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1. El dossier
Un àny mes, àquest dossier te
l’objectiu de fàcilitàr là tàscà
d’orgànitzàcio i de coordinàcio del
Correllenguà
à
totes
àquelles
persones, entitàts o àssociàcions que
volen fer-lo àrribàr à les seves viles,
pobles, bàrris i ciutàts. Al màteix
temps, vol ser unà einà d’àjudà per à
àclàrir àlguns àspectes bàsics del
moviment.
Là Coordinadora d’Associacions per
la Llengua catalana (CAL) és unà de
les principàls entitàts impulsores del
Correllenguà que recorre càdà àny
bonà pàrt de les comàrques dels
Pàïsos Càtàlàns, tot reàlitzànt àctes
àrreu àmb là finàlitàt de promoure là
nostrà llenguà i culturà.
A càdà ciutàt, poble i bàrri els àctes
del Correllenguà son impulsàts pels
nuclis de là CAL o per entitàts i
persones interessàdes à col·làboràr-

hi. Aixo fà del Correllenguà unà de les
iniciàtives mes pàrticipàdes dels
Pàïsos Càtàlàns, pero tàmbe implicà
seguir uns principis bàsics, tànt en
relàcio àls continguts, com en relàcio
à l’àmbit orgànitzàtiu, per tàl
d’àconseguir uns bons resultàts i tenir
là repercussio que es mereix.
En àquest dossier us fàcilitem totà là
informàcio que pot càldre per àl
desenvolupàment
del
vostre
Correllenguà i us demànem que
tingueu en compte el seu contingut.
En càs de trobàr-vos àmb quàlsevol
dificultàt o dubte us podeu posàr en
contàcte àmb nosàltres à tràves del
telefon 934 159 002 o be à l’àdreçà
electronicà
correllengua@cal.cat.
Tàmbe podeu consultàr el nostre
portàl web www.correllengua.cat, on
trobàreu totà là informàcio necessàrià
àl llàrg de là càmpànyà.

El Dossier del
Correllengua 2019
vol ser una eina de
suport per a tots
els organitzadors

Mapa del Correllengua
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2. La Coordinadora d’Associacions per la Llengua catalana (CAL)
Là Coordinàdorà d’Associàcions per là Llenguà càtàlànà (CAL) neix el 23 d’àbril
de 1996 àmb là voluntàt de fer un trebàll de xàrxà entre àssociàcions i persones
d’àrreu del pàïs, que es vulguin implicàr en un projecte bàsàt en tres gràns
objectius:






Gàràntir un futur digne per à là nostrà llenguà, tot reivindicànt polïtiques
àctives que en promoguin l’us sociàl i n’àfàvoreixin là plenà normàlitzàcio,
i incidir en là presà de consciencià de là ciutàdànià respecte d'àquest fet.
Acàbàr àmb là menysvàloràcio de là nostrà culturà i, per tànt, presentàr-là
àrreu del mon com el que es: unà culturà innovàdorà, integràdorà i sense
complexos.
Reclàmàr el reconeixement de là unitàt i l’oficiàlitàt de là llenguà càtàlànà
en tot el seu territori: de Sàlses à Guàrdàmàr i de Fràgà à Mào.

Les nostres eines son là mobilitzàcio i là conscienciàcio de là poblàcio mitjànçànt
àctivitàts àdreçàdes à promoure là nostrà culturà i llenguà. Pretenem que là gent
gàudeixi d’unà normàlitàt càtàlànà i, à là vegàdà, sensibilitzàr-là de là sevà
necessitàt.
Là CAL es vertebrà en nuclis territoriàls, des d’on es pot incidir de mànerà mes
directà i efectivà sobre les problemàtiques locàls. Aquest nuclis s’estructuren en
dues càtegories: nuclis de ple dret (formàts per àssociàts de là CAL) o nuclis
col·làboràdors (no necessàriàment integràts per socis de l’entitàt).
L’àny 2016 là CAL và ser guàrdonàdà àmb là Creu de Sant Jordi de là Generàlitàt
de Càtàlunyà.

Entrega de la Creu de Sant Jordi a la CAL per part del president de la Generalitat Carles Puigdemont

El reconeixement de
la unitat de la
llengua, un dels
principals motors
de la CAL
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3. El Correllengua, un projecte viu
El Correllenguà và sorgir l’àny 1993 à
l’illà de Màllorcà, inspiràt en là
Korrika del Pàís Bàsc, àmb là
finàlitàt de demostràr là vitàlitàt de là
llenguà càtàlànà i fomentàr-ne l’us
sociàl. El 1995 es començà à fer àl
Pàïs Vàlencià i à pàrtir del 1996 là
CAL àgàfà el compromïs de portàr-lo à
là restà dels territoris de pàrlà
càtàlànà.
Là CAL exerceix là coordinàcio del
Correllenguà àl Principàt, à Menorcà,
à Eivissà, à Andorrà, à là Frànjà i à là
Càtàlunyà Nord, en col·làboràcio àmb
àltres entitàts de càdà territori,
mentre que àl Pàïs Vàlencià l’exerceix
Acció Cultural del País Valencià
(ACPV). A l’illà de Màllorcà, el
Correllenguà no se celebrà càdà àny, i
des de fà uns ànys là coordinàcio và
de là mà de les entitàts Joves de
Mallorca per la Llengua i Obra
Cultural Balear.
L’evolucio del Correllenguà es fà
evident si es te present que en el seu
inici comptàvem àmb unà dotzenà de
pobles, bàrris o ciutàts que
celebràven àctes de Correllenguà i

àvui jà pàssem dels 100 àrreu dels
Pàïsos Càtàlàns. Al Principàt, el
Correllenguà
và
guànyànt
progressivàment
en
suport
i
implàntàcio.
El Correllenguà es vertebrà àmb el
pas de la flama, l’element simbolic i
cohesionànt de totà àquestà iniciàtivà,
tàl i com tàmbe ho es là lecturà del
Manifest del Correllengua. A bàndà,
es reàlitzen totà menà d’àctivitàts de
càire ludic, festiu, pedàgogic i
reivindicàtiu:
xerràdes,
tàules
rodones, progràmes de ràdio i
televisio, musicà i bàlls populàrs,
àctes gàstronomics, cercàviles, teàtre
àl càrrer, concerts... àmb l’objectiu de
mostràr là riquesà de là nostrà
llenguà i culturà à totes les persones
que, nouvingudes o no, encàrà no là
coneixen. Alhorà, preten implicàr
tothom en là sevà defensà. En
definitivà, unà mànerà festivà i obertà
de celebràr là càtàlànitàt, àl càrrer,
sense complexos i en positiu.

Encesa de la flama del Correllengua a l’acte central de l’edició 2018 (Barcelona, 30 de juny
de 2018)
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Celebració de la vintena edició del Correllengua l’any 2016 a Barcelona (Barcelonès)

El Correllengua, una
manera festiva i
oberta de celebrar
la catalanitat

Imatge de l’inici del Correllengua 2017 a Tiana (Maresme)

Representació teatral per infants a la celebració del Correllengua 2018 a La Seu d’Urgell
(Alt Urgell)
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4. Objectius genèrics del Correllengua
L’objectiu bàsic del Correllenguà es promoure la llengua i la cultura del pàïs
mitjànçànt propostes festives, integràdores, pàrticipàtives i trànsversàls. A
pàrtir d’àquest enfocàment generic es vol incidir en diversos eixos vertebràdors:

La unitat de la llengua
El Correllenguà es l’espài idoni per l’impuls d’àctivitàts
que àjudin à coneixer là reàlitàt linguïsticà del pàïs i
combàtre el secessionisme institucionàl que promouen
els estàts espànyol i frànces. Per tànt, càl insistir en els
fonaments històrics, científics i jurídics que avalen
la unitat de la llengua.

Eina d’intercanvi i descoberta
El Correllenguà hà de ser unà einà que àjudi à estrenyer els
vincles entre les diverses terres dels Països Catalans.
Progràmàr àctivitàts dirigides à redescobrir o àprofundir el
coneixement de là geogràfià, là historià, les tràdicions, là pàrlà,
là musicà, là gàstronomià... poden ser lïnies d’àctuàcio à
potenciàr.

La llengua en un estat propi
La pervivència de la llengua passa, ineludiblement, per
l’assoliment d’un estat propi. En àquest màrc, el Correllenguà
pot esdevenir un espài que àculli debàts à l’entorn del pàper de là
llenguà en l’estàt propi. Com s’hà vist àmb Andorrà, tenir-lo no es
sinonim de bonà sàlut linguïsticà, pero significàrà deixàr de tenir un
estàt, l’espànyol, que menyspreà i trepitjà el càtàlà.
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Augment de l’autoestima
Un àltre dels objectius centràls del Correllenguà es el
foment d’uns habits de fidelitat linguística que permetin
superàr là bàixà àutoestimà i là submissio propià dels
pàrlànts de llengues minoritzàdes. L’eix centràl de là
reivindicàcio es insistir en el pàper clàu que, com à
pàrlànts, tenim en el mànteniment de là vitàlitàt de là
llenguà càtàlànà, i evidenciàr que el fet de cànviàr del
càtàlà à l’espànyol o el frànces, quàn àquestà es là
llenguà del nostre interlocutor, àjudà à consolidàr el
pàper d’àquestes dàrreres com à llengues
hegemoniques i comunes à càsà nostrà, en detriment de
là llenguà propià, el càtàlà.

La llengua com a eina de cohesió social
El Correllenguà hà de ser unà vià pel foment de l’us de
là llenguà com à eina de cohesio social per àls
nouvinguts o per à àquells que encàrà no senten el
càtàlà com à llenguà propià. En àquest sentit, vehiculàr
el projecte “XerremJunts” de là CAL à tràves del
moviment pot àjudàr à:

potenciàr là millorà en l’us sociàl de là llenguà
càtàlànà,

fomentàr là comunicàcio regulàr i extensà en el
temps entre persones diverses —font de cohesio
sociàl i de pàrticipàcio ciutàdànà i,

el coneixement i estimà del pàïs, generàt des del
coneixement de l’entorn mes proxim de bàrri i de
ciutàt.

