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INTRODUCCIÓ Aquest dossier facilita informació sobre l’organització i la 
coordinació del Correllengua a les persones interessades en organitzar actes en viles 
i ciutats catalanes. També s’aclareixen alguns aspectes bàsics del Correllengua.  
 
La Coordinadora d’Associacions per la Llengua catalana (CAL) fou una de les 
principals impulsores del Correllengua que recorre cada any gairebé totes les 
comarques dels Països Catalans, realitzant actes arreu amb la finalitat de promoure 
la nostra llengua i cultura.  
 
A cada ciutat, poble, barri... els actes del Correllengua són impulsats pels 
nuclis de la CAL o per entitats i persones interessades a col·laborar-hi. Això fa 
del Correllengua una de les iniciatives més participades dels Països Catalans, però 
també implica seguir uns principis bàsics, tant en relació als continguts com en 
relació a l’àmbit organitzatiu, que han de regir la dinàmica dels actes per aconseguir 
uns bons resultats i tenir la repercussió que es mereix.  
 
És per això que us facilitem tota la informació que us pot caldre per al 
desenvolupament del Correllengua en aquest dossier i us demanem que tingueu en 
compte el contingut. En cas de trobar-vos amb qualsevol dificultat o dubte podeu 
posar-vos en contacte amb nosaltres a través del telèfon 93 415 90 02 o bé al c/e 
cal@cal.cat. També podeu consultar el nostre portal web www.cal.cat, on trobareu el 
dossier actualitzat (amb més recursos i noves propostes) i tota la informació 
necessària al llarg de la campanya a la seva part interna.  
 
2 LA COORDINADORA D’ASSOCIACIONS PER LA LLENGUA CATALANA (CAL)  
 
La Coordinadora d’Associacions per la Llengua catalana (CAL) va néixer el 23 d’abril 
de 1996 amb la voluntat de fer un treball de xarxa entre associacions i persones a 
títol individual d’arreu del país, que volguessin implicar-se en un projecte basat en 
tres grans objectius:  
 

• Garantir un futur digne per la nostra llengua, tot reivindicant polítiques 
actives que en promoguin l’ús social i n’afavoreixin la plena normalització. I, 
paral·lelament, incidir en la presa de consciència de la gent respecte aquest 
fet.  

 
• Acabar amb la menysvaloració de la nostra cultura i, per tant, presentar-la 

arreu del món com el que és: una cultura innovadora, integradora i 
desacomplexada. 
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• Reclamar el reconeixement de la unitat i l’oficialitat de la llengua catalana en 

tot el seu territori: de Salses a Guardamar i de Fraga a Maó.  
 
Les nostres eines són la mobilització i la conscienciació de la població mitjançant 
activitats adreçades a promoure la nostra cultura i llengua. Pretenem que la gent 
gaudeixi d’una normalitat catalana i, a la vegada, sensibilitzar-la de la seva 
necessitat. Així doncs, mitjançant el nostre discurs clar volem fer veure a les 
persones l’ anormalitat –i no només cultural i lingüística– en què vivim.  
 
La CAL es vertebra en nuclis territorials des d’on es pot incidir de manera més 
directa mitjançant actuacions adreçades a cada lloc concret.  
 
 
3 EL CORRELLENGUA, UN PROJECTE REEIXIT  
 
Aquesta iniciativa va sorgir l’any 1993 a l’illa de Mallorca, inspirada en la Korrika del 
País Basc, que sorgeix amb la finalitat de demostrar la vitalitat de la llengua catalana 
i fomentar-ne l’ús social. El 1995 es comença a fer al País Valencià i a partir del 1996 
la CAL agafa el compromís de portar-lo a la resta dels territoris de parla catalana.  
 
La CAL exerceix la coordinació del Correllengua al Principat, a Menorca, a Eivissa, a 
Andorra, a la Franja i a Catalunya Nord, en coordinació amb altres entitats de cada 
territori, mentre que al País Valencià l’exerceix Acció Cultural del País Valencià 
(ACPV). A l’illa de Mallorca, el Correllengua no se celebra cada any, sinó que es va 
alternant: un any celebren Correllengua i un altre Acampallengua. Ara des de fa uns 
anys, però, i de mà de l’entitat Joves de Mallorca, durant el mes d’octubre celebren 
un acte de Correllengua per tal de participar en el Correllengua que es fa arreu del 
país.  
 
L’evolució del Correllengua es fa evident si tenim en  compte que en el seu inici 
comptàvem amb una dotzena de pobles que celebraven actes de Correllengua i avui 
passem dels 400 municipis. El Correllengua és la iniciativa per la llengua que 
anualment mou més persones arreu del país. El 2008 es van portar a terme uns 600 
actes  –122 dels quals es van realitzar al País Valencià,- un centenar més que l’any 
2007; per la qual cosa es van mobilitzar prop de 500.000 persones.  
 
 
El Correllengua es vertebra amb el pas de la flama, l’element simbòlic i 
cohesionador de tota aquesta iniciativa, per les diferents poblacions del país. Al seu 
pas es llegeix el “Manifest del Correllengua” i es realitzen, en l’àmbit local, tota mena 
d’activitats de caire lúdic, festiu, pedagògic i reivindicatiu: xerrades, taules rodones, 
programes de ràdio i televisió, música i balls populars, actes gastronòmics, 
cercaviles, teatre al carrer, concerts, ... amb l’objectiu de mostrar la vitalitat de la 
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nostra llengua i cultura a totes les persones que, nouvingudes o no, encara no la 
coneixen. Alhora, pretén implicar tothom en la seva defensa. En definitiva, una 
manera festiva i oberta de celebrar la catalanitat, al carrer, de manera 
desacomplexada i en positiu.  
 
El Correllengua s’estructura en quatre columnes que reten homenatge a quatre 
persones destacades pel seu compromís amb la llengua i cultura catalana. Així, les 
comarques es divideixen en aquestes quatre  columnes malgrat enguany aquesta 
divisió no suposi cap data d’inici dels actes a les comarques de cada columna.  
 
El Correllengua ha esdevingut el referent més clar i més multitudinari 
dereivindicació de la llengua catalana. Centenars d’entitats d’arreu dels Països 
Catalans, provinents de molts àmbits (lúdic, cultural, esportiu, musical, social, festiu, 
juvenil, pedagògic, gastronòmic...) han fet possible una infinitat d’actes amb 
l’objectiu de mostrar la necessitat de treballar tots plegats per tal que la llengua 
catalana ocupi el lloc que li pertoca a la nostra societat.  

 

OBJECTIUS BÀSICS DEL CORRELLENGUA  
 
Els objectius del Correllengua són aconseguir el ple reconeixement de la unitat de la 
llengua catalana, l’oficialització a tot el territori i el foment d’uns hàbits 
interpersonals de fidelitat lingüística.  
 
a) La unitat de la llengua catalana.  
Cal continuar treballant per evidenciar la fal·làcia que suposen les polítiques 
secessionistes, l’objectiu final de les quals és arraconar la llengua en el conjunt del 
territori, supeditant-la a la llengua espanyola. Per tant, cal insistir en els 
fonaments històrics, científics i jurídics que avalen la unitat de la llengua. 
Després de les eleccions estatals espanyoles celebrades el passat mes de març, tot 
sembla indicar que el secessionisme institucional dels sectors blavers del País 
Valencià continuarà ben actiu, amb agressions constants, com poden ser nous 
tancaments de repetidors de TVC al Sud. 
 
  
b) El català, única llengua oficial.  
D’altra banda, les eleccions estatals espanyoles celebrades l’any passat no han  

EL CORRELLENGUA EN XIFRES ANUALS:  
400 POBLACIONS  
600 ACTES  
500.000 PERSONES  
200 ADHESIONS D’AJUNTAMENTS I CONSELLS COMARCALS 
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implicat cap canvi i el marc jurídic de la llengua catalana continuarà tenint una 
condició de segona, sempre subordinada a la llengua estatalista.  
 
