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Resum del projecte
Què volem fer?
Promoure la Nova Cançó dins el
marc del Correllengua 2018.
Com ho volem fer?
Promovent propostes d’activitats al
voltant de la Nova Cançó
adreçades a públics diversos i
creant complicitats amb persones
vinculades amb el moviment.

Per què ho volem fer?
Per fer un reconeixement al
fenomen de la Nova Cançó i
apropar-lo a l’actualitat.
Agents implicats
Coordinadora d’Associacions per la
Llengua Catalana (CAL), Festival
Barnasants, revista Enderrock,
Antiga Fàbrica Estrella Damm,
músics, artistes, periodistes i altres
persones enteses en el moviment
de la Nova Cançó.
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La Coordinadora d’Associacions
per la Llengua Catalana (CAL)
La Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL) és una organització
autogestionada i arrelada al territori que des de l’abril del 1996 treballa per
l’assoliment de la plena normalització lingüística, cultural i nacional.
El seu element genuí és que aplega els esforços de l’extensíssim i complex entramat de
l’associacionisme cívic català, i també els de moltes persones a títol individual. Són
entitats i persones preocupades per fomentar l’ús social de la llengua catalana a tot el
territori: de Salses a Guardamar i de Fraga a Maó.
Els projectes i campanyes que impulsa la CAL giren al voltant de tres grans objectius:
-

Garantir un futur digne per a la nostra llengua

-

Acabar amb les menysvaloració de la nostra cultura

-

Reclamar el reconeixement de la unitat i l’oficialitat de la llengua

La tasca de la CAL va ser distingida l’any 2016 amb la Creu de Sant Jordi.
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El Correllengua
Les xifres del Correllengua
El Correllengua és la mobilització per la
llengua i la cultura més important del país.
Des d'una aposta lúdica, festiva, participativa i
transversal, se celebra arreu dels territoris de
parla catalana des del 1996.
El Correllengua és un dels màxims exponents
de treball en xarxa entre associacions i
persones d’arreu del país que lideren
projectes de defensa i promoció de la nostra
llengua i cultura.
La CAL és una de les principals entitats
impulsores del Correllengua, especialment al
Principat i a la Catalunya Nord.

El Correllengua és present en més de
barris, viles i comarques

100

Cada any s’organitzen prop de 500 actes de
promoció i defensa de la llengua i la cultura
catalanes en el marc del Correllengua
El

Correllengua mobilitza prop de
200.000 persones d’arreu dels Països
Catalans
Més del 90% dels actes s’organitzen amb la
col·laboració directa de la CAL
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Els objectius del Correllengua
Difondre la realitat lingüística
del país i combatre el
secessionisme institucional
que promouen els estats
espanyol i francès.

Estrènyer els vincles entre
les terres de parla catalana.

Crear espais de debat a
l’entorn del paper de la
llengua en l’estat propi.

Foment d’uns hàbits de fidelitat lingüística que
permetin superar la baixa autoestima i la
submissió pròpies dels parlants de llengües
minoritzades.

Fomentar l’ús de la llengua com a
eina de cohesió social entre els
nouvinguts i aquells que encara
no senten el català com a llengua
pròpia.
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El Correllengua 2018
A banda dels objectius genèrics que giren al voltant del Correllengua, les
darreres edicions el moviment s’ha centrat a retre homenatge a una
figura destacada del món cultural, ja desapareguda, que esdevé la línia
comuna de treball de les comissions locals arreu del territori.

Objectius del Correllengua 2018
- Reivindicar la llengua, la cultura i els anhels del poble català a través de
la Nova Cançó
- Donar a conèixer el marc de repressió, persecució i censura en què es
va desenvolupar aquest moviment
- Acostar el fenomen de la Nova Cançó a les generacions més joves
- Posar en relleu el català oral, la llengua parlada, cantada i ballada
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Què ofereix la CAL?
Promoció de materials de préstec en diferents formats per omplir de
continguts les programacions locals:
Exposicions
Audiovisuals
Xerrades
Propostes artístiques
Activitats didàctiques
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L’acte d’inici
En homenatge a la Nova Cançó, pretenem organitzar diversos actes de
celebració farcits d'activitats adreçades a tots els públics que tindran lloc el 28,
29 i 30 de juny a Barcelona, tot emmarcant-ho amb els actes d’inici del
Correllengua que fem anualment.
Resum dels actes més destacats:
Dijous 28 de juny, 20h, Sala d’actes de la Lleialtat Santsenca
Presentació del Correllengua 2018. Taula rodona amb Lluís Gendrau, Pere
Camps, Àngel Casas i Núria Feliu. Presenta i modera Jordi Bianciotto.
Divendres 29 de juny, 20h, lloc pendent de concretar
Recital poeticomusical sobre la Nova Cançó a càrrec de Jaume Calatayud i
Vicente Monera.
Dissabte 30 de juny durant tota la jornada, Parc de l’Espanya Industrial
Acte central del Correllengua amb la participació d’entitats de Sants,
Hostafrancs i la Bordeta, activitats familiars, recital d’homenatge a la Nova
Cançó a càrrec de cantautors de l’escena musical actual conduïts per Cesk
Freixas, dinar popular, actuació de Núria Feliu i Francesc Mir, les Kol·lontai,
concert de Cesk Freixas i Quico Pi de la Serra i cloenda a càrrec de la
Companyia Elèctrica Dharma (pendent de confirmar).
Prèviament, (previsiblement, el 18 o 19 de juny) es farà una roda de premsa a
la llibreria Laie i el 21 o 22 de juny es faria la presentació oficial del
Correllengua i de l’acte d’inici.
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Canals de difusió del Correllengua
Web correllengua.cat
Butlletí del Correllengua
Butlletí de la CAL
Xarxes socials
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Calendari previst
- Promoció del Correllengua a les
escoles: a partir del 15 de març de 2018.
- Roda de premsa a la llibreria Laie: 18 o
19 de juny.

- Presentació del Correllengua i de l’acte
d’inici (lloc per confirmar): 21 o 22 de
juny.
- Acte d’inici: 28, 29 i 30 de juny.
- Celebració del Correllengua al territori:
des de principis de juliol fins principis de
novembre, coincidint amb la celebració
de la Diada de Catalunya Nord 2018.
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