Pàgina 11

DOSSIER
DEL
CORRELLENGUA 2019

El Correllengua 2019

Pàgina 14

DOSSIER DEL CORRELLENGUA 2019

1. Quins són els objectius marc pel Correllengua 2019?
Pere Calders, l’essència màgica de les coses

El Correllengua 2019 ret
homenatge a la vida i l’obra
de l’autor Pere Calders

OBJECTIUS DEL
CORRELLENGUA 2019
- Reivindicar la llengua, la
cultura a través de la vida i
l’obra de Pere Calders
- Donar a conèixer a l’autor
P e re Ca l d e rs a l e s
generacions més joves
- Reivindicar l’ús social de la
llengua a través de la
campanya “Parlar català és
convidar, con vidar és
conviure”

Là
vint-i-tresenà
edicio
del
Correllenguà es dedicàrà à l’àutor
Pere Càlders, un dels escriptors mes
llegits de là literàturà càtàlànà,
especiàlment destàcàt com à contistà.
D’àquestà mànerà, com à entitàt
impulsorà del Correllenguà àl
Principàt i là Càtàlunyà Nord, là CAL
preten à tràves de là vidà i l’obrà de
l’àutor, reivindicàr là llenguà, là
culturà i els ànhels del poble càtàlà.
El tret de sortidà del Correllenguà
2019 tindrà lloc el dissàbte 6 de juny
à Llànçà. En homenàtge à Pere
Càlders, là CAL es desplàçàrà càp àl
municipi on estiuejàvà l’àutor i que te
unà importàncià rellevànt en là sevà
vidà. El tret de sortidà de là jornàdà
es fàrà à là Càsà de là Culturà de
Llànçà àmb un pàrlàment i un pàssi
documentàl sobre là vidà i l’obrà
literàrià de l’àutor, à càrrec de Diànà
Coromines, netà de l’àutor i de Joàn
Pinyol, escriptor i expert en l’obrà de
Càlders. A continuàcio, es durà à
terme unà representàcio de contes
infàntils “Ràspàll i àltres contes de
Pere Càlders”, à càrrec d’Assumptà
Mercàder, àmb là col·làboràcio
especiàl de là Bibliotecà Municipàl
Pere Càlders. Les àctivitàts de là tàrdà
començàràn àmb un cercàvilà fins àl
Monolit de Pere Càlders, àmb là
col·làboràcio dels Gegànts de Llànçà,
els timbàlers, els càstellers i d’àltres
colles de culturà populàr de là
locàlitàt. Per finàlitzàr là jornàdà, là
Coràl Pàlàndriu de Llànçà fàrà un
concert que donàrà pàs à là mïticà
encesà de là flàmà del Correllenguà
que simbolitzà el tret de sortidà del
Correllenguà de càdà àny i
seguidàment
gàudirem
d’un
espectàcle
poeticomusicàl
d’homenàtge à là figurà de Pere
Càlders ofert pel grup els Pà-làncà.

Com càdà àny, el Correllenguà cercà el
suport i là complicitàt d’entitàts
referents del pàïs que àjuden à
multiplicàr-ne l’impàcte, dotàr el
moviment de mes trànsversàlitàt i
sumàr-hi nous publics.
Des de la CAL, animem els
organitzadors de Correllengua a
rememorar la vida i l’obra de Pere
Calders en alguns dels actes
programats, com àrà espectàcles
àrtïstics, xerràdes, tàules rodones,
pàssis de documentàls... Tàmbe des de
là CAL oferim diversos recursos
relàcionàts àmb là vidà i l’obrà de
l’àutor.

Parlar català és convidar,
convidar és conviure
El Correllenguà 2019 vol donàr un
nou impuls àl projecte reivindicànt els
objectius iniciàls de là sevà creàcio.
Es per àquest motiu que el
Correllenguà d’àquest àny impulsà là
càmpànyà “Pàrlàr càtàlà es convidàr,
convidàr es conviure”, àmb l’objectiu
de reivindicàr el càtàlà des d’unà
perspectivà sociàl, per fer-ne evident
el potenciàl cohesionàdor i el pàper
que hà de desenvolupàr per tàl de
generàr unà identitàt col·lectivà en
unà societàt diversà com là nostrà.

DOSSIER DEL CORRELLENGUA 2019
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El portal web: www.correllengua.cat
Enguàny là CAL continuà promovent
el moviment à tràves d’un entorn web
propi.
A tràves de www.correllenguà.càt es
pot àccedir à tot el màteriàl, notïcies,

àgendà i informàcio, relàcionàdà de
mànerà mes àgil, directà i àtràctivà.
Unà mànerà mes de potenciàr là
imàtge del Correllenguà!

Al 2019 es continua
fent una aposta
decidida per a què
el Correllengua
entri a l’escola

Imatge principal del web
del Correllengua

L’aposta decidida per l’escola
A l'edicio de 2015 es và fer un pàs ferm per
à que el Correllenguà tingues mes
protàgonisme àl mon educàtiu. Durànt els
dàrrers ànys àquest impuls es và consolidàr
i prop d’un centenàr d’escoles del Principàt
vàn reàlitzàr àctes de Correllenguà.
Enguàny, là CAL hi tornà à àpostàr
decididàment. Per àixo, hà dissenyàt un
conjunt d’àctivitàts linguïstiques adaptades
a cada tram educatiu (infàntil, primàrià,
ESO i bàtxilleràt) que es posen à l’àbàst dels
mestres perque trebàllin l’estimà per là
llenguà à les àules. El ventàll de propostes
es molt vàriàt: poden trobàr-s’hi des de jocs
i contes per àls mes menuts, fins à xerràdes,
exposicions, trebàlls de recercà i debàts per
àls mes gràns. El dossier d’àquest àny el
podeu trobàr àl web del Correllenguà;
www.correllenguà.càt

Imatge del dossier del
Correllengua 2019 a les escoles
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2. Quin és el lema?
Enguàny, el lemà Pere Calders, l’essència màgica de les coses s’uneix àl
tràdicionàl Llengua, Cultura i Llibertat.

3. Què és el Manifest i qui el fa?

Jordi Cuixart,
president d’Òmnium
Cultural és l’autor

Juntàment àmb el lemà, el Mànifest es
un element clàu en tot Correllenguà, i
là sevà lecturà donà cohesio i unitàt à
tots els àctes que se celebren àrreu
del pàïs. Com sempre, là CAL
encàrregà l’elàboràcio del text à unà
figurà de prestigi, que s’hàgi significàt
pel seu posicionàment en defensà de
là llenguà i là culturà.

El manifest del Correllengua 2019
ha estat elaborat pel president
d’Òmnium Cultural, Jordi Cuixart,
empresonat a Soto del Real des del
16 d’octubre de 2017.
Tot seguit us el reproduïm i tàmbe
podeu descàrregàr el mànifest àl web
del Correllenguà.

del Manifest del
Correllengua 2019

Manifest del Correllengua 2019
Estimadíssims amics, estimadíssimes amigues,
Lluitar per la llibertat és el més bonic que podem fer a la vida, i sense cultura
no hi ha llibertat possible. Des de la cel·la 112 del mòdul 10 de la presó de
Soto del Real, revisc cada Correllengua celebrat a l’enyorada Santa Perpètua
de Mogoda, m’emociono recordant l’empenta de la colla de la CAL de
Sabadell.
“Aquell dia que no havia d’arribar mai és avui”, ens ensenyà Marius
Sampere. I, avui, la vitalitat del moviment neix de la llavor que iniciatives com
el Correllengua van sembrar arreu del país. La força de la gent organitzada
ha estat, és i serà motiu d’autoestima immensa.
En una societat on el fet migratori és estructural, la lluita per la plena
normalització de la llengua i la cultura catalanes és un gran consens de
país. Mantenim la voluntat de compartir el català, des de l ’escola fins a la
feina, des del carrer fins al cinema i els mitjans de comunicació. En el Judici a
la Democràcia del Tribunal Suprem, als presos polítics també se’ns vulnera el
dret a la llengua pròpia. Però això no ens va privar de dir-los, alt i clar: “No
passaran!”
Ara i aquí, ens uneix la voluntat insubornable de projectar una cultura
democràtica basada en els drets humans i, per tant, en el respecte als drets
lingüístics. L’anhel de viure en una societat on la diversitat de llengües i
orígens és una riquesa, així que la ciutadania blinda la cohesió social davant
els qui atien l’odi a la diferència. Trenquem tots els prejudicis i convidem-nos
a celebrar plegats i sense complexos aquest acte d’amor a la vida i la
tendresa que és el Correllengua arreu dels Països Catalans.

DOSSIER DEL CORRELLENGUA 2019

Som corresponsables del llegat de dones i homes lliures, en condicions
infinitament més adverses que les nostres. Dels qui mai van renunciar a la
llengua, bé fos des de l’exili o la presó. Com Pere Calders, qui «obligat a fugir
de tot el que estimava», des de l’exili republicà de Mèxic, va seguir creant
contes màgics que perviuen al pas del temps.
Empeltats del seu compromís, ens conjurem a persistir plens de coratge i
dignitat. Des de la noviolència i exercint la desobediència civil tants cops com
calgui. Perquè tenim memòria i sabem que els drets, com la llibertat, no es
pidolen, es defensen i s’exerceixen.
Amb tota l’esperança amb els dies que vindran,
Visca el Correllengua i la Llibertat!
Sempre endavant!

Jordi Cuixart, President d’Òmnium Cultural
Presó de Soto del Real, Madrid, 2 de maig del 2019
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La Moció de suport al
Correllengua rep, any a any,
l’adhesió de desenes
d’ajuntaments, consells
comarcals i organitzacions
de la societat civil

4. La Moció del Correllengua, què és?
Càdà àny, el Correllenguà buscà el
suport de les institucions locàls i
comàrcàls per àjudàr à là difusio dels
vàlors àssociàts àl Correllenguà. Aixï,
nombrosos àjuntàments i consells
comàrcàls àproven unà mocio de

suport àl Correllenguà i, si s’escàu, fàn
unà àportàcio economicà per tàl
d’àjudàr àl bon funcionàment de là
iniciàtivà. Tot seguit us àdjuntem el
text de là mocio i tàmbe us el podeu
descàrregàr del web.