A nivell del Principat de Catalunya, el no desplegament d’un Estatut que ja 
s’anunciava insuficient, el recurs davant el T.C de l’articulat referit als dres I deures 
envers la llengua I la poca aplicació de la Llei de Política Lingüística en àmbits tan 
importants com l’ensenyament, ens obliga a pressionar les administracions i les 
diverses forces catalanes per tal que treballin en pro d’una igualació real dels drets i 
deures fixats per la legislació vigent. Al País Valencià, l’escenari podria fer-nos 
romandre capcots, sempre a la defensiva per tal de, simplement, no retrocedir però 
cal assolir un consens social ampli per tal de capgirar l’etapa de substitució en la que 
ens veiem submergits i submergides des de fa ja massa temps. A les Illes, la situació 
política sorgida arran les darreres eleccions autonòmiques ha permès posar fre a 
certes actituds promogudes pel govern anterior tot i que, com en el cas del Principat, 
ens obliga a exigir polítiques fermes en matèria lingüística tot aprofitant la 
conjuntura actual, adoptant mesures especialment en els mitjans de comunicació i 
en l'ensenyament, uns àmbits en els quals el govern del PP va destacat per la seva 
bel·ligerància, i els intercanvis amb la resta de territoris dels Països Catalans. 
Finalment, l’estatut d’Aragó va ignorar la realitat lingüística de la Franja, on hi 
trobem el percentatge d’ús social més alt de tot el territori, deixant el català sense 
cap reconeixement legal.  
 
Per tant, el marc estatutari es mostra, per enèsima vegada, absolutament 
insuficient per a permetre la plena normalització de la nostra llengua. 
 
A Catalunya Nord, el reconeixement oficial del Consell General dels Pirineus 
Orientals obre noves portes a la normalització lingüística. Aquesta Carta a favor de 
la llengua i cultura catalanes pot esdevenir un punt d’inflexió si les administracions 
hi dediquen recursos, altrament restarà com una simple declaració de bones 
intencions, com va succeir a Bretanya, de cara a les darreres eleccions municipals a 
l’Estat francès.  
 
Finalment, a Andorra, on el català és l’única llengua oficial, hi manquen polítiques 
desacomplexades que permetin fer del català l’autèntica llengua d’ús social.  
 
I a nivell europeu, el català continua lluny de l’oficialitat, per manca de voluntat 
d’uns estats espanyol i francès que se suposa que ens representen però que, a la 
pràctica, oculten i menyspreen la realitat lingüística dels Països Catalans, malgrat 
que el català, amb nou milions de persones que el parlen i onze que l’entenen, 
supera de lluny altres comunitats lingüístiques que sí que tenen plenament 
reconeguts els seus drets en el si de la Unió Europea.  
 
Per tant, el Correllengua ha de servir per exigir a les administracions competents 
que reconeguin l’oficialitat del català a tot el territori i també a la Unió Europea i que 
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desenvolupin un marc legal i unes polítiques concretes que garanteixin la plena 
normalització de la llengua catalana. Només d’aquesta manera podrem convertir el 
català en quelcom útil i necessari per a viure i treballar als Països Catalans. Alhora, 
cal tenir present que l’objectiu final de la CAL i del Correllengua és el reconeixement 
del català com única llengua oficial als Països Catalans, i que amb aquesta finalitat 
l’entitat va endegar fa uns anys la campanya “Pel futur del català, única llengua 
oficial”. 
  
c) La fidelitat lingüística  
Finalment, un altre dels objectius centrals del Correllengua és el foment d’uns hàbits 
de fidelitat lingüística que permetin superar la baixa autoestima i la submissió 
pròpia dels parlants de llengües minoritzades. Amb aquest objectiu, la CAL va 
desenvolupar una eina de caire pedagògic, els tallers sociolingüístics, que 
actualment coordina i promou Tallers per la Llengua,. L’eix central de la iniciativa és 
insistir en el paper clau que, com a parlants, tenim en el manteniment de la vitalitat 
de la llengua catalana, i evidenciar que el fet de canviar del català a l’espanyol o el 
francès, quan aquesta és la llengua del nostre interlocutor, ajuda a consolidar el 
paper d’aquestes darreres com a llengües hegemòniques i comunes a casa nostra, en 
detriment de la llengua pròpia, el català. 
 
4 CORRELLENGUA 2009: 27 DE JUNY – 7 DE NOVEMBRE  
 
4.1 OBJECTIUS MARC DEL CORRELLENGUA 2009  
 
El català com a element d’integració i de cohesió  
 
En l’actual context d’arribada de persones procedents d’arreu del món, el 
Correllengua ha de servir  per evidenciar que el marc del bilingüisme ja està superat 
i que ens trobem en una situació de multilingüisme, amb més de 300 comunitats 
lingüístiques arreu dels Països Catalans, tot remarcant els valors positius que 
suposa la diversitat lingüística i el fet que les llengües no són simples eines de 
comunicació, sinó maneres originals d’interpretar l’entorn. Per tant, i per aportar el 
nostre granet de sorra a aquesta diversitat, ens cal fer del català el punt de 
trobada de totes aquestes comunitats lingüístiques, és a dir, la llengua comuna 
de totes i tots els catalans, nascuts aquí o vinguts de fora. Només d’aquesta 
manera podrem fer del català una eina d’integració i de cohesió social.  
En aquest sentit, la CAL promou el projecte Xerrem,  un projecte de voluntariat on 
es veu clar que es poden dur a terme pràctiques de conversa social de manera 
efectiva pel que fa a la millora de la fluïdesa, augment del bagatge lèxic, refermança 
de la seguretat i consolidació de l’autoconfiança dels parlants. Un projecte basat en 
grups de conversa dinamitzats per voluntaris i voluntàries formades per aquesta 
tasca, coordinat per la CAL. El dossier el trobareu a la web.  
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El context actual. 
 
a) Defensem la llengua, defensem la terra.  
La llengua està lligada indefugiblement al territori, és per això que ens proposem de 
col·laborar amb les entitats i plataformes que ens defensen de les contínues 
agressions que pateixen els Països Catalans (especulació, manca de planificació per 
part de l’administració o planificació sense incorporar els vectors ambientals, 
permissivitat en l’incompliment de les normes ambientals, etcètera...) i que han 
degenerat en una situació ambiental i social que jutgem insostenible.  
Així doncs, ens solidaritzem amb els catalans i catalanes que lluiten contra la MAT al 
nord i al sud de l'Albera;  amb qui defensa una nova cultura de l'aigua a les Terres de 
l'Ebre, al Ter o al Xúquer; amb els i les que creuen en el paper de l'agricultura en la 
preservació del medi ambient i com a element vertebrador del territori; i, en 
definitiva, amb qualsevol lluita ecologista arreu del territori (Collserola, l'Horta, 
Penedès, Pitiüses, la Vall Fosca i la  
Valldigna...).  
 
b) Campanya “Televisió sense Fronteres” 
(L’espai de comunicació de les llengües catalana, basca i gallega) 
La CAL s’adherit, juntament amb altres organitzacions d’arreu el país a aquesta 
campanya i ha adquirit el compromís de facilitar el major nombre possible de col-
laboradors (fedataris) pel bon exit d’aquesta Inicitiva Legislativa Popular (ILP). 
La ILP és una iniciativa ciutadana per aconseguir l’aprovació d’una llei mitjançant la 
recollida de signatures. El projecte de llei es presenta a la Mesa del Congrés espanyol 
avalat per un grup de persones de reconegut prestigi que fan l’impulsores del 
projecte, I a partir d’aquest moment es disposa d’un màxim de 9 mesos per a recollir 
un mínim de 500.000 signatures vàlides en el conjunt de l’estat espanyol a fi, i a 
efecte de posar solució, a través de la plena legalització de les seves emisions, a 
l’intent de l’actual govern valencià de tancar TV 3 al País Valencià i assolir el 
reconeixement legal de l’existència 
de les realitats lingüístiques i culturals catalana, basca i gallega, i dels seus 
respectius espais de comunicació. 
 
