pallars, l'Aplec de Galliner serà l'acte central del Correllengua amb
la tradicional pujada al pic de Galliner, al terme d'Isona i Conca de
Deià  (el dia 1, a les 10h). Per la seva part, Alella tancarà els  seus
actes el divendres 30 amb la presentació del llibre "El Poeta del Poble"
a càrrec del seu autor Andreu Carranza, i ho farà a mode de rapsode
tot recitant poemes de Mossèn Cinto Verdaguer (19h, Can Manyé). El
mateix dia a Cabrils, recordaran la figura d'Ovidi amb la recitació de
diverses obres emblemàtiques (20:30h, Biblioteca Pública).  A
Sentmenat també clouran el seu Correllengua amb el record a
Montllor i amb la presència de la seva filla Jana i de l'actor Joan Ollé
(dijous 29, 19h, Biblioteca Frederic Alfons Orfila). Com en els dos
casos anteriors Santa Coloma  de Gramenet també homenatjarà al
cantautor d'Alcoi amb un recital amb Joan Sebastià i Toni Porcar el
divendres 30 (22h, Ca La Sisqueta). Però no serà pas aquest l'únic
acte del Correllengua colomenc, i el dissabte 31 la plaça de la vila
acollirà la cercavila que es clourà amb botifarrada per la llengua (a
partir de les 11h).

Propers esdeveniments
1r de novembre

(provisional)

CLL a Alella
Dv. 30 d'octubre

CLL a Sentmenat
Dj. 29 d'octubre

CLL a Cabrils
Dv. 30 d'octubre

CLL a Sta. Coloma de
Gramenet

Dv. 30 al Dt. 3 de novembre

CLL a Figueres
Dv. 30 d'octubre

CLL a Guardamar de
Segura

Dv. 30 d'octubre

CLL a Sta. Eulàlia de
Riuprimer

Dv. 30 d'octubre

CLL a Mataró
Ds. 31 d'octubre

CLL a Tàrrega
Ds. 31 d'octubre

CLL a Cerdanyola del
Vallès

Subscribe Share Past Issues Translate

http://twitter.com/CAL_cat
https://www.facebook.com/cal.llengua
http://www.efs.cat/pastoretsrock/
http://www.orquestrarumbera.org/
http://www.cal.cat/?event=correllengua-a-tarrega&event_date=2015-10-31
http://www.alella.cat/document.php?id=5955
http://www.sentmenat.cat/public/agenda/2271-dialeg-amb-motiu-dels-20-anys-de-la-mort-dovidi-montllor-/#.VjEw5W6S-KU
http://www.cal.cat/?event=correllengua-a-cabrils&event_date=2015-10-30
http://www.cal.cat/?event=correllengua-a-santa-coloma-de-gramenet-3&event_date=2015-10-30
http://www.cal.cat/?event=correllengua-a-figueres-2&event_date=2015-10-30
http://www.cal.cat/?event=correllengua-a-guardamar-del-segura&event_date=2015-10-30
http://www.cal.cat/?event=correllengua-a-santa-eulalia-de-riuprimer&event_date=2015-10-30
http://www.cal.cat/?event=correllengua-a-mataro-3&event_date=2015-10-31
http://www.cal.cat/?event=correllengua-a-tarrega&event_date=2015-10-31
http://eepurl.com/GHxJn
http://us7.campaign-archive2.com/home/?u=c94ce8a707f2b7c65d95757b1&id=d0c6efc97a
http://us7.campaign-archive2.com/feed?u=c94ce8a707f2b7c65d95757b1&id=d0c6efc97a


29/10/2015 Butlletí del Correllengua 2015  Núm. 8

http://us7.campaignarchive1.com/?u=c94ce8a707f2b7c65d95757b1&id=102d7cb124&e=f5c1ba84c0 2/3

  
                     Cartells dels CLL de Tàrrega i del Pallars

A Osona, Santa Eulàlia de Riuprimer tornarà un any més a celebrar
la festa de la llengua i la cultura al voltant de la castanyada. Tot plegat
s'iniciarà el divendres 30 amb la torrada de castanyes i seguirà amb el
concert de record a Ovidi a càrrec de David Caño, Borja Penalba  i
David Fernàndez (20:30h, a la Casa de la Cultura).  També Sant
Cugat del Vallès s'afegirà a les celebracions amb una jornada
completa d'activitats a la plaça d'Octavià, el diumenge 1, mentre que
al sud a Guardamar de Segura, la plaça Jaume II acollirà la cercavila
i conduirà la concurrència fins al teatre de l'Avinguda dels Pins on
continuaran els actes.
 
Com és habitual, podeu accedir a més detalls a través de  l'agenda.

Arrenca la 7a edició del
Correllengua a Figueres

Arrenca la 7a edició del Correllengua
a Figueres. La festa de la llengua i la
cultura s’inaugurarà amb laNit del
Correllengua, tres actes enllaçats que
es poden seguir per separat o
consecutius: espectacle poètic a la
Biblioteca, concert de cantautors i
jazz a la plaça Sant Pere i Disco-
Llengua a la Cate (tots ells dedicats al
personatge homenatjat enguany,
l’Ovidi Montllor).

A més, fins al 7 de novembre hi haurà
dues exposicions simultànies al carrer
dedicades a l’Ovidi que de ben segur
sorprendran als figuerencs, amb
lones i pancartes penjades pels
balcons de la Rambla i la plaça Sant
Pere.

El pas del moviment culminarà amb
un Vermut Musical a la Rambla
coincidint amb la cloenda del
Correllengua a Perpinyà que
se celebra a la tarda. Pel Vermut
Musical hi passaran els castellers i
els grallers. També hi haurà música
blues en català de la Catalunya Nord,
s’entregaran els premis dels
concursos Microrelats i Caça
l’errada i es llegirà el Manifest
d’aquesta edició que s’ha escoltat a
tots els Països Catalans. A més, la
CAL Figueres anuncia la participació

d’un convidat especial que farà un

Adheriuvos al
manifest per un espai

de comunicació en
català

Cartell de la campanya per un espai
de comunicació en català

Enllaçats per la Llengua ha impulsat
recentment un manifest en què es

reclama, entre d’altres, que
es reprenguin les emissions de la

CCMA (Corporació Catalana de
Mitjans Audiovisuals) i IB3 a tots els
territoris de llengua catalana, que es
recuperin les emissions de la ràdio i

la televisió valencianes i que totes

Vallès
Ds. 31 d'octubre

CLL a St. Cugat del Vallès
Dg. 1 de novembre

CLL al Pallars
Dg. 1 de novembre

CONSULTEU L'AGENDA DEL
WEB DE LA CAL PER A
ACTUALITZACIONS

Mapa del CLL2015

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
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d’un convidat especial que farà un
parlament en què es recordarà el
significat que el 7N sigui l’aniversari
de la signatura del Tractat dels
Pirineus.
 
 

Cartell del Correllengua de Figueres
 

les emissions de les ràdios i les
televisions públiques siguin en

català.

Per ara ja s’hi han adherit més de 50
entitats i organismes d’arreu dels

Països Catalans, entre elles la
CAL. Podeu llegir el manifest al web

d’Enllaçats per la Llengua.

La plataforma ha fet una crida
perquè totes les persones, entitats i

col·lectius que defensin la llengua
catalana signin aquest manifest. Els

interessats/des per afegir-se al
document podeu fer arribar el vostre

suport al correu:
enllacatsperlallengua@gmail.com
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