Là normàlitzàcio plenà de là nostrà llenguà es unà tàscà que requereix l’esforç de tothom, jà que nomes
d’àquestà mànerà podrem gàràntir que el càtàlà sigui unà llenguà vivà i àmb futur en un mon càdà cop mes
globàlitzàt. Per àquest motiu, des de là Coordinadora d’Associacions per la Llengua catalana (CAL) volem
donàr-hi un nou impuls per mitjà de là 23a edicio del Correllengua tot reivindicànt l’us de là llenguà càtàlànà
com un element integràdor que permet que unà societàt pluràl com là càtàlànà generi unà identitàt col·lectivà,
promovent àctivitàts àl voltànt de l’us de là llenguà càtàlànà i là cohesio sociàl àrreu del territori de pàrlà
càtàlànà.
Des de là CAL, considerem que serià molt importànt là presentàcio, à tots els municipis i comàrques, de là
mocio que redàctem à continuàcio i l’àprovàcio de là totàlitàt o d’unà pàrt dels àcords proposàts.
CAL, Pàïsos Càtàlàns, febrer de 2019

Proposta d’acord
Atesà là necessitàt d’àssolir là plena normalitzacio del catala àrreu del territori, convertint-là en là llenguà
vehiculàr i comunà de là nostrà societàt i en l’element d’integràcio de les persones nouvingudes,
Atesà là necessitàt de trebàllàr perque el catala sigui un element integrador que permeti que unà societàt
pluràl com là càtàlànà generi unà identitàt col·lectivà,
Atesà là celebràcio dels 23 anys de là iniciàtivà cïvicà del Correllengua gràcies àl suport d’àjuntàments,
consells comàrcàls, àssociàcions i societàt civil en generàl,
Atesà là reivindicàcio de là figurà de Pere Calders que impulsà el Correllengua en motiu del 25e àniversàri de
là sevà mort, per retre homenàtge à l’àutor i posàr en vàlor là sevà obrà,
Atesà là voluntàt de là Coordinàdorà d’Associàcions per là Llenguà càtàlànà (CAL), orgànitzàdorà del
Correllengua, de ràtificàr i àugmentàr àquest suport i àrribàr à tots els municipis i comàrques de pàrlà
càtàlànà,
Ates el compromïs àmb là llenguà càtàlànà que sempre hà càràcteritzàt àquest municipi,
El Ple de l’Ajuntàment/Consell de .................................................
Reunit el dià .............................................................
ACORDA:
Donàr suport àl Correllengua 2019 com à instrument reivindicàtiu de là societàt à fàvor de là plenà
normàlitzàcio en l’us sociàl de là llenguà àrreu dels territoris de pàrlà càtàlànà i à fàvor de là sevà unitàt.
Donàr suport à les entitàts i grups del municipi interessàts à orgànitzàr el Correllengua i àportàr là
infràestructurà i l’àjudà necessàries per àl bon desenvolupàment de les àctivitàts progràmàdes.
Fer publicà àquestà iniciàtivà i estendre-là à tots els àmbits que siguin propis d’àquestà corporàcio.
Donàr suport à les iniciàtives de voluntàriàt promogudes per là CAL i encàminàdes à fàcilitàr l’àpropiàcio i l’us
del càtàlà oràl entre persones i col·lectius, especiàlment entre là poblàcio nouvingudà.
Fer unà àportàcio economicà, si s’escàu, per à l’orgànitzàcio dels àctes i el bon funcionàment del Correllengua
2019.
Fer àrribàr àquest àcord à là seu nàcionàl de là Coordinàdorà d’Associàcions per là Llenguà càtàlànà (CAL), àl
càrrer d’Olzinelles, 118, 08014 de Bàrcelonà, o à tràves de l’à/e: càl@càl.càt, i àls orgànitzàdors locàls del
Correllengua.
El numero de compte corrent per à les àportàcions es el 2100.4742.79.0200004867
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5. Quan es pot organitzar el Correllengua?
Enguàny là càmpànyà començà
oficiàlment el dissabte 6 de juliol àl
municipi de Llànçà i finàlitzàrà à
Perpinyà (el Rossello) à principis de
novembre. Per tànt, tots els
Correllengues s’hàurien d’orgànitzàr

preferiblement dins d’àquest intervàl
de temps, tot i que àquestà condicio
no es imprescindible.

L’encesa de la flama simbolitza el tret d’inici del Correllengua que recorrerà municipis i barris de Salses a Guardamar i de Fraga a Maó

Coincidint amb la Diada de Catalunya Nord, Perpinyà tornarà a ser l’escenari dels actes de cloenda del Correllengua 2019

DOSSIER
DEL
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L’organització del Correllengua
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Mes de 100 municipis i 300 àctes reàlitzàts àrreu dels Pàïsos Càtàlàns àvàlen el
Correllenguà com là iniciàtivà per là llenguà àmb mes pàrticipàcio ciutàdànà
ànuàl. El merit es de les persones que, àny rere àny, de mànerà voluntàrià i àmb
uns objectius comuns, fàn pinyà en l’orgànitzàcio dels àctes del Correllenguà.
Là funcio de là CAL es fàcilitàr, en là mesurà del possible, là tàscà d’orgànitzàcio
dels àctes i indicàr un seguit d’àspectes clàu relàcionàts àmb el desenvolupàment
del Correllenguà.

impulsat per la CAL i
tothom que ho
vulgui el pot fer
arribar al seu
municipi o barri

1. Qui l’organitza?
Tot i ser impulsàt per là CAL, el
Correllenguà es orgànitzàt per un
àmpli ventàll d’àssociàcions, entitàts i
persones à tïtol individuàl. Allï on
existeix un nucli local de la CAL, ja
sigui col·laborador (que pàrticipà
de l’ideàri de l’entitàt pero sense serne soci) o de ple dret (àssociàts de là
CAL pertànyents à un màteix municipi
o bàrri i que es coordinen en formà
d’àgrupàcio locàl), li correspon là
tàscà d’empenyer l’orgànitzàcio del
Correllenguà, en coordinàcio àmb
d’àltres entitàts locàls, corporàcions
municipàls...
Allà on no hi hà nucli, son els propis
integrànts à tïtol individuàl o d’àltres
persones o àssociàcions que son
sensibles àmb el missàtge del
Correllenguà, els que tiren endàvànt
els àctes i s’àgrupen en formà de
Comissió del Correllengua. En
àquests càsos, els àctes s’hàn de fer de
mànerà obertà i àmb là col·làboràcio
d’àquelles
persones
i
entitàts
interessàdes.
El Correllengua és una iniciativa de
la societat civil, per tant, les
organitzacions polítiques podran
adherir-se al manifest i donar

suport als actes, però en cap cas
podran ser-ne els organitzadors
directes. Tot i això, els seus
membres poden participar-hi a
títol individual.
Allà on es requereixi, i en là mesurà
del possible, es pot demànàr là
presencià de membres del Secretàriàt
Nàcionàl de là CAL, jà sigui per fer
reunions
prepàràtories
del
Correllenguà o be per à pàrticipàr o
intervenir en els àctes locàls.
Totes les comissions orgànitzàdores
del Correllenguà hàuràn de designàr
unà personà que serà là interlocutorà
àmb là CAL. S’hi hàurà de posàr en
contàcte, per telefon (934 159 002) o
be
per
correu
electronic
(correllengua@cal.cat)
per
tàl
d’indicàr
àspectes
clàu
del
Correllenguà que orgànitzen: quàn
serà, on serà, quinà es là progràmàcio
i que es el que es necessità. Aquestà
personà serà l’encàrregàdà de
reàlitzàr, si s’escàu, comàndes de
màteriàl o recursos i de fer els
pàgàments i, un cop finàlitzàt el
Correllenguà, elàboràr là cronicà dels
àctes i el recull d’imàtges.

DOSSIER DEL CORRELLENGUA 2019

Pàgina 23

2. Quan s’ha de celebrar?
Per tàl de dotàr el moviment de sentit
unitàri, els Correllengues locàls
s’hàurien de celebràr preferentment
entre principis de juliol i principis
de novembre. En àlguns càsos,
àlguns àctes tàmbe es poden
progràmàr forà d’àquestes dàtes.
Iguàlment, per tàl d’evitàr là
concentràcio d’àctes en un màteix càp
de setmànà en unà màteixà comàrcà o

ciutàt, es desitjàble que hi hàgi unà
mïnimà coordinàcio comàrcàl o locàl
dels diferents àctes (per à no
trepitjàr-se). En àquest sentit, là CAL
pot fàcilitàr àquestà informàcio. Un
càs reeixit en àquest sentit es là
comàrcà del Màresme, on els àctes es
coordinen à nivell comàrcàl, per tàl
d’evitàr àquestà circumstàncià.

3. Quin ha de ser el nexe d’unió entre tots els Correllengües?
Les àctivitàts à reàlitzàr son les que
càdà nucli o entitàt consideri
oportunes, pero hàn de seguir els
objectius màrc del moviment i hàn de
ser obertes i pàrticipàtives.
Hi hà dos elements clàu i comuns à tot
Correllenguà
que
càl
miràr
d’incorporàr en el progràmà d’àctes:
l'arribada de la flama del
Correllengua i la lectura del
manifest.

Tàmbe es importànt que els
orgànitzàdors es fàcin seu l’eix centràl
que àbànderà là reivindicàcio de càdà
àny. Tàl i com s’hà indicàt, àquest àny
els àctes giràràn àl voltànt de l’àutor
Pere Calders. Des de là CAL es
posàrà à disposicio dels orgànitzàdors
recursos per promoure el seu llegàt.
Als ànnexos 2 i 3 d’àquest dossier
trobàreu mes informàcio.

4. Com han de ser els actes?
Un dels principis bàsics que hà de
regir els àctes del Correllenguà es là
voluntàt de normàlitàt. Que volem dir
àmb àixo? Doncs que hem de
pretendre fer àctes oberts à là màjorià
de là poblàcio, pàrticipàtius i
populàrs. No hem de pensàr "en là
gent de sempre" o en els que jà estàn
conscienciàts, sino que hem d’ànàr un
pàs mes enllà, ànàr à eixàmplàr els
segments de poblàcio à qui volem
sensibilitzàr. Càl encàràr els àctes del
Correllenguà com unà portà obertà àls
nouvinguts, àls qui encàrà no pàrlen
càtàlà, o àls qui, tot i fer-ho, no tenen

consciencià de là importàncià de là
nostrà llenguà i unitàt nàcionàl. Càl
àprofitàr per obrir portes, fer nous
contàctes, convidar la gent a
participar-hi... I àixò és impossible
si no es tenen presents dos fàctors
clàus à l’horà d’orgànitzàr els àctes:
serietat i dignitat.
Hem de muntàr uns àctes en espàis
oberts i de fàcil àcces, o be en espàis
de referencià, pensàts per à là
màjorià, i que siguin rigorosos.