4.2 EL LEMA  
Llengua, cultura I Llibertat.  
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4.3 EL MANIFEST  
Enguany, el manifest ha estat el·laborat per l’escriptor Víctor Alexandre:  

 

Potser us sembli un contrasentit, però no ho és. No és cap contrasentit que la màxima 

aspiració del Correllengua sigui poder desaparèixer algun dia. No és cap contrasentit 

perquè, quan això s’esdevingui, voldrà dir que la llengua catalana ha recuperat la 

normalitat i que, per tant, ja no calen celebracions com aquesta per prendre consciència de 

la perillosa situació en què es troba. Franco va morir l’any 1975, però hi ha àmbits en què la 

llengua catalana pateix exactament la mateixa marginació que quan era viu. I aquesta 

marginació, en bona part, és culpa nostra, perquè, tot i que no disposem de les estructures 

polítiques i jurídiques per fer que la llengua catalana gaudeixi en el seu territori del mateix 

estatus que l’espanyol a Espanya o que el francès a França, hi ha molts àmbits que 

depenen exclusivament de nosaltres i que, això no obstant, hem abandonat. 

Un d’aquests àmbits és el de l’ús de la llengua. Una llengua que s’usa poc acaba no tenint 

raó de ser i allò que no té raó de ser desapareix. No tenim cap dret a acusar els nouvinguts 

de no parlar català si nosaltres som els primers que els parlem en una altra llengua. Quin 

interès poden tenir-hi si amb el nostre comportament els estem dient que no cal que 

l’aprenguin? Hem de comprendre que el gran motor de la humanitat és la necessitat. No hi 

ha evolució sense necessitat. I la llengua catalana, per molts segles d’història que tingui al 

darrere, només sobreviurà si és útil i necessària per viure als Països Catalans. 

Hi ha, tanmateix, un altre factor de risc, i és el de la degradació de la llengua. La llengua 

catalana, cada cop més, s’està convertint en un patuès, en un dialecte de l’espanyol. I això 

–cal denunciar-ho- s’està fent en connivència amb els llibres d’estil d’alguns mitjans de 

comunicació catalans que, amb l’excusa “d’arribar a tothom”, no sols naturalitzen els 

castellanismes, sinó que també arraconen sistemàticament les paraules i les expressions 

catalanes més genuïnes i utilitzen les que presenten menys diferències morfològiques i 

fonètiques amb l’espanyol. És a dir, que l’arquitectura de la llengua és cada cop més pobre, 

la sintaxi fa pena i creix per moments la ignorància dels referents culturals propis. Això fa 

que la major part dels catalans utilitzin dites populars i frases fetes espanyoles en lloc de 

les pròpies i que la llengua catalana s’estigui transformant en un dialecte anomenat 

catanyol. 

El Correllengua ens ajuda a prendre consciència d’aquesta transformació i ens adverteix 

que el futur de la llengua és indestriable del futur del país. Si perdem la llengua, perdem el 

país. Assumim, per tant, la nostra responsabilitat i treballem, cadascú des del seu àmbit, 

per petit que sigui, per tal que la llengua i el país assoleixin l’únic estatus polític que els pot 
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retornar la normalitat. Treballem, en definitiva, per normalitzar políticament el nostre 

poble, perquè normalitzant-lo normalitzarem també la nostra llengua i la nostra vida. 

Víctor Alexandre 

Endavant amb el Correllengua!  

Visca la llengua i la cultura catalanes!  

Visca els Països Catalans lliures!  
 
4.4 LA MOCIÓ  
 
Cada any, el Correllengua busca el suport de les institucions locals i comarcals per 
ajudar a la difusió dels valors associats al Correllengua. Així, nombrosos 
ajuntaments i consells comarcals aproven una moció de suport al Correllengua i fan 
una aportació econòmica per tal de potenciar el bon funcionament d’aquesta 
iniciativa. L’any passat ja van ser més de 200 els ajuntaments que la van aprovar. 
Tot seguit us adjuntem el text de la moció que també trobareu al portal web 
www.cal.cat .  
 
L’ús social del català segueix minvant any rere any  arreu dels Països 
Catalans.  La normalització plena de la nostra llen gua és una tasca que 
requereix l’esforç de tothom, ja que només d’aquest a manera podrem 
garantir que el català sigui una llengua viva i amb  futur en un món cada 
cop més globalitzat. Per aquest motiu, des de la Co ordinadora 
d’Associacions per la Llengua catalana (CAL) volem donar-hi un nou 
impuls per mitjà de la tretzena edició del Correlle ngua.  
 
Des de la CAL, considerem que seria molt important la presentació a tots 
els municipis de la moció que redactem a continuaci ó i l’aprovació de la 
totalitat o d’una part dels acords proposats. 
 
 

                                         CAL, Països Catalans, juny de 
2009  

 
  

 

Proposta d’acord 
 
Atesa la marginació que rep el català per part de l es institucions 
estatals i comunitàries, 
 
Atesa la necessitat d’assolir la plena normalitat d el català arreu del 
territori, convertint-la en la llengua vehicular i comuna de la nostra 
societat i en l’element d’integració de les persone s nouvingudes, 
 
Atesa la consolidació que després de deu anys està assolint la 
iniciativa cívica del Correllengua gràcies al supor t d’ajuntaments, 
consells comarcals, associacions i societat civil e n general, 
 
Atesa la voluntat de la Coordinadora d’Associacions  per la Llengua 
catalana (CAL), organitzadora del Correllengua, de ratificar i augmentar 
aquest suport i arribar a tots els municipis i coma rques de parla 
catalana, 
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Atès el compromís amb la llengua catalana que sempr e ha caracteritzat 
aquest municipi, 
 
El Ple de l’ajuntament de 
................................................. 
 
Reunit el dia 
................................................... .......... 

ACORDA: 

1.  Donar suport al Correllengua 2009 com a instrument reivindicatiu de 
la societat a favor de la plena normalització de l’ ús social de la 
llengua arreu dels territoris de parla catalana i a  favor de la seva 
unitat. 

2.  Donar suport a les entitats i grups del municipi in teressats en 
organitzar el Correllengua i aportar la infraestruc tura i l’ajuda 
necessària per al bon desenvolupament de les activi tats programades. 

