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Tot seguit s’indica el material de venda que la CAL posa a disposicio de tothom.
Per a mes informacio sobre com adquirir-lo podeu posar-vos en contacte amb
nosaltres a traves del correu electronic correllengua@cal.cat

Adhesius i materials en paper

ADHESIU “Aquest establiment col·labora amb el Correllengua”
Adhesiu dirigit a establiments o entitats que col·laboren amb el Correllengua i es vulgui reconèixer el seu
recolzament..

Preu:

ADHESIUS PROMOCIONALS DEL CORRELLENGUA
Adhesius amb missatges i lemes del Correllengua i en favor de l’escola en català.
Se n’ofereixen dos de nous en record a Montserrat Roig i als 20 anys de Correllengua
Disponible en 5 models (mides 18.5 x 6 cm).

BO D’AJUT DEL CORRELENGUA
Talonari amb 25 bons d’ajut, a 1 € cadascun i que dona accés a participar en un sorteig de productes
alimentaris i lot de llibres que facilita la CAL (el bitllet guanyador ha de coincidir en combinació amb les
quatre xifres del primer número premiat a la Grossa de Cap d’Any).

Tèxtil
SAMARRETA OFICIAL DEL CORRELLENGUA 2017
Samarreta amb la imatge adaptada del cartell del Correllengua 2017 al davant i la frase “Claudicar és negarse a si mateixa”, de Lola Anglada, al darrere.
Mides disponibles: adults (unisex) i infantil

PARAIGUA DE LA CAL
Paraigües automàtic i plegable amb el lema “La llengua és la meva pàtria i la vull lliure” estampat.

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

MOTXILLA GENOVÈS
Motxilla plastificada i de cordatge amb l’estampat del logotip del Genovès.

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

GORRES I BARRETS
Gorres amb visera amb el logotip del genovès i barrets d’ala amb el logotip de la CAL

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

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.

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

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

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

ENCENEDORS DEL CORRELLENGUA
Encenedor platejat amb el lema “Correllengua”

IMAN
Iman per a nevera amb motius relacionats amb el Correllengua

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

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.
Mol tes gràcies per col·laborar amb el moviment!
VISCA EL CORRELLENGUA !
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