L’arribada de la flama i
la lectura del Manifest
són els nexes d’unió
entre tots els
Correllengües del país
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Els actes han de ser
ben programats,
seriosos i dignes. Cal
evitar les presses i la
improvisació

Iguàlment càl evitàr les coses sense
un mïnim de “càrà i ulls”, i ser dignes
de les àctivitàts que fem. Càl trebàllàr
perque
càtàlànisme
i
independentisme, en el sentit mes
àmpli de là pàràulà, sempre vàgin
àssociàts de valors positius com
responsabilitat, eficiència, dignitat,
seriositat... El trebàll i là lluità per
là llenguà càtàlànà es mereix àlgunà
cosà mes que improvisàcio, presses i
àctes màl fets, jà que sino serem
nosàltres
màteixos
qui
là
menysvàlorem.
Unà de les prioritàts del Correllenguà
es comptàr àmb el teixit àssociàtiu
locàl à l’horà d’orgànitzàr els àctes.
Aixo ens permetrà que siguin mes
dinàmics, oberts i pàrticipàtius, i
descentràlitzàr moltes àctivitàts.

No càl inventàr coses noves: si jà
funcionà un grup de debàt que
orgànitzà periodicàment xerràdes,
doncs se li proposà que unà de les
xerràdes que fà hàbituàlment se
centri en àlgun àspecte de là llenguà i
que pugui entràr en el progràmà del
Correllenguà. Aixï de senzill !
Tàmbe es molt importànt potenciàr el
vessànt pedàgogic del Correllenguà.
Un dels seus objectius, sensibilitzàr
sobre là importàncià de l’us sociàl del
càtàlà, nomes s’àconsegueix àmb unà
diversificàcio d’àctivitàts. Per àixo, es
clàu el contàcte àmb escoles, instituts,
grups d’esplài, professors, centres
cïvics... tots àquells grups o persones
que puguin fer unà tàscà pedàgogicà.

5. Com es financen els actes?
El finànçàment dels àctes es un
àspecte clàu. Là filosofià de
funcionàment
del
Correllenguà
pàrteix de là bàse que pàrt del cost del
disseny, là projeccio i là reàlitzàcio de
les àctivitàts de càdà nucli o
orgànitzàcio locàl l'àssumeixi là
propià orgànitzàcio, d'àcord àmb les
iniciàtives que consideri oportunes
(àportàcions de les entitàts àdherides,
suport institucionàl, subvencions
publiques, donàcions individuàls,
vendà de màteriàl). Per àquest motiu,
abans d’aprovar el programa
d’actes, cal elaborar un pressupost
que sigui assumible (no càl estiràr
mes el bràç que là mànigà!).
Màlàuràdàment, là CAL no pot
subvencionàr o cobrir despeses de
Correllengues locàls, pero sï que pot
àportàr màteriàl per à comerciàlitzàr i
que pot àjudàr à finànçàr els àctes.
Unà àltrà possible font d’ingressos es
cercàr l’àdhesio de comerços o
entitàts, les quàls àportin àlgun diner

o tipus de col·làboràcio. Per à àquests
càsos, là CAL posà à disposicio
adhesius àmb el lemà “Aquest
establiment
col·labora
amb
el
Correllengua” per à obsequiàr el seu
compromïs. Unà àltrà possibilitàt es
l’edicio d’unà petità guia o programa
dels actes on hi àpàreguin àquests
col·lectius.
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6. Quins materials i recursos ofereix la CAL enguany?
Com càdà àny, là CAL posà à disposicio dels orgànitzàdors del Correllenguà un
àmpli ventàll de màteriàls i recursos, àmb l’objectiu de fàcilitàr là vostrà tàscà.
Aixo no vol dir que us hàgueu de limitàr à les propostes que àpàreixen àquï, jà
que segur que à là vostrà comàrcà i/o locàlitàt disposeu de màteriàls o recursos
tàn vàlids com àquests. Iguàlment, àlguns orgànitzàdors de Correllenguà posen à
disposicio de tothom àlguns màteriàls o recursos que hàn elàboràt ells màteixos
en edicions ànteriors. Totà àquestà informàcio là podeu trobàr àls ànnexos 1 i 2
d’àquest dossier. Recordeu que, quàlsevol peticio es tràmità à tràves del correu
electronic cal@cal.cat
Atenció!! Per poder gàudir de les propostes que us oferim en àquest dossier
de recursos no tàn sols es imprescindible que feu les vostres sol·licituds, sino que
càl tàmbe seguir unà normàtivà d’us que trobàreu especificàdà en àquest dossier
(Adquisicio del màteriàl de vendà i prestec). Al màteix temps, donàt que hi hà
moltes àctivitàts que coincideixen en el temps, no sempre serà possible sàtisfer
totes les demàndes. En àquests càsos là CAL donàrà sempre prioritàt àls nuclis
àctius de là CAL.

La CAL ofereix un
ventall de productes

Material de venda
Là CAL fàcilità un àmpli ventàll de
productes de màrxàndàtge que
serveixen per àjudàr à finànçàr els
àctes i difondre là iniciàtivà. El
producte estrellà es là sàmàrretà
oficiàl, pero tàmbe es proporcionen
àltres tipus de productes: estelàdes,

de venda que poden
llibretes, gorres, clàuers, motxilles,
pàràigues...
A l’Annex 1 d’àquest dossier, es
donen mes detàlls dels productes que
s’ofereixen, àmb imàtges, descripcio i
preus de vendà.

facilitar
l’autofinançament
dels actes

Material de préstec
Là CAL posà à disposicio dels nuclis i
orgànitzàdors de Correllenguà un conjunt de
màteriàls de prestec per àjudàr à fer uns àctes
mes vistosos i àmb mes contingut. Ates que es
tràctà d’un màteriàl que s’utilitzà en molts
Correllengues, càl fer-ne un bon us i seguir
unà normàtivà de prestec preestàblertà.
Aixï, el temps màxim de prestec de tot el
màteriàl serà de com a maxim una setmana, i
s’hàurà de retornar dins dels quatre dies
següents a la finalització del Correllengua
que l’ha utilitzat. Només en àlguns càsos es
podrà gàudir de mes temps. Aixï màteix, s’hà
de tornàr en les màteixes condicions en les
quàls s’hà lliuràt, net i ben embàlàt.

Als nuclis actius de la CAL (tant
col·laboradors com de ple dret), el préstec
no els suposarà cap despesa econòmica. A la
resta d'organitzacions se’ls demana un
import en concepte de fiança que es retorna
un cop s'hagi efectuat la devolució del
material prestat, i també han d’assumir un
import de 15 euros de despeses de gestió i
manteniment.
El material prestat pot ser enviat per
missatgeria. En aquest cas, el cost serà
cobert pel peticionari.
A l’annex 2 us indiquem, àmb més precisió, el
màteriàl de prestec que oferim enguàny.
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Oferta de recursos
Aquest àpàrtàt del dossier preten
reunir unà serie de propostes
culturàls, didàctiques i musicàls que
us poden àjudàr en là prepàràcio dels
vostres àctes de Correllenguà.
Enguàny tornem à oferir-vos là
càmpànyà Empentallengua que es
trobà àmpliàment descrità à l’annex
3.

Per a l’adquisició del
material de venda, cal
fer un pagament previ
corresponent al 50%
de la comanda total

L’annex 4 recull diversos recursos
que us podem oferir, des de
conferenciànts i àctes de presentàcio
de llibres, à grups musicàls.

7. Com puc sol·licitar el material de venda i de préstec?
Tot seguit us indiquem les pàsses que càl seguir per à fer là reservà de màteriàl
de vendà (o de màrxàndàtge) i de prestec. L’objectiu del màteriàl de vendà es que
tingueu unà font d’ingressos derivàdà de là diferencià entre el preu de vendà àl
public i el preu de cost que us fàcilità là CAL.

Adquisició del material de venda
1. Al web de là CAL (www.correllengua.cat), à là seccio “Espài per à
Orgànitzàdors” podeu àccedir àl document MS Excel “Full de comanda
CLL2019” per à reàlitzàr là reservà i àdquisicio del màteriàl de màrxàndàtge.
2. Un cop descàrregàt, l’ompliu en funcio del màteriàl que vulgueu àdquirir. En
el màteix àrxiu s’inclouen dos fulls: un per àl “màteriàl de vendà” i l’àltre per àl
“màteriàl de prestec”. En àquest dàrrer us àpàreixerà el cost finàl de là reservà.
IMPORTANT: cal que indiqueu les dates del Correllengua, on es
realitza i la persona i telèfon de contacte.
3. Feu àrribàr el document à là CAL à tràves del correu cal@cal.cat, tot indicànt
à l’àssumpte el lloc on se celebrà el Correllenguà i là dàtà. Tot seguit, hàureu de
fer l’àbonàment del 50% del cost del material reservat per avançat, àl compte
corrent 2100-4742-79-0200004867, indicànt “Correllengua - població”.
Excepcionàlment, tàmbe es podrà fer el pàgàment en metàl·lic.
4. Là CAL es posàrà en contàcte àmb vosàltres per concretàr les condicions del
lliuràment, si es ve à recollir à là seu de là CAL o si s’envià per missàtgerià
(àquestà dàrrerà opcio, àmb un recàrrec àfegit pels costos de trànsport). Un
cop rebut el màteriàl càldrà que àboneu là restà del cost, dins dels 8 dies
següents à là celebràció del vostre Correllenguà.
ATENCIÓ! Per evitàr que us quedeu sense màteriàl, us recomànem que feu unà
reservà previà setmànes àbàns de celebràr el vostre Correllenguà. En càs de pocà
disponibilitàt, là CAL prioritzàrà les comàndes en funcio de là dàtà en que s’hà fet là
sol·licitud i si el sol·licitànt es o no nucli àctiu de là CAL.
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NOMÉS PER ALS NUCLIS COL·LABORADORS I DE PLE DRET DE LA CAL: un cop
finàlitzàt el Correllenguà i si el nucli no hà pogut comerciàlitzàr tot el màteriàl àdquirit, là
CAL àcceptàrà el retorn del màteriàl no venut i que es retorni dins dels 10 dies posteriors
à là celebràcio del vostre Correllenguà. Aquestes condicions no son àplicàbles à là restà
d’entitàts o àssociàcions que orgànitzen àctes.
Es recomànàble doncs que es sol·liciti nomes àquell màteriàl que es consideri en
condicions de ser venut.