3.  Fer pública aquesta iniciativa i estendre-la a tots  els àmbits que 
siguin propis d’aquesta corporació. 

4.  Donar suport a les iniciatives de voluntariat promo gudes per la 
Coordinadora d’Associacions per la Llengua i encami nades a facilitar 
l’apropiació i l’ús del català oral entre persones i col·lectius, i 
especialment entre la població nouvinguda.  

5.  Fer una aportació econòmica general per a l’organit zació dels actes i 

el bon funcionament del Correllengua 2009 1 . 
6.  Fer arribar aquest acord a la seu nacional de la Co ordinadora 

d’Associacions per la Llengua catalana (CAL), al ca rrer Sta. 
Perpètua,15 baixos 08012 de Barcelona, i als organi tzadors del pas 
del Correllengua pel municipi. 

 
               El número de compte corrent per a ap ortacions és el 
2100.0780.19.0200085432 

 
 
 
 

 
 
 
 

4.5 ESTRUCTURACIÓ DEL CALENDARI  
 
 
Enguany la campanya comença el 27 de juny a L’Aranyó I Cervera i finalitza el 7 de 
novembre a Perpinyà.  
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4.5.1 LES 4 COLUMNES  
 
La flama, com cada any, es divideix en quatre columnes que transcorreran la majoria 
de comarques des de finals de juny fins la primera setmana de novembre. A partir 
del cap desetmana després de la revetlla Sant Joan, la festa nacional dels Països 
Catalans, es podràcomençar a fer els actes del Correllengua que hauran d'haver 
acabat el dia abans de la cloenda,  el  7  de  novembre  a  Perpinyà  (Rosselló). 
 
Recordem que les comarques del País Valencià estan coordinades per Acció Cultural 
del PaísValencià i, per tant, cal adreçar-se a ACPV per saber quines columnes 
existeixen enguany alSud. Pel que fa a Mallorca, el Joves per la Llengua organitzen el 
Correllengua cada dos anys. Enguany no hi haurà Correllengua a Mallorca, sinó 
Acampallengua a finals de maig. 
 
Enguany, els noms de les quatre columnes són: 
 
Montserrat Roig (Barcelona 1946-1991). Llicenciada en Filosofia i Lletres. Escriu 
novel·les i contes, que va alternant amb reportatges i articles periodístics, i presenta 
i dirigeix diversosprogrames de televisió, mitjà en el qual excel·leix com a 
entrevistadora, sobretot d'escriptorsde generacions precedents. El 1970 guanya el 
premi Víctor Català amb el recull de narracions Molta roba i poc sabó... i tan neta que 
la volen. La seva segona novel·la, El temps de les cireres, que reprèn el fil d'alguns 
dels personatges de la primera, Ramona, adéu, guanya el premi Sant Jordi de 1976. 
El 1977 obté un important ressò amb un rigorós llibre documental sobre Els 
catalans als camps nazis, que aporta dades inèdites sobre l'Holocaust i que és 
guardonat amb el premi de la Crítica Serra d'Or (1978). Després d'una estada de dos 
mesos a Leningrad, convidada per Edicions Progrés de Moscou per elaborar un 
ampli reportatge sobre el setge que va patir aquesta ciutat durant la Segona Guerra 
Mundial, publica L'agulla daurada, premi Nacional de Literatura Catalana (1986). 
Exerceix també de columnista de la premsa diària en diferents mitjans, on es vincula 
públicament en la lluita per la igualtat de la dona. 
 
Pere Quart (Barcelona, 1899 - Sabadell, 1986). Conegut pel nom de Pere Quart, amb 
el qual signa l'obra poètica. Poeta, dramaturg, narrador, traductor i periodista. 
És considerat un dels cinc poetes catalans més importants del segle XX. La seva 
poesia ha estat vista com la més original de totes. El seu primer recull poètic, Les 
decapitacions (1934), avança el que serà després la seva poesia: àgil, anecdòtica i 
atreta pel realisme, reflex de la traumàtica experiència de la guerra civil espanyola i 
l'exili, amb una visió del món desolada i escèptica. Provinent d'una família de la 
burgesia industrial, cofundador del Grup de Sabadell, amb Francesc Trabal i Armand 
Obiols, manté com a escriptor un estil marcat per la ironia contra les convencions. 
Com a traductor, rep a la dècada dels cinquanta, el Premi del President de la 
República Francesa per la versió d'El misantrop, de Molière. L'any 1970 és distingit 
amb el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. A la dècada dels vuitanta rep els 
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premis Ciutat de Barcelona, Josep Maria de Sagarra de Traducció i el de la 
Generalitat de Catalunya de poesia. Però fidel al seu inconformisme i a la seva 
actitud crítica, rebutja la Creu de Sant Jordi. 
Va ser membre i Soci d'Honor de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana 
  
Maria Aurèlia Capmany (Barcelona, 1918-1991). Novel·lista, autora de teatre i 
assagista. És una de les escriptores catalanes més polifacètiques. Estudia a l'Institut-
Escola,  que representava aleshores l'avantguarda educativa de l'època. Es llicencia 
en Filosofia. La pèrdua de la guerra representà per a ella, una jove estudiant que es 
movia en ambients catalanistes il·lustrats, una ruptura cultural. Treballa com a 
gravadora de vidre i com a mestra a l'ensenyament secundari. El 1947 queda 
finalista del premi de novel·la Joanot Martorell amb Necessitem morir i el guanya 
l'any següent amb El cel no és transparent. El seu prestigi com a narradora li 
arribarà, però, el 1956 amb l'obra Betúlia. El 1959 funda amb Ricard Salvat l'Escola 
d'Art Dramàtic Adrià Gual, on exerceix de professora, fa d'actriu, de directora i de 
traductora. També hi estrena tres obres pròpies. En aquesta mateixa etapa és quan 
apareixen dues novel·les bàsiques en la seva producció, escrites anteriorment, El 
gust de la pols i Un lloc entre els morts, premi Sant Jordi 1968. Com a assagista, 
escriu nombrosos articles on defensa el catalanisme popular i el feminisme. Es 
dedica també al guions de ràdio i televisió i tradueix diferents obres de l’italià i del 
francès.  
 
Manuel de Pedrolo (l’Aranyó 1.918-1990) Un dels escriptors catalans més 
importants del segle XX. Va ser molt llegit i, tot i que va destacar com a novel.lista, va 
cultivar tots els gèneres: poesia, narrativa, teatre, periodisme, assaig…Tots li 
interessaven, tots li servien per explicar el seu pensament i per recrear nous móns, 
que o bé retrataven una societat complexa i reprimida – políticament, sexualment, 
socialment – o n’imaginaven una de nova amb unes possibilitats, sobretot 
d’alliberament, personal o col.lectiu. 
Lector informador d’Edicions 62, va dirigir “La Cua de Palla”, la primera col.leció de 
novela negra en llengua catalana. Després d’haver cultivat la poesia – és mestre en 
Gai Saber - , el teatre, la narració curta, amb obres de molta qualitat, es dedicà 
primordialment a la novel.la i a l’assaig peridiodístic. 
Respecte al fet nacional Pedrolo va tenir una consciència clara de pertanyer a una 
comunitat nacional i no va acceptar mai la situació de sotmetiment a la qual aquesta 
nació estava subjecta. Passada la transició política i iniciada una època democràtica, 
a mesura que es perfilava l’anomenat Estat de les Autonomies veurà que es basa 
més en renúncies que no pas en afirmacions. Cap dels partits parlamentaris no 
s’ajustarà al seu ideal polític d’esquerra nacional i Pedrolo es marginarà del joc 
partidista  
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4.5.2 ELS ACTES NACIONALS :  
L’Aranyó – Cervera (27/6) - Barcelona (11/9) – Fraga - València (9/10) –– Perpinyà 
(7/11)  
 
L’ARANYÒ – CERVERA:  27 de juny  
Enguany, des de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua catalana (CAL) hem 
decidit d’iniciar el Correllengua fent un homenatge a la figura de Manuel de Pedrolo 
i fer-ho en coordinació amb la Fundació Pedrolo.  
El vigilia a la diada de Sant Joan, la festa nacional dels Països Catalans, centenars de 
persones hauran recollit i baixat la Flama del Canigó per tal d’encendre fogueres 
arreu de les terres de parla catalana. El dissabte 27 de juny la flama del Canigó, 
després de recórrer els pobles dels Països Catalans la nit de Sant Joan, arribarà a 
Cervera on esdevindrà la flama d’un nou Correllengua.  
Davant la Flama del Canigó, la Flama del Correllengua, assumirem el compromís 
amb la llengua i la cultura catalanes, amb el país. Perquè tenim la força de tot un sol 
poble.  
 