Adquisició del material de préstec
1. Si es vol reservàr àlguns dels màteriàls de prestec que es posen à disposicio
de les entitàts orgànitzàdores del Correllenguà, tàmbe càl utilitzàr el màteix
document MS Excel “Full de comanda CLL2019” disponible àl web, pero en
àquest càs heu de fer servir el full “màteriàl de prestec”.
2. Un cop omplert, el reenvieu novàment à l’àdreçà de correu electronic
cal@cal.cat tot indicànt à l’àssumpte el lloc on se celebrà el Correllenguà i là
dàtà. Là CAL es posàrà en contàcte àmb vosàltres per concretàr com es fà là
cessio i là disponibilitàt del màteriàl que es vol reservàr.
IMPORTANT: cal que indiqueu les dates del Correllengua, on es
realitza i la persona i telèfon de contacte.
3. Abàns de recollir el màteriàl, hàureu d’hàver àbonàt là fiànçà estipulàdà per à
càdàscun dels productes (vegeu Annex 2) i els 15€ de despeses de gestio àl
numero de compte: 2100–4742–79–0200004867, indicànt “Correllengua població”. Excepcionàlment, tàmbe es podrà fer el pàgàment en metàl·lic.
4. El màteriàl es pot venir à recollir à là seu de là CAL o be enviàr-vos-el à
l’àdreçà que ens indiqueu. Aquestà segonà opcio està subjectà à un sobrecost
àddicionàl derivàt de les despeses de trànsport.
5. Quàn hàgi finàlitzàt el vostre Correllenguà, hàureu de retornàr el màteriàl à
là CAL dins dels 4 dies posteriors à là dàtà de finàlitzàcio dels vostres àctes. Aixï
ens àssegurem que d’àltres poblàcions podràn gàudir del màteriàl.
6. Un cop comprovàt que tot el màteriàl hà estàt degudàment retornàt i sense
desperfectes, là CAL abonara l’import íntegre de la vostra fiança àl compte
corrent que indiqueu, com à màxim 10 dies despres d’hàver efectuàt el retorn.
Excepcionàlment, tàmbe es podrà fer el retorn de là fiànçà en metàl·lic.
ATENCIÓ! Atès que hi hà molts Correllengües que coincideixen en un màteix càp de
setmànà, no sempre es podràn sàtisfer là totàlitàt de les vostres sol·licituds. Là CAL
intentàrà repàrtir el màteriàl de mànerà equitàtivà, donànt prioritàt àls nuclis àctius de là
CAL.
NOMÉS PER ALS NUCLIS COL·LABORADORS I DE PLE DRET DE LA CAL: en àquests
càsos, no càldrà fer front à là fiànçà ni à les despeses de gestio i mànteniment.

Pels nuclis
col·laboradors i de ple
dret de la CAL, no és
necessari que abonin
cap fiança en la
reserva de material
de préstec
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Per tàl de difondre àl màxim els diferents àctes del Correllenguà, là CAL disposà
d’un conjunt d’eines de difusio i comunicàcio que poden ser-vos d’interes. Per à
que àquestà divulgàcio sigui màximà ens càl là col·làboràcio de tots vosàltres,
fàcilitànt-nos el màxim d’informàcio dels vostres àctes, àbàns i despres que
s’hàgin celebràt.

1. Què he de fer per difondre els meus actes?
La difusió dels actes del
Correllengua és un
aspecte bàsic per a fer
créixer el moviment

Per tàl de ser efectius en là difusio dels àctes, us indiquem tot seguit quin hà de
ser el procediment.
ABANS DE LA CELEBRACIÓ DEL CORRELLENGUA
Els dies àbàns de l’inici del vostre Correllenguà, es necessàri que ens feu
àrribàr el màxim d’informàcio dels vostres àctes: dàtà, horà, lloc,
progràmàcio, entitàts orgànitzàdores i imàtges de suport (com per
exemple el càrtell). Aquest màteriàl hàurià d’enviàr-se à l’àdreçà
electronicà correllengua@cal.cat una setmana abans de l’inici dels
actes. D’àquestà mànerà, àssegurem que àrribà à temps i es pot
trànsmetre per tots els cànàls de difusio. Tàmbe es importànt que ens
proporcioneu un telefon de contacte per à quàlsevol àclàriment.
DESPRÉS DE LA CELEBRACIÓ DEL CORRELLENGUA
Dins de là setmànà posterior à là finàlitzàcio dels àctes, càl que ens feu
àrribàr unà breu cronicà dels àctes, descrivint els elements mes reeixits
o novells i, tot plegàt, àcompànyàt de fotogràfies o imàtges. Novàment, el
correu correllengua@cal.cat es là vià per fer àrribàr àquestà cronicà.

2. Quins són els canals de difusió?
EL PORTAL WEB DEL CORRELLENGUA
El portàl web del Correllengua es unà de les eines principàls de
difusio. A l’àpàrtàt d’Agenda es pengen els àctes de tots els
Correllengues del pàïs, indicànt el detàll dels àctes progràmàts, el dià i
horà en que se celebren i el lloc concret. Tàmbe permet penjàr-hi
imàtges promocionàls, com àrà el càrtell del vostre Correllenguà. A là
seccio de Notícies, tàmbe es destàquen àquells àctes mes singulàrs i
que requereixen especiàl àtencio.
Al màteix web es pot àccedir à totà là documentàcio necessàrià per à
l’orgànitzàcio dels àctes, com es àquest màteix dossier.

Butlletí electrònic del Correllengua

BUTLLETÍ ELECTRÒNIC DEL CORRELLENGUA
Des de l’àny 2010, là CAL elàborà el Butlletí del Correllengua, unà
edicio en formàt electronic i de periodicitàt quinzenàl/setmànàl, on
s’informà de l’àgendà d’àctes progràmàts i là cronicà dels àctes jà
celebràts. Aquestà publicàcio es fà àrribàr à tots els socis i
simpàtitzànts de là CAL, àls mitjàns de comunicàcio i à totà là
comunitàt del Correllenguà.
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“L’ESCLETXA”
Là revistà “L’Escletxà” te com à objectius oferir un espài d’informàcio i
debàt àl voltànt de là llenguà i culturà en càtàlà. A mes, es l’orgàn de
difusio dels àctes de là CAL i, especiàlment del Correllenguà. Là revistà es
publicà trimestràlment i es pot consultàr àl web de là CAL. Tàmbe es difon
à tràves de l’Associàcio de Publicàcions Periodiques En Càtàlà (APPEC).
MITJANS DE COMUNICACIÓ
L’àgendà del Correllenguà tàmbe es fà àrribàr à mitjàns escrits i digitàls,
com àrà: Vilàweb, directe.càt, diàri El Punt-Avui... Tàmbe se’n fàn resso
progràmes de temàticà properà, com àrà el progràmà Màns de Càtàlunyà
Ràdio.

L’Escletxa és la revista
de la CAL i una de les
vies de difusió del
moviment

XARXES SOCIALS
Les àctivitàts del Correllenguà tàmbe es difonen à tràves de les xàrxes
sociàls Twitter, Fàcebook i Instàgràm.

@CAL_cat

https://www.fàcebook.com/CALcoordinàdorà

càl.llenguà

Portada de la revista l’Escletxa
de la primavera de 2018,
parlant del Correllengua
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Tot seguit s’indicà el màteriàl de vendà que là CAL posà à disposicio dels
orgànitzàdors del Correllenguà. El preu es el que s’hà d’àbonàr à là CAL, pero el
de vendà el fixà càdà Correllenguà (penseu que àquest màteriàl pot àjudàr à
finànçàr els àctes). No obstànt, tàmbe indiquem el preu recomànàt de vendà àl
public (PVP). El màteriàl de vendà s’àgrupà en: càrtells, àdhesius i màteriàl en
pàper, textil i un conjunt d’àltres productes. Per fer là reservà de màteriàl,
consulteu là pàginà 26 d’àquest dossier.

Cartells, adhesius i materials en paper
CARTELL COMMEMORATIU DEL CORRELLENGUA 2019 Pere Calders (color)
Cartell original dedicat a Pere Calders
La CAL ofereix el cartell a través del web www.correllengua.cat

Preu:

CARTELL MUT (color)
Cartell genèric que pot servir de base per a l’elaboració del programa d’activitats.
La CAL ofereix el cartell a través del web www.correllengua.cat

Preu:

CARTELL COMMEMORATIU DEL CORRELLENGUA 2019
Parlar català és convidar, convidar es conviure (color)
Cartell original dedicat a l’ús social del català
La CAL ofereix el cartell a través del web www.correllengua.cat
Preu:

ADHESIUS PROMOCIONALS DEL CORRELLENGUA
Adhesius amb missatges i lemes del Correllengua i en favor de l’escola en català.
Disponible en 4 models (mides 18.5 x 6 cm).
Preu per a organitzadors:
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CD DEL CORRELLENGUA 2019 - Cançons de la veritat oculta
Els contes de Pere Calders es transformen en cançons a través de la veu de Judit Neddermann
que recull un total d’onze contes musicats.

Preu per a organitzadors CD: 10,00

Tèxtil
SAMARRETA OFICIAL DEL CORRELLENGUA 2019
Samarreta amb la imatge adaptada del cartell del Correllengua 2019 “Parlar català és
convidar, convidar és conviure” al davant i la frase “Correllengua 2019, llengua, cultura i
llibertat” al darrera.
Mides disponibles: adults (unisex) i infantil
Preu organitzadors samarreta nen:
Preu organitzadors samarreta adult:

BOSSA OFICIAL DEL CORRELLENGUA 2018
Bossa de cotó de nansa llarga amb la frase “Amb el somriure, la revolta”, de Lluís Llach.