BARCELONA: 11 de setembre  
Acte commemoratiu del 50 aniversari de la mort de Joan Amades 
 
FRAGA  
A la Franja de Ponent es troba un dels casos més paradigmàtics. És la zona dels 
territoris de parla catalana on la nostra llengua gaudeix del millor percentatge d’ús 
social al carrer, però com que no hi ha cap mena d’oficialitat ni cap política activa 
per part del Govern d’Aragó, el català és considerat una llengua de segona i la 
llengua de prestigi és el castellà, cosa que pot provocar també el procés de 
substitució lingüística que en altres parts del país ja existeix.  
El Correllengua arriba  a totes les comarques de la Franja de Ponent, amb actes a les 
escoles i als pobles, i el dia 29 de setembre hi haurà l’acte central a Fraga.  
  
VALÈNCIA: 9 d’octubre  
El País Valencià és el paradigma de la frase escrita per l’escriptor i pensador Joan 
Fuster: “Tota política que no fem nosaltres serà feta contra nosaltres”. Així, en 
aquest Correllengua volem posar especial èmfasi en continuar proclamant la unitat 
de la nostra llengua, que tal I com deia l’eminent filòleg Joan Coromines; “En un país 
en què amb totes les seves varietats dialectals, els dies de la setmana, les parts del 
cos humà... es diuen igual, evidentment es tracta de la mateixa llengua”.  
El 9 d’octubre commemorem l’entrada de Jaume I a València, celebrarem la Diada 
del País Valencià i així també, l’acte central del Correllengua al País Valencià, que 
setmanes abans haurà passat per la majoria de les seves comarques. 
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PERPINYÀ: 7 de novembre  
Enguany es commemora el 350 aniversari del Tractat dels Pirineus. El 7 de 
novembre del 1659 es va firmar el Tractat dels Pirineus, entre les monarquies 
francesa i espanyola, pel qual s’imposava a Catalunya una greu divisió i fractura 
territorial traduïda en la cessió dels comtats catalans del Rosselló (Conflent, Capcir i 
Vallespir) i la meitat de la Cerdanya a França com a resposta per l’aixecament català 
de 1640. Un pacte que violava les  
lleis i constitucions catalanes que havia jurat respectar el monarca espanyol Felip IV.  
La Catalunya Nord, malgrat els intents d’assimilació francesa, ha mantingut sempre 
un sentiment de catalanitat que li ha permès de sobreviure. Avui en dia, encara 
queda prou gent per promoure la llengua i la cultura catalana, per demostrar que el 
futur d’aquesta part del país es troba en la unitat amb la resta de territoris catalans.  
Per desè any consecutiu, la Federació d’Entitats en Defensa i Promoció de la Cultura 
Catalana, el Casal Jaume I de Perpinyà i la Coordinadora d'Associacions per la 
Llengua catalana (CAL) organitzem conjuntament la cloenda del Correllengua a 
Perpinyà, coincidint, amb la diada de la Catalunya Nord, enguany dissabte 7 de 
novembre.  
Aquesta cita –ineludible en el calendari nacional– creix cada any en participació i 
mobilització i esdevé un clam per la recuperació dels lligams històrics entre el nord i 
el sud de la nostra nació. 
 
4.5.3 EL CORRELLENGUA ALS POBLES  
Més de 400 municipis, i  600 actes realitzats arreu dels Països Catalans avalen  
 
 
el Correllengua com la iniciativa per la llengua amb més participació ciutadana 
anual. El mèrit és de les persones que, any rere any, de manera voluntària i amb uns 
objectius comuns, fan pinya en l’organització dels actes del Correllengua.  
 
4.5.3.1 QUI ORGANITZA EL CORRELLENGUA  
El Correllengua, en tant que és un projecte nacional, es treballa des de diferents 
fronts organitzatius. D’una banda hi ha els actes nacionals organitzats des de la CAL 
Nacional o bé des d’Acció Cultural del País Valencià (ACPV), coordinats amb altres 
entitats de la població o comarca implicada. D’altra banda, però, hi ha la feina 
imprescindible dels nuclis de la CAL, així com d’altres entitats, i de persones a títol 
individual que se sumen en el projecte per organitzar el Correllengua als seus pobles 
i viles. Són aquests centenars de persones i organismes que van fer possible més de 
600 actes de Correllengua l’any passat.  
Així doncs, els actes del Correllengua són organitzats pels nuclis locals de la CAL allà 
on n’hi ha. Aquests nuclis són els encarregats de tirar endavant els actes i poden 
buscar el suport i lacol·laboració d’altres entitats locals (ja siguin de cultura popular, 
de llengua...) i de persones a títol individual. Allà on no existeixen nuclis de la CAL, 
les persones encarregades de muntar el Correllengua són els socis de la CAL 
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existents al municipi, amb la col·laboració d’aquelles persones o entitats 
interessades en el Correllengua (ja sigui perquè han muntat els actes altres anys o 
perquè tenen interès en fer-ho enguany). Una entitat cultural o cívica podrà assumir 
l’organització dels actes del Correllengua en un municipi sempre que ho faci de 
manera oberta i amb la col·laboració d’aquelles persones i entitats interessades 
(creant una comissió del Correllengua). 
 
Les organitzacions polítiques podran adherir-se al manifest i donar suport als actes 
del Correllengua, però en cap cas podran ser els  organitzadors directes dels actes. 
Tot i això, els seus membres poden participar a títol individual en l’organització dels 
actes, però tenint en compte  que aquest fet no ha de comportar  un apropiament de 
la seva organització,  o deixar de banda altres associacions i entitats del teixit 
associatiu, ni tampoc deixar participar altres membres d’altres organitzacions 
polítiques. Si es donés el cas, i en tenim coneixement, el Secretariat de la CAL pot 
actuar-hi per tal de reajustar el funcionament d’aquella comissió o bé prendre les 
mesures convenients.  
Allà on es requereixi, I a la mesura de les possibilitats humanes de desplaçament, es 
pot demanar la presència de membres del Secretariat Nacional de la CAL, ja sigui per 
fer reunions preparatòries del Correllengua o bé per participar o intervenir en els 
actes locals del Correllengua.  
Tots els nuclis organitzadors del Correllengua hauran de designar una persona que 
serà la responsable de coordinar-se amb la CAL Nacional. S’haurà de registrar al 
web, serà l’encarregada de comandes de material, penjar els actes a l’agenda, 
pagaments, fer notes de premsa, rodes de premsa,  desenvolupar el recull de premsa 
i el recull d’imatges  de les activitats fetes.  
 