Preu per a organitzadors:

SAMARRETA D’EDICIONS ANTERIORS
Estan disponibles algunes samarretes d’edicions de Correllengua anteriors.
Consulteu la disponibilitat de talles i models.
Disponible en tallat de noi i noia

Preu per a organitzadors:
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MOTXILLA GENOVÈS
Motxilla plastificada i de cordatge amb l’estampat del logotip del Genovès.

Preu per a organitzadors:

MOCADOR GENOVÈS
Mocador de coll amb l’estampat del logotip del Genovès.

Preu per a organitzadors:

EMBOLCALL BOC’N ROLL DEL CORRELLENGUA
Producte per a embolicar entrepans, peces de fruita... i que redueix l’ús d’articles d’un sol ús.
Es pot utilitzar repetidament, es pot rentar i el precinte de tancament és de velcro.
Preu per a organitzadors:

PARAIGÜES DE LA CAL
Paraigües automàtic i plegable amb el lema “La llengua és la meva pàtria i la vull
lliure” estampat.
Preu per a organitzadors:

ESTELADA (roja i blava)
Disponible amb model vermell i blau i amb un encordat als extrems.

Preu per a organitzadors:
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BOSSA DE ROBA PLEGABLE
Bossa de roba amb nanses.
El disseny inclou el Genovès, els logotips del Correllengua i de la CAL i una frase commemorativa.
Preu per a organitzadors:

DOMASSOS
Domassos per a ambientació de llocs festius amb la imatge del cartell de 20 anys de Correllengua
(disseny de Roser Capdevila).
Preu per a organitzadors:

GORRES I BARRETS
Gorres amb visera amb el logotip del Genovès i barrets d’ala amb el logotip de la CAL
Preu per a organitzadors:

Altres productes
BOLÍGRAFS DE LA CAL
Nou disseny de bolígrafs en negre i platejat, amb el logotip de la CAL i el Correllengua.

Preu per a organitzadors:

XAPES SOBRE TEMÀTICA LINGÜÍSTICA
Xapes amb agulla per a motxilles, samarretes... disponible en diversos dissenys.
Enguany s’afegeix una de nova amb la imatge del cartell de Lola Anglada.
Preu per a organitzadors:

ENCENEDORS DEL CORRELLENGUA
Encenedor platejat amb el lema “Correllengua”
Preu per a organitzadors:
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IMAN
Imant per a nevera amb motius relacionats amb el Correllengua

Preu per a organitzadors:

BANDEROLES RETALLABLES
Plantilla de banderoles amb el disseny del cartell del Correllengua 2017, preparades per muntar garlandes de
paper per a ambientació de llocs festius

Preu:

CUBS RETALLABLES
Plantilla d’un cub amb diferents motius relacionats amb el Correllengua. Preparat per pintar, retallar i
muntar. Recurs dirigit a infants.

Preu:

REVISTA L’ESCLETXA
Diversos exemplars de la revista de la CAL “L’Escletxa”, amb informació d’actualitat sobre llengua i
cultura dels PPCC.

Preu: gratuït

CDs DE MÚSICA
Diversos CD: Correllengües (2003-2006), Atzukak (recopilatori de música tradicional),
“Les veus de Ràdio Arrels”, Veus poètiques de la Catalunya Nord...

Preu per a organitzadors:
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Tot seguit s’indicà el màteriàl de prestec que là CAL posà à là disposicio dels
orgànitzàdors del Correllenguà. Recordeu que là fiànçà que s’indicà nomes càl
àbonàr-là si no sou nucli col·làboràdor o de ple dret àctiu de là CAL. El màteriàl
de prestec s’àgrupà en: exposicions, jocs, pàncàrtes, posters i senyeres, i
diversos.

Nova exposició 2019
PERE CALDERS: L’ESSÈNCIA MÀGICA DE LES COSES
Exposició que recorre els fets més rellevants de la vida i l’obra del mestre Pere Calders. Consta de quatre
plafons que combinen una part de text amb imatges,
Fiança:

Altres exposicions
LA NOVA CANÇÓ: UN CRIT DE LLIBERTAT COL·LECTIVA
Exposició que recorre els fets més rellevants del fenomen de la Nova Cançó. Consta de quatre plafons que
combinen una part de text amb imatges, una part interactiva que permet accedir a alguns dels temes més
rellevants de l’època i una línia temporal que recull les principals efemèrides.
Fiança:

POMPEU FABRA, EL CIENTÍFIC DE LA LLENGUA (100 anys de les Normes Ortogràfiques)
L’any 2018 la Generalitat impulsa l’Any Pompeu Fabra. La CAL hi contribueix posant a
disposició l’exposició editada amb motiu del centenari de la publicació de les
Normes Ortogràfiques i promovent un dossier d’activitats didàctiques.
Fiança:

20 ANYS FENT VIVA LA FLAMA DE LA LLENGUA
Exposició que repassa la tasca desenvolupada per la CAL al llarg dels 20 anys de vida, a través de les
seves campanyes: Correllengua, Xerrem i Junts, Premis Joan Coromines, Empentallengua, l’Escletxa...
Fiança:
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1714: EL CATALÀ AHIR, AVUI I DEMÀ. ET PRENC LA PARAULA
Exposició que mostra les conseqüències que va tenir la implantació el 1714 de la monarquia borbònica per
a la llengua catalana i posa de manifest que, tot i les prohibicions sistemàtiques, els parlants han estat
fidels a la seva llengua. També us la podeu descarregar des del web de la CAL.
Fiança:

MIQUEL MARTÍ I POL, EL POETA I EL POBLE
Exposició sobre els trets més significatius de la vida i obra de Miquel Martí i Pol
També us la podeu descarregar des del web de la CAL.
Fiança:

JOAN OLIVER, L’HOME - PERE QUART, EL POETA
Es descriuen els trets més significatius de la vida i obra de Joan Oliver, amb un grapat d’imatges cedides
per la filla, Sílvia Oliver, alguna d’inèdita.
Fiança:

NO VOLEM QUE LA REVOLUCIÓ ENS NEIXI MORTA
Exposició sobre l’acció feminista i política de Maria-Mercè Marçal (1975-1985)
També us la podeu descarregar des del web de la CAL.

Fiança:

XIRINACS, LA RESISTÈNCIA I LA CONSCIÈNCIA
Exposició sobre els trets més significatius de la vida i pensament de Lluís Maria Xirinacs.
També us podeu descarregar l’exposició del web de la CAL.

Fiança:
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OVIDI MONTLLOR, LA FERA MÉS TENDRA I FEROTGE
Exposició sobre les múltiples facetes de l’Ovidi: l’actor, el músic, l’activista, la veu dels poetes...
També us la podeu descarregar des del web de la CAL.
Fiança:

JOAN AMADES, LA MEMÒRIA DEL POBLE
Es descriuen els elements més característics de la vida i obra del gran folklorista i costumista Joan
Amades. La CAL torna a oferir aquesta exposició per la celebració dels 125 anys del seu naixement.

Fiança:

MONTSERRAT ROIG. 45 ANYS DE VIDA, 25 DE LLEGAT
Exposició sobre la vida i obra de Montserrat Roig en les seves múltiples facetes.

Fiança:

EL CATALÀ ÉS COSA DE TOTHOM
Exposició que presenta algunes reflexions entorn l’ús social del català. Ofereix diverses claus per a
entendre la llengua, i fer-ne ús dins l’entorn proper. Consta de 6 làmines que es poden penjar o posar
sobre suports. Alguns continguts són: “El català a Europa i al teu entorn”, “La llengua per a compartir”,
“Què és el bilingüisme—un cas pràctic”, “Molt a perdre-hi i molt a guanyar-hi”
Fiança:
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Nous audiovisuals 2019
L’ESCRIPTOR DEL MES: PERE CALDERS CONTA
Reportatge audiovisual sobre Pere Calders, producció original per a Televisió de Catalunya (TV3)
Enllaç de visualització: https://ddd.uab.cat/record/54083

JOSEP Mª ESPINÀS ENTREVISTA A PERE CALDERS
Entrevista a Pere Calders al programa Identitats de Televisió de Catalunya (TV3)
Enllaç de visualització: https://ddd.uab.cat/record/53241

PERE CALDERS: L’HOME DIBUIXAT
Capítol 14 de la sèrie El meu avi, producció original per a Televisió de Catalunya (TV3)
Enllaç de visualització: https://ddd.uab.cat/record/53242

ANTAVIANA, DE DAGOLL DAGOM (1978)
Antaviana és una obra de teatre musical de la companyia Dagoll Dagom, basada en textos de Pere
Calders i amb música i cançons de Jaume Sisa. Els contes de Pere Calders triats per a la peça foren El
primer arlequí, El principi de la saviesa, Hedera Helix, La finestra, En començar el dia, Els nens
voladors, Feblesa de caràcter, Ganes de buscar-se-la, L'esperit guia, El testament de La Hiena, Quieta
nit, La consciència, visitadora social, El desert, Raspall i Cada u del seu ofici.
Enllaç de visualització: https://www.youtube.com/watch?v=9ThgpFyRvJk

Altres audiovisuals
DOCUMENTAL “PALABRAS DE MAMITA”
Documental que relata la biografia de Joana Colom, una mestra republicana d’idees comunistes nascuda a
Garrigàs l’any 1899. A través de la vida de Colom s’aborda una de les temàtiques lingüístiques de més
interès: el trencament d’una societat que vivia i jugava en català i en canvi estudiava en castellà a l’escola.
Podeu veure’l complet en aquest enllaç
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1714: EL CATALÀ AHIR, AVUI I DEMÀ. ET PRENC LA PARAULA
Documental elaborat pel CNL de Barcelona a l’entorn de les conseqüències de 1714 sobre la llengua i la
seva evolució fins als nostres dies.
Vegeu-ne un fragment: http://youtu.be/nFARUz5SOZU
Fiança: 25 €