4.5.3.2 LA FILOSOFIA DELS ACTES: COM HAN DE SER ELS ACTES DEL 
CORRELLENGUA  
Un dels principis bàsics que ha de regir els actes del Correllengua és la voluntat de 
normalitat. Què volem dir amb això? Doncs que hem de pretendre fer actes oberts a 
la majoria de la població, participatius i populars. No hem de pensar "en la gent de 
sempre" o en els que ja estan conscienciats, sinó que hem d’anar un pas més enllà, 
anar a eixamplar els segments de població a qui volem sensibilitzar. Cal encarar els 
actes del Correllengua com una porta oberta als nouvinguts, als qui encara no parlen 
català, o als qui, tot i fer-ho, no tenen consciència de la importància de la nostra 
llengua i unitat nacional. No cal treballar per a la gent de sempre; cal aprofitar per 
obrir portes, fer nous contactes, convidar a gent a participar-hi... I això és 
impossible si no es tenen presents dos factors claus a l’hora d’organitzar els actes: 
serietat i dignitat. Hem de muntar uns actes oberts, en espais oberts i de fàcil accés, 
o bé en espais de referència, pensats per a la majoria, i que siguin seriosos.  
Igualment cal evitar les coses sense un mínim de cara i ulls, i ser dignes de les 
activitats que fem. Cal treballar perquè catalanisme i independentisme, en el sentit 
més ampli de la paraula, sempre vagin associats de valors positius com 
responsabilitat, eficiència, dignitat, seriositat... El treball i la lluita per la llengua 
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catalana es mereix alguna cosa més que improvisació,  presses i actes mal fets, ja que 
sinó som nosaltres mateixos qui la menysvalorem.  
Una de les prioritats del Correllengua és comptar, per l’organització dels actes, amb 
el teixit associatiu local, que ens permetrà fer actes més dinàmics, oberts i 
participatius, i descentralitzar moltes activitats. No cal inventar coses noves: si ja 
funciona un grup de debat que organitza periòdicament xerrades, doncs se li 
proposa que una de les xerrades que fa habitualment es centri en algun aspecte de la 
llengua i que pugui entrar en el programa del Correllengua. Així de senzill.  
També és molt important potenciar la part pedagògica del Correllengua. Un dels 
seus objectius, sensibilitzar sobre la importància de l’ús social del català, només 
s’aconsegueix amb una diversificació d’activitats. Per això, és clau el contacte amb 
escoles, instituts, grups d’esplai, professors, centres cívics... que puguin fer una tasca 
pedagògica. 
 
4.6 LA IMATGE DEL CORRELLENGUA  
En ser una campanya nacional és necessari que el Correllengua es presenti amb una 
imatge comuna a tot el territori, és per això que disposeu d’un seguit de material 
que donaran unitat gràfica a la campanya.  
 

• Cartell genèric del Correllengua. És el cartell editat per la CAL i que serveix 
de cartell genèric d’anunci del Correllengua.  

• Cartells dels actes nacionals: Cartell específics per anunciar l’inici a Cervera 
i la cloenda el 7 de novembre a Perpinyà editat per la CAL.  

• Altres cartells per impremta: Per altres tipus d’actes... cal posar-se en 
contacte amb la CAL, cal@cal.cat, per la grafia i la imatge unitària del 
Correllengua, en tots aquests cartells ha de sortir el logotip de la CAL així com 
la pàgina web: www.cal.cat  

• Cartell mut: És un cartell base editat per la CAL referent al Correllengua i 
que ha de servir per anunciar els actes locals. Ha de seguir una mateixa 
imatge a tot arreu i tenir un disseny unitari (grafia i logotips). Té un format 
DIN-A3 i es pot omplir (tot fent-ne fotocòpies) amb la informació pròpia. 
Penseu que és important potenciar una imatge unitària i digna a tot arreu.  

• Samarretes i altres materials del Correllengua: Són editats per la CAL i es 
faciliten als llocs on es fa el Correllengua per finançar els actes i difondre la 
iniciativa.  

• Llibrets d’actes locals o comarcals: És una iniciativa que han tirat endavant 
diversos nuclis en les darreres edicions del Correllengua. Es tracta d’editar 
un llibret, per impremta, amb el recull de totes les activitats que es faran en 
l’àmbit local o comarcal, i finançar-lo amb anuncis de botigues. A la CAL n’hi 
ha alguns de mostra. Aquests programes comarcals han d’incloure com a 
mínim: una descripció de la CAL, una del Correllengua (que trobareu al web 
ja redactades) i una descripció sobre el nom que duu la columna a la qual 
pertany la comarca. 
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• Adhesius aquest establiment col·labora amb el Correllengua: Són editats 

per la CAL amb l’objectiu de poder-ho donar a tots aquells establiments que 
col·laborin amb el Correllengua, per tant,  se n’ha de fer bon ús.  

 
4.7 MATERIAL DE MARXANDATGE  
El material del Correllengua al llarg dels anys s’ha convertit en un element 
identificador de tota la gent que hi participa i en una bona manera de finançar-se les 
activitats. Que el Correllengua és la iniciativa per la llengua que mou més gent arreu 
dels Països Catalans queda clar quan al llarg de l’any, ja que en concerts, trobades, o 
pel carrer, sempre es veu algú amb una samarreta o altre element identificador del 
Correllengua.  
Seguint amb la bona acollida d’anys anteriors, a banda del material de difusió propi 
del Correllengua (samarretes)...) tornarem a editar uns bons  d’ajut amb els quals es 
participarà en el sorteig d’un lot de llibres i un lot de música en català. Això ha de 
permetre una font d’ingressos important per als diferents nuclis en la realització del 
Correllengua.  
 
La filosofia de funcionament del Correllengua d’aquests 12 anys  parteix de la base 
que part del cost del disseny, la projecció i la realització de les activitats de cada 
nucli local o comarcal l’assumeix el propi nucli d’acord amb les iniciatives que 
consideri oportunes (aportacions de les entitats adherides, suport institucional, 
donacions individuals, venda de material del Correllengua, etc.).  
 
També tindreu una sèrie de material per a nuclis organitzadors sobre el qual 
obtindreu el marge de benefici per vosaltres de la diferència el preu de venda al 
públic i entre el preu de cost . El trobareu especificat a la botiga de l’àrea interna del 
Correllengua a partir del mes de Juliol. El lliurament de material es farà per prioritat, 
és a dir, es tindrà en compte la data del Correllengua i la data en què s’ha fet la 
sol·licitud. Si us hem d’enviar el material cal que ens ho feu saber (s’afegirà un cost 
d’enviament en l’albarà de la comanda) a través de la sol·licitud i us recomanem que 
us n’assegureu per telèfon.  
 
Enguany, caldrà que es faci efectiu el pagament d’una part de  l’import corresponent 
al total de la comanda sol·licitada per tal que aquesta sigui vàlida, amb un ingrés al 
número de compte que s’especifica a la botiga del Correllengua, o bé en metàl·lic a la 
CAL. Un cop rebeu el material, caldrà que ingresseu o aboneu la resta abans del 30 
de novembre. Altrament perdreu tot privilegi, com per exemple: la possibilitat de 
retornar material.  
 