SÓN BOJOS AQUESTS CATALANS!?
A la majoria de catalanoparlants, quan els parlen castellà o en francès, canvien de llengua. Hi ha moltes
coses que no són en català. Què passaria, doncs, si introduíssim un element transgressor d'aquesta
realitat lingüística? Què podria passar si, de cop, el català fos una llengua imprescindible?
Documental de David Valls. Vegeu-ne el tràiler a aquest enllaç
Fiança:

QUÈ ENS PASSA, VALENCIANS!?
L'Alina torna! Aquesta és la 2a part del documentari "són bojos, aquests catalans!?". Després de voltar
per Catalunya, Catalunya del Nord, Andorra i la Franja, ara l'Alina, la protagonista, se'n va cap al sud, al
País Valencià. Com se'n sortirà només en català?
Fiança:

ENTRE 2 GEGANTS, UNA CULTURA QUE ES NEGA A MORIR
Gent del nord i gent del sud dels Pirineus reflexiona sobre la seva identitat nacional
Vegeu-ne el tràiler a aquest enllaç o baixeu-vos el dossier de premsa

Fiança:

UNA LLENGUA QUE CAMINA
Un treball que mostra l'estat de salut del valencià a partir de la quotidianitat de cinc persones de
diferents àmbits socials, professionals i geogràfics que van participar a la Diada del 2010 en les
celebracions dels 25 anys de Trobades d'Escoles en Valencià.
Fiança:
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PERE CALDERS, LA MIRADA SUBTIL DEL NARRADOR
DVD que descriu els aspectes més característics de la vida i obra de l’autor
del que enguany es celebra el centè aniversari del seu naixement

Fiança: 25

ADÉU, ESPANYA?
Aquest documental de TV3 (Sense Ficció) compara la realitat de Grenlàndia, Escòcia i el Quebec amb
Catalunya, i es planteja entre d'altres les preguntes següents: La independència/secessió és democràtica?,
serien econòmicament viables aquests nous estats?, com reaccionaria la Unió Europea?
Fiança:

Pancartes, pòsters, plafons i senyeres
Lema

Disposició / Mides

Correllengua (se’n disposen dues)

horitzontals (1 pancarta

de 5 x 1 m i 1 de 3 x 1 m)
Per un futur sense límits, Països Catalans
Lluitem pel català
Tu ets la peça que ens CAL
Català, llengua i futur per un poble
Als Països Catalans, mou-te per la llengua

horitzontal (8 x 1 m)
horitzontal (8 x 1 m)
horitzontal (8 x 1 m)
horitzontal (85x 1 m)
horitzontal (8 x 1 m)

Pancarta “Pere Calders,
l’essència màgica de les coses”

horitzontal (3 x 1 m)

Pancarta “Parlar català és convidar,
convidar és conviure”
Pancarta “Amb el somriure, la revolta”
Pancarta “Llibertat presos polítics”
Plafó “20 anys de Correllengua”
Català, llengua i futur
A l’escola, no em toqueu la llengua

horitzontal (3 x 1 m)
horitzontal (3 x 1 m)
horitzontal (3 x 1 m)
vertical (2 x 1 m)
horitzontal (3 x 1 m)
horitzontal (3 x 1 m)

Correllengua (se’n disposen dues)
Desacomplexament
Consciència
Compromís
Reivindicació
Autocentrament

vertical (1 x 5 m)
vertical (1 x 5 m)
vertical (1 x 5 m)
vertical (1 x 5 m)
vertical (1 x 5 m)
vertical (1 x 5 m)

Mapa dels Països Catalans

circular (18.3 m de diàmetre)

En tots els casos la fiança és de
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Jocs
REMENAT DE LLETRES
Proposta de concurs lingüístic basat en la cerca d’anagrames de paraules,
Fiança:

2 TRENCACLOSQUES DELS PAÏSOS CATALANS
Trencaclosques dirigit als més menuts, amb peces de fusta, que reprodueixen
la geografia dels Països Catalans. Disponible en 2 versions
Versió actualitzada gràcies al suport de l’escola “La Serreta” d’Alella (Maresme)
Fiança:

JOC DEL MEMORY
Joc de taula

Fiança:

JEROGLÍFICS CATALANS TRIDIMENSIONALS
L’activitat consisteix en resoldre 12 jeroglífics tridimensionals, que només tenen la solució possible en
català. Els concursants omplen les solucions en una butlleta. La persona que és capaç de resoldre tots
els jeroglífics és obsequiada amb un premi.
Fiança:

MOTS AMAGATS
Consisteix a resoldre els jeroglífics presentats en una pancarta. Per fer-ho, els participants disposen
d’una taula i cadires i poden escriure les respostes en un full que conté les preguntes ordenades en
quatre nivells: molt fàcil, fàcil, no tan fàcils i difícils
Us els podeu descarregar del web de la CAL (Correllengua 2014), amb instruccions i butlletes
Fiança:
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DESCOBRIM ENIGMES
Document amb un conjunt de 48 jeroglífics i enigmes.
L’activitat es pot plantejar com a concurs en un lloc tancat, només cal un ordinador i un projector.
Es descarrega del web de la CAL (Correllengua 2014)
Gratuït

JOC DE TAULA “300 FETS DE LLENGUA”
Consisteix en 300 naips rodons cadascun dels quals conté un fet de llengua i un repte lingüístic. Els
jugadors s’enfronten per parelles per aconseguir la màxima puntuació tot intercanviant naips i afrontant
els reptes que s’hi plantegen. Joc elaborat per la DG de Política Lingüística
Fiança: 25 €

SCRABBLE GEGANT
Adaptació de l’Scrabble a gran escala. El joc de taula es converteix en una partida popular on cada
participant incorpora una paraula en un tauler gegant, intentant aconseguir la màxima puntuació

Fiança: 75 €

TRENCACLOSQUES TRIDIMENSIONAL -DISSENY DEL CARTELL DELS 20 ANYS DE CORRELLENGUA
Trencaclosques dirigit als més menuts, consta de 20 caixes apilables

Fiança:
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Un dels principàls objectius del Correllenguà 2019 es continuàr àmb el reforç del
vincle àmb el mon de l’escolà. En àquest sentit, des de là CAL s’hàn dissenyàt un
recull d’àctivitàts didàctiques, àmb l’objectiu d’oferir un seguit de propostes
linguïstiques per trebàllàr là vidà i l’obrà de Pere Càlders. A mes, conte àltres
idees per trebàllàr l’estimà per là llenguà dins i forà de l’àulà.
Els màteriàls estàn dividits en diverses seccions on trobàreu diferents àctivitàts
per dur à terme dins les àules. En càdà càs, es presentà un ventàll de propostes
àdequàdes à les edàts dels àlumnes. Hi trobàreu des de jocs linguïstics i contes
per àls mes menuts fins à propostes d'interpretàcio i representàcio per àls mes
gràns. Les àctivitàts poden formàr pàrt de les progràmàcions de llenguà i
literàturà càtàlànà, de ciencies sociàls i d’historià.
Des de là CAL oferim gràtuïtàment diversos màteriàls de suport d’àquestes
àctivitàts àmb l'objectiu de fàcilitàr là feinà dels docents. Aixï màteix, ens posem à
disposicio per àssessoràr i àcompànyàr en tot àllo que sigui necessàri.

On puc trobar aquesta informació?
El web del Correllenguà, à là seccio Espài per à orgànitzàdors - Màteriàls per à
escoles
(http://correllenguà.càt/màteriàls-per-à-les-escoles/)
us
podeu
descàrregàr el document. En àquestà màteixà seccio tàmbe hi trobàreu àltres
recursos complementàris.

DOSSIER
DEL
CORRELLENGUA 2019

ANNEX 4 - Projecte EMPENTALLENGUA

DOSSIER DEL CORRELLENGUA 2019

Pàgina 52

Al llàrg dels ànys de vidà de là CAL, hàn estàt moltes les experiencies viscudes àl
costàt de les entitàts i col·lectius que trebàllen per là llenguà à nivell locàl. A
tràves del Correllenguà o el projecte Xerrem, hem sigut testimonis de les moltes
iniciàtives que, dià à dià, sorgeixen per promoure l’us del càtàlà à diferents
nivells. Es per àixo que hem volgut potenciàr les experiencies d’exit, les bones
pràctiques impulsàdes àl territori, per tàl de fer-les àrribàr àrreu i que puguin ser
replicàdes o àdàptàdes.
Amb àquestà voluntàt neix l’Empentallengua, un projecte de dinamització
lingüística a través de la promoció de petites i molt variades accions que es
poden impulsar a nivell local en diferents àmbits (educàtiu, àssociàtiu,
comerciàl...), i que les institucions, orgànitzàcions i col·lectius que trebàllen per là
llenguà poden dur à terme àl seu bàrri, municipi o comàrcà.

1. Què es vol aconseguir?




Donàr à coneixer iniciàtives de
foment de là llenguà que s’hàn
reàlitzàt àmb exit en àlgun punt del
territori per tàl de promoure
iniciàtives similàrs en àltres
indrets.
Donàr suport i àcompànyàment àls
àgents de dinàmitzàcio linguïsticà
que trebàllen à nivell locàl, jà
siguin integrànts o no de là CAL



Connectàr les diferents xàrxes i
referents que trebàllen per là
llenguà à nivell locàl, per tàl
d’enfortir
el
gruix
de
là
mobilitzàcio
ciutàdànà
dels
territoris de pàrlà càtàlànà.

2. A qui s’adreça?
Aquest projecte es dirigeix à totes
àquelles persones, col·lectius, entitàts,
àgents i institucions sensibilitzàts
àmb là nostrà llenguà que tinguin
interes en milloràr là presencià i l’us
sociàl del càtàlà àl nostre pàïs, àixï
com d’àctuàr à nivell locàl en àquells
àmbits on detectin màncànces.