Amb les següents condicions:  

• Que sigui dins dels 8 dies següents dels actes de Correllengua del vostre 
poble o, excepcionalment, del darrer acte important de la comarca.  I en cap 
cas, més tard del 30 de novembre.  
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• Que es retorni com a màxim un 20% de cada article demanat, no del global 

de la comanda.  
En qualsevol altre cas no s’admetrà el retorn de material.  
Aquelles comissions organitzadores de Correllengua o nuclis de la CAL que tinguin 
pendent el pagament del material d’edicions anteriors no se’ls subministrarà el 
material d’enguany fins que efectuïn el pagament endarrerit.  
Així doncs, 
 
 La botiga de l’àrea interna del Correllengua és per a ús dels organitzadors d’actes 
de Correllengua.  
 La comanda s’ha de fer necessariament a través del correu electrònic cal@cal.cat  
o per telèfon i no serà confirmada fins que ingresseu la part indicada de l’import 
total en el número de compte corrent que s’especifica a la comanda.  
 Les fiances per a la reserva de material de préstec funciona de manera 
independent.  
 Si sol·liciteu que us enviem el material per missatgeria es recomanable que  
confirmeu l’enviament per telèfon.  
 Podreu retornar fins a un 20% sobre la quantitat de cada article, dins els 8 dies 
següents al vostre Correllengua i mai després  del 30 de novembre. 
 
5 PORTAL WEB  
El portal web de la CAL, www.CAL.cat, conté la informació sobre la campanya  en 
curs; en el cas del Correllengua s’hi podrà entrar per www.correllengua.cat o bé pel 
portal www.cal.cat.  
  
 
5.2 COM REGISTRAR-SE  
Com registrar-se al web i donar-se d'alta com a organitzador del correllengua: 
  
1. Registrar-se com a usuari del web www.cal.cat.  
 
L'adreça per registrar-se és: http://www.cal.cat/registre. S'hi indiquen els camps 
obligatoris  amb un asterisc i cal inventar-se un nom d'usuari i una contrasenya. El 
registre és automàtic.  
 
2. Una vegada registrat, s’ha de sol·licitar accés a l'àrea interna del Correllengua 
utilitzant 'usuari que s’ha introduït en el pas anterior. L'adreça per a sol·licitar 
aquest accés és:  
http://www.cal.cat/intern  
 
3. Des de la CAL se us enviarà un correu de confirmació. Recordeu que només 
s’accepta un usuari per comissió organitzadora.  
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5.3 QUÈ HI TROBAREU  
El web és l’eina principal d’organització del Correllengua ja que els nuclis i les 
entitats organitzadores hi troben tot el material que necessiten. A la part pública hi 
trobareu:  
- Presentació del Correllengua  
- Notícies actuals del Correllengua  
- Galeria de fotos  
- Història del Correllengua  
- Agenda d’actes territorials  
- Agenda d’actes nacionals  
- Estructuració de dates i homenatge als columnistes d’enguany  
- Mocions.  
- Botiga (enllaçada amb la del portal, però amb un apartat de Correllengua), 
   però aquí el material serà  a preu de venda al públic, no al preu de cost 
  pactat pels nuclis organitzadors del Correllengua.  
- Butlletí: Espai per demanar la subscripció al butlletí així com per 
  descarregar-se els últims números.  
- Accés a la part interna: Zona per registrar-se (a la banda dreta de la  
   pantalla hi trobareu un enllaç).  
 
Per entrar a la part interna caldrà registrar-se com a usuari i només es permetrà un 
usuari per població organitzadora, un cop registrats rebreu un correu electrònic 
autoritzant-vos  a entrar a l’àrea interna del Correllengua.   
 
5.4 QUINS AVANTATGES TINC AL REGISTRAR-ME AL WEB ? 
 

� Sol·licitar el dossier de recursos: grups de música, de teatre, d’animació... 
� Sol·licitar material de la CAL a preu de cost 
� Sol·licitar el material de préstec de la CAL: pancartes, DVD,... 
� Penjar els actes de la població a l’agenda de la pàgina web 

 
 
 
6 OFERTA DE RECURSOS  
6.1 INTRODUCCIÓ: ÚS I RAÓ DELS RECURSOS QUE OFEREIX LA CAL  
Aquest apartat del dossier pretén reunir una sèrie de propostes lúdiques, culturals, 
didàctiques i musicals que us poden ajudar en la preparació dels vostres actes del 
Correllengua. Això no vol dir que us hagueu de limitar a les propostes que apareixen 
aquí, ja que segur que en la vostra comarca i/o localitat disposeu de recursos tan 
vàlids com aquests.  
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Recordeu que, per a qualsevol petició de recursos, és necessari que ho feu a través 
del correu electrònic cal@cal.cat .  
 
Atenció!! Per poder gaudir de les propostes que us oferim en aquest dossier de 
recursos no tan sols és imprescindible que feu les vostres sol·licituds, sinó que 
cal,també, seguir una normativa adaptada al tipus de recurs que s’ofereix i que 
trobareu especificada en cada subapartat.  
 
6.2 PATUMS PER A TAULES RODONES, CONFERÈNCIES I  PRESENTACIONS 
LLIBRES.  
A la CAL disposem d’un llistat de telèfons i c/e de persones reconegudes per la seva 
trajectòria personal, i compromís amb el país, que han volgut adherir-se al 
Correllengua d’enguany. La seva aportació es tradueix en presentacions de llibres, 
xerrades, participació en taules rodones… Ben aviat inclourem en aquest dossier 
apartat amb els seus noms i una breu descripció de les seves possibles ponències en 
el Correllengua d’enguany. Si us interesses convidar-los a participar en els actes del 
vostre poble, caldrà que contacteu amb la CAL via telèfon per sol·licitar-ne el 
contacte.   
 
6.2.1 TAULES RODONES I CONFERÈNCIES   
És una de les formes més directes que hi ha per fer arribar arguments a qui 
assisteixi a la taula rodona o conferència. Cal organitzar-la molt bé, i encara que 
acabin venint els convençuts, aquests també n’han de treure profit (i no abusar d’ells 
com començar amb retard...). 
  
Així, per organitzar una bona xerrada hem de tenir presents els següents aspectes:  
 
a) Els ponents que realitzin la xerrada cal que siguin coneguts. També és interessant 
que hi hagi alguna persona coneguda  del poble, ja que és un factor atractiu més per 
a la població local. La persona que presenti l’acte cal que sigui del nucli organitzador 
del Correllengua.  
 
b) L’espai de la conferència ha de ser l’adequat: amb bona sonoritat, entorn...  
 
c) Cal fer un dossier de premsa anunciant l’acte i, posteriorment, enviar una nota de 
premsa explicant com ha anat, incloent alguna fotografia de l’acte.  Normalment la 
premsa local, si es  treballa,  ve a tots els actes.  
 
d) A tots els ponents que participin als vostres actes els heu d’assegurar, com a 
mínim, que tenen el desplaçament i l’àpat pagats. Cal que quedeu bé amb els 
ponents i, si podeu i s’escau, doneu-los algun complement econòmic.  
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6.2.2. PRESENTACIONS DE LLIBRES  
És una altra forma per captivar la gent, per l’atracció del llibre o del seu/de la seva 
autor/a, tot i que el públic que arriba també normalment és el convençut o aquell 
que ve per l’autor.  
 