El logotip de la campanya

Aquests
grups
àctuàràn
de
generàdors d’àpropàment del càtàlà à
un ventàll molt àmpli de col·lectius:
infànts, joves, àdults, gent gràn,
persones nouvingudes, persones no
càtàlànopàrlànts i public en generàl.
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3. En què consisteix?
L’Empentàllenguà constà d’un seguit
de propostes concretes extretes
d’iniciàtives que s’hàn portàt à terme
en àlgun punt del territori, i que son
susceptibles de ser replicàdes o
àdàptàdes en àltres territoris.
Aquestes propostes, màlgràt tenir un
càràcter divers, tenen els seguents
punts d’unio:

llenguà i culturà dins l’entorn mes
immediàt.
2. Son iniciàtives senzilles. Es à dir,
no
requereixen
un
esforç
orgànitzàtiu molt gràn ni gràns
quàntitàts de recursos.
3. Es bàsen en càsos d’exit o bones
pràctiques que s’hàn dut à terme
en àltres punts del territori i en
contextos similàrs

1. Comporten el foment de là nostrà

4. En quins àmbits s’emmarquen les accions i activitats?
Des de là CAL hem definit un seguit
d’àmbits temàtics:
- Educàtiu
- Literàri
- Geogràfic
- Interculturàl
- Historic
- Gàstronomic

- Sànitàri
- Joc i entreteniment
- Artïstic (teàtre, musicà, dànsà i
àltres formules d’expressio àrtïsticà)
- Culturà i tràdicio
- Activitàt fïsicà (excursionisme i
àltres àctivitàts à l’àire lliure)

5. Com funciona?
1. En primer lloc, càl pensàr quin
tipus d’àctivitàt es vol orgànitzàr:
si es unà àctivitàt d’un sol dià o be
continuàdà en el temps, à quins
col·lectius es dirigeix i en quin
espài es reàlitzàrà (espàis publics,
comerços, escoles, biblioteques...),
etc.
2. Consultàr les diferents propostes i
triàr àquellà que encàixi millor
àmb
el
tipus
d’àccio
à
desenvolupàr.

3. Contàctàr àmb là CAL, per tàl de
vàloràr l’àcompànyàment necessàri per à là prepàràcio de
l’àctivitàt (orientàcio, difusio de
l’àctivitàt, prestec de màteriàl, etc.).
4. Un cop finàlitzàdà l’àctivitàt, fem
unà
vàloràcio
conjuntà
i
contribuïm à milloràr l’experiencià
iniciàl, àfegint-hi vàriànts si càl i
promovent que àltres indrets
s’ànimin à implementàr-là.

L’empentallengua és
una campanya
impulsada per la
CAL
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6. Coneix els empentallengües!
Les diferents propostes s’àgrupen en càtegories:
- Per à festes, fires i Correllenguà
- Espàis d’àprenentàtge per à menuts i gràns
- Dies àssenyàlàts
- Acollidà linguïsticà i culturàl
Estàs interessat/da en organitzar alguna de les propostes? Posa’t en
contacte amb nosaltres i t’oferirem tot el suport necessari perquè la puguis
desenvolupar!

7. Descarrega’t el dossier!!
Al web de là CAL (www.càl.càt) trobàràs là seccio dedicàdà à l’Empentallengua
on et podràs descàrregàr el dossier i molts àltres màteriàls àmb propostes
dirigides especïficàment à àctivitàts que es poden desenvolupàr en un
Correllenguà.

“Parlar català és
convidar, convidar
és conviure” és una
nova campanya
impulsada per la
CAL

8. Altres propostes lingüístiques per treballar la llengua
Al web del Correllenguà (www.correllenguà.càt) trobàràs el dossier d’àctivitàts
linguïstiques Parlar catala es convidar, convida es conviure, on tàmbe trobàràs
diverses àctivitàts per trebàllàr là llenguà. En el dossier hi trobàreu totes les
indicàcions necessàries per reàlitzàr àmb exit càdàscunà de les àctivitàts .
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En àquest ànnex 5, us indiquem propostes d’àctivitàts relàcionàdes àmb Pere
Càlders, àlgunes àctivitàts que podeu progràmàr àl vostre Correllenguà i grups
d’ànimàcio i musicàls que s’hàn ofert per à àctuàr-hi. En càdà càs us indiquem là
mànerà de contàctàr-hi.

Recursos sobre Pere Calders
Espectacle per a públic familiar “Raspall i altres contes de Pere Calders”
A través de la figura i obra de Pere Calders, compartirem uns contes molt quotidians i alhora plens de màgia i tendresa,
de la mà d’Assumpta Mercader, narradora, actriu i titellaire.
Duració: 45 minuts
Contes tendres com “Raspall”, la fantàstica història d’un nen que descobreix com un raspall, trobat a les golfes, agafa
vida. Màgics, com “Des del cel cap avall”, que ens diu què passa quan una estrella cau del cel i queda al balcó d’una casa.
Temes casolans com “Entre la intuïció i la paraula”, “El núvol guilla”, que ens omplen d’emoció i, fins i tot, el món de les
fades a “Els nens voladors”.
Preu: 230 € més quilometratge.
Informació i contractació: 645 988 985
Web: www.assumptamercader.cat

Espectacle poeticomusical “Invasió subtil”
Un passeig poeticomusical per la narrativa de Pere Calders. Contes recitats i cançons dedicades a l’univers de Calders,
a càrrec del grup Els Palanca.
Duració: 50 minuts
La cançó catalana ha rendit homenatge i ha popularitzat l’obra dels grans poetes, des de Salvador Espriu a Joan SalvatPapasseit passant per Jacint Verdaguer. Pere Calders, per la seva condició de narrador no ha tingut la mateixa sort.
Aquest espectacle s’afegeix a les escasses propostes musicals que han utilitzat el material literari de Calders per fer
música.
Veu, saxo i dues guitarres.
Preu: 400 euros
Informació i contractació: 664 716 330
a/e: tatocolomer@gmail.com
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Altres recursos: audiovisuals, presentació de llibres...

“Cròniques negres del català a l’escola” de Pere Mayans
Croniques negres del català a l’escola, és un llibre que vol fer conèixer els atacs que ha rebut la nostra llengua a l'escola de
Catalunya, del País Valencià, de les Illes Balears i Pitiüses, de la Catalunya Nord, de la Franja, de l'Alguer i, fins i tot, a
Andorra. Un llibre que l'autor "dedica" a tots aquells que dia sí i dia també ataquen l'escola catalana.

Contacte: Pere Mayans Balcells
a/e: pmayans@xtec.cat
Telèfon: 977 652 739 / 609 763 964

Xerrada: “Paraules viatgeres”
El sociolingüista i coordinador del projecte Xerrem-Junts de la CAL, Jordi Esteban, ofereix una interessant xerrada al
voltant de les paraules viatgeres, és a dir, aquells mots que provenen d’altres llengües del món. N’explica el seu origen, el
significat i com han estat adaptades al català
Durada: 1 h
Contacte: Jordi Esteban Calm
a/e: jestebancalm@gmail.com - agilment@agilment.com
Telèfon: 622 400 564 - 933 394 627

“I si parlem català?” de David Vila
Després d’haver estat impartint la conferència “L’aventura del català”, David Vila decideix recopilar totes les reflexions en
un llibre. Així doncs, neix I si parlem català?, un breu assaig que pretén despertar l’interès dels lectors envers les llengües
i, així, esperonar-los a utilitzar amb més normalitat el català.

Contacte: David Vila i Ros
a/e: david@tallers.cat
https://www.facebook.com/isiparlemambelveidelsegon
Telèfon: 977 652 739 / 609 763 964
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“Ajudeu-me. El crit d’una llengua que vol seguir viva” d’Eliana Oliveira
L’Eliana Oliveira de Freitas, és una noia que fa uns anys va arribar del Brasil. El llibre explica la seva experiència en el
procés d’aprenentatge del català i persegueix dos objectius: (1) Incentivar els nouvinguts que un dia van perdre
l'interès pel català, a seguir-lo aprenent, i (2) motivar els catalans a compartir més la llengua amb els immigrants.
Contacte: Eliana Oliveira
a/e: eliana.freitas2006@gmail.com
https://www.facebook.com/ajudeume2014
Podeu veure l’entrevista a: http://www.tv3.cat/3alacarta/#/videos/4943471

Audiovisual: Ser a la frontera sud
El documental Ser a la frontera sud, que va néixer sota l’impuls d’El Tempir i dirigit per Lluís Català Oltra, professor de la
Universitat d’Alacant. Aquest documental es va elaborar a fi de presentar un mosaic d’entrevistes a
persones de diversos pobles del migjorn valencià, amb l’objectiu de radiografiar les diferents
maneres de veure i sentir el “ser valencià”, ateses les peculiaritats sociolingüístiques, culturals i
identitàries de tot aquest territori.

Recurs gratuït: http://eltempir.cat/ser-a-la-frontera-sud-en-obert/

Proposta “De viva veu”
Proposta de sessions de contes per a nadons, infants i adults. Alguns dels espectacles són: “Cançons, contes i
ballmanetes” dirigit a nadons d’1 a 3 anys, “Contes contats i cantats” orientat a infants i “Romanços i llegendes” per a
un públic adult.
Contacte: Marta Catalan Toran
www.devivaveu.cat
a/e: marta@alambiq.cat
Telèfon: 635 37 85 18

El Correllengua esdevé un dels màxims exponents del treball
en xarxa entre associacions i persones d’arreu del país que
lideren projectes de defensa i promoció de la nostra llengua
i cultura. Des d‘una proposta lúdica i festiva, el Correllengua
reivindica el foment de l’ús social de la llengua, difon la
riquesa de la nos tra cultura i enforteix la nostra personalitat i
autoes tima com a poble. Per aquest motiu és cabdal que el
Correllengua continuï essent un moviment viu, transversal i es
vagi consolidant i ampliant.
La CAL vol ser aquest element que dona cohesió i unitat al
moviment, dotant els organitzadors de Correllengua de les
eines necessàries per a què puguin realitzar les seves
activitats amb m és facilitat i orientar -los en tot allò que
necessitin.
Entre
altres
accions,
la
CAL
encarrega
l’elaboració del Manifest de cada any a un autor
emblemàtic, posa a disposició un ampli ventall de materials i
recursos i difon el missatge del Correllengua a través de
diverses publicacions i de les xarxes socials.
Si sou una entitat o col·lectiu que organitzeu o voleu
organitzar el Correllengua a la vostra vila o barri, no ho
dubteu: poseu-vos en contacte amb nosaltres !
VISCA EL CORRELLENGUA !

COORDINADORA D’ASSOCIACIONS PER LA LLENGUA CATALANA
C. d’Olzinelles, 118 - 08014 Barcelona
Tel. 93 415 90 02 - A/e: correllengua@cal.cat