Algunes coses a tenir en compte:  
 
a) Que la presentació del llibre sigui a càrrec, per exemple, d’un/a periodista o 
professor del municipi. 
 
b) Cal que tingueu exemplars a la venda del llibre que es presenta. Per això podeu 
trucar a l’editorial informant que feu aquesta presentació  o també podeu contactar 
amb alguna llibreria local.  
 
c) Fer la presentació en un lloc adequat.  
 
d) Fer un dossier de premsa anunciant l’acte i, posteriorment, enviar una nota de 
premsa explicant com ha anat , incloent-hi alguna fotografia . 
  
6.3 MATERIAL DE PRÉSTEC  
En aquest apartat trobareu classificat en subapartats tot el material que tenim a 
disposició dels nuclis. Caldrà demanar-lo a través del correu electrònic. 
  
• Trencaclosques gegant dels Països Catalans.  
Trencaclosques de fusta perquè els més petits i també els grans construeixin i 
aprenguin el mapa dels Països Catalans.     
Fiança: 75 €  
 
6.3.2. EXPOSICIONS Les exposicions es podran demanar com a màxim per a una 
setmana i si no hi ha més demanda es podrà allargar el període per una setmana 
més. S’hauran de tornar netes i ben embalades. Per al seu muntatge, es farà servir el 
mètode preestablert des de la CAL, qualsevol canvi en el mètode d’exposició, que 
signifiqui fer-hi forats, o clavar-hi altres  
utensilis s’ha de notificar. En cas d’incompliment no es retornaria la fiança 
corresponent.  
 
• El català és cosa de tothom  
Es tracta d’una exposició estructurada en sis plafons, en els quals s’expliquen, d’una 
forma clara i entenedora, el concepte de diversitat lingüística, el valor cultural de les 
llengües al món, els processos de substitució lingüística, el bilingüisme i el pes clau 
dels nostres hàbits lingüístics a l’hora de mantenir viva la llengua catalana. 
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L’objectiu de l’exposició és fomentar actituds assertives envers el català, afavorint-
ne l’ús desacomplexat en tot moment i, d’aquesta manera, ajudant a normalitzar-ne 
l’ús social.  
150   fiança €  
 
• El bosc de les paraules adormides  
El català no sols representa una eina de comunicació entre tots els habitants dels 
Països Catalans, sinó que és una mostra extraordinària de la forma de viure i de 
pensar de les persones que poblen el nostre país. 
  
Si bé s’enriqueix incorporant paraules que ens ajuden a poder descriure nous 
conceptes, també hi ha mots que es perden, perquè allò que denoten ja no forma 
part de la nostra quotidianitat. D’altres, els oblidem, utilitzant paraules foranes o 
genèriques, que mai no seran tan precises ni definiran tan bé tot el que aquesta terra 
ha viscut.  
 
El bosc de les paraules adormides és un recorregut a través de la riquesa de la 
nostra llengua. Consta d’un conjunt de cartolines, cadascuna de les quals conté una 
paraula, el seu  
significat, i la seva etimologia, que es poden penjar a l’estructura de dues carpes. 
D’aquesta manera, se simula un passeig per un bosc, apte per a tota la família, en el 
qual es tornen a descobrir aquells mots que estan esperant, pacients, que els 
recuperem de l’oblit. 

200 dipòsit i 90  de lloguer  
 
• Jo també el denuncio  
Sobre la repressió i persecució política de la llengua catalana als Països Catalans. La 
mostra pretén afavorir la presa de consciència de com els estats espanyol i francès 
s’han bastit identitàriament basant-se en una política de genocidi cultural d’aquells 
pobles que en un moment o altre han estat sota el seu domini polític, i la necessitat 
de defensar-la.  
Consta de 9 plafons d’1m x 0,70 aprox.  
  150  dipòsit  
 
• Punt de lectura de revistes en català  
Mostra de revistes en català cedida per l’APPEC, amb les principals capçaleres  del 
nostre país  
(Unes 50 revistes diferents).  
  100  dipòsit  
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6.3.3.  MATERIAL  AUDIOVISUAL  
Aquest material us pot anar bé per introduir una conferència o taula rodona o per 
fer el passi simplement. La fiança és de 30  per cinta. (ampliarem l’oferta en la 
propera actualització del dossier);  
 
a)  El DVD del Correllengua  
Una síntesi de l’esperit i els objectius del Correllengua. Inclou 5 capítols, entre els 
quals, una breu presentació de l’àmbit territorial de la llengua catalana i la seva 
història, així com un resum en imatges d’actes del Correllengua. Inclou 
intervencions d’Oriol Junqueras, Bernat Joan, Salvador Cardús, etc. 
  
b) Video i DVD, Pel futur del català, única llengua oficial  
Dividit en cinc parts, el vídeo ens presenta, en la primera part, una breu història de 
la llengua catalana i, en la segona, una desmitificació del bilingüisme. En la tercera 
part s'exposen casos de normalitzacions reeixides en diversos països d'Europa i en 
la quarta part s'aborda la llengua com a eina de cohesió social i nacional. En la 
darrera part s'exposen els arguments  
de diferents experts i activistes d'arreu dels Països Catalans, que incideixen en la 
necessitat d'un marc propi que garanteixi la plena normalitat en el coneixement i 
l’ús de la llengua catalana.  
Duració: 60 minuts  
 
6.3.4. PANCARTES  
Quasi totes les  pancartes són de 5 i 8m d’amplada per 1 d’alçada. S’ha de deixar un 
dipòsit de 75  per pancarta que demaneu, que no us serà retornat en cas que la 
torneu bruta, estripada o malmesa.  
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Noves pancartes:  
 
Correllengua horitzontal:  
 

 
 
Català, llengua i futur horitzontal:  

 
 
Manuel de Pedrolo:  
 

 
 
 
6.3.5. ALTRES  
Fotografies dels personatges Ovidi Montllor, Guillem d’Efak, Tísner i Jesús Moncada, 
Manuel de Pedrolo en blanc i negre, d’1,50 x 1m. La fiança serà de 100  dipòsit per  
€ plotter que no us serà retornat  en cas que el torneu brut, estripat o malmès.  
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En cas de demanar més d’un material que porti fiança:  
 s’ haurà d’aportar el 50% del total de fiances.  
 En cas de retornar algun material en mal estat i si l’import de la fiança no és 
suficient, la diferència serà carregada en les comandes de material per vendre que 
faci el nucli i es perdrà el dret a retornar material. Totes les fiances s’hauran 
d’ingressar en el següent núm. de compte: 2100- 0780-19-0200085432, indicant 
“Fiança - nom recurs - població”. La fiança serà retornada com a màxim 10 dies 
després d’haver retornat el material i d’haver comprovat que tot és correcte, al 
número de compte que indiqueu en l’apartat del web o si ens ho especifiqueu en un 
compte per pagar el material  
 
6.4. COMUNICACIÓ  
Cal que cada comissió organitzadora d’actes de Correllengua faci un recull de 
premsa comarcal i ens el faci arribar a la CAL per poder arxivar les notícies referents 
als actes de Correllengua d’arreu. També és molt important que envieu per correu 
les activitats del vostre poble, tant bon punt els tingueu tancats per a què des de la 
CAL se’n pugui fer la màxima difusió possible a través dels mitjans nacionals.  
Per a tot això, no dubteu a contactar amb el responsable de comunicació de la CAL a  
comunicacio@cal.cat.  
GRUPS DE MÚSICA,  INFANTILS,TEATRE... I EMPRESES DE PRODUCCIÓ: TOT AIXÒ 
HO  
TROBAREU AL DOSSIER ESPECÍFIC DE RECURSOS 


