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1. Presentació
Aquest dossier té la intenció de
facilitar la tasca d’organització i de
coordinació del Correllengua a totes
aquelles
persones,
entitats
o
associacions interessades en fer
arribar el moviment a les seves
respectives viles, pobles, barris i
ciutats. Al mateix temps, vol ser una
eina d’ajuda per a aclarir alguns
aspectes bàsics del Correllengua.
La Coordinadora d’Associacions
per la Llengua catalana (CAL) és
una de les principals entitats
impulsores del Correllengua que
recorre cada any bona part de les
comarques dels Països Catalans, tot
realitzant actes arreu amb la finalitat
de promoure la nostra llengua i
cultura.

El Dossier del
Correllengua 2013
vol ser una eina de
suport per a tots

En aquest dossier us facilitem tota la
informació que us pot caldre per al
desenvolupament
del
vostre
Correllengua i us demanem que
tingueu en compte el seu contingut.
En cas de trobar-vos amb qualsevol
dificultat o dubte us podeu posar en
contacte amb nosaltres a través del
telèfon 934 159 002 o bé a l’adreça
electrònica
correllengua@cal.cat.
També podeu consultar el nostre
portal web www.cal.cat, on a la
secció dedicada al Correllengua 2013,
trobareu tota la informació necessària
al llarg de la campanya.

A cada ciutat, poble, barri... els actes
del Correllengua són impulsats pels
nuclis de la CAL o per entitats i
persones interessades a col·laborarhi. Això fa del Correllengua una de les
iniciatives més participatives dels
Països Catalans, però també implica
seguir uns principis bàsics, tant en
relació als continguts, com en relació
a l’àmbit organitzatiu, per tal
d’aconseguir uns bons resultats i tenir
la repercussió que es mereix.

els organitzadors

Mapa comarcal del Correllengua 2012 (l’illa de
Mallorca apareix en blanc perquè s’hi va celebrar
l’Acampallengua).
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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 es volguessin implicar en un
projecte basat en tres grans objectius:






Garantir un futur digne per a la nostra llengua, tot reivindicant polítiques
actives que en promoguin l’ús social i n’afavoreixin la plena normalització,
i incidir en la presa de consciència de la ciutadania respecte d'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 sense
complexos.
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, 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 i efectiva sobre les problemàtiques locals.

Mobilització i
conscienciació,
eines de les
campanyes de la
CAL
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3. El Correllengua, un projecte reeixit
El Correllengua va sorgir l’any 1993 a
l’illa de Mallorca, inspirada en la
Korrika del País Basc, amb la finalitat
de demostrar la vitalitat de la llengua
catalana i fomentar-ne l’ús social. El
1995 es començà a fer al País Valencià
i a partir del 1996 la CAL va agafar 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 la
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 amb
l’Acampallengua. Des de fa uns anys,
la coordinació a Mallorca va de a mà
de l’entitat Joves de Mallorca per la
Llengua.
L’evolució del Correllengua es fa
evident si tenim en compte que en el
seu inici comptàvem amb una dotzena

de pobles, barris o ciutats que
celebraven actes de Correllengua i
avui ja passem dels 300, arreu dels
Països Catalans. Al Principat, en els
darrers anys, el Correllengua ha
guanyat en suport i implantació. Així,
el 2010 es comptabilitzaren 131
Correllengües, mentre que el 2013 en
foren 143. Cal remarcar que aquestes
xifres poden ser una mica superiors
donat que en alguns casos els
organitzadors dels actes ho fan a títol
individual i la CAL no en té
coneixement.
El Correllengua es vertebra amb el
pas de la flama, l’element simbòlic i
cohesionant de tota aquesta iniciativa,
tal i com també ho és la lectura del
Manifest del Correllengua. A banda,
es realitzen 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 nostra
llengua i cultura a totes les persones
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Gràfica comparativa del
nombre de Correllengües
celebrats l’any 2010,
2011 i 2012 al Principat,
Catalunya Nord i Eivissa
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Amb la col·laboració de la CAL

2011
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Sense la col·laboració de la CAL
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que, nouvingudes o no, encara no la
coneixen. Alhora, pretén implicar
tothom en la seva defensa. En
definitiva, una manera festiva i oberta
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de celebrar la catalanitat, al carrer,
sense complexes i en positiu.

L’arribada de la flama de la llengua i la
lectura del Manifest són els moments
comuns a tots els Correllengües del país, i
esdevenen l’acte més reivindicatiu.

El Correllengua, una
manera festiva i
oberta de celebrar
la catalanitat
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4. Objectius genèrics del Correllengua
Els objectius bàsics 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.

La unitat de la llengua
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 o la
francesa. Per tant, cal insistir en els fonaments
històrics, científics i jurídics que avalen la
unitat de la llengua. El secessionisme
institucional, promogut pel Partit Popular al País
Valencià i en bona mesura a les Balears, continua
ben actiu, amb agressions constants, com son el
tancament definitiu dels repetidors de TVC al
Sud.

El català, única llengua oficial
El català és la llengua pròpia dels Països Catalans. A ningú ha
d’estranyar doncs que es demani que esdevingui la única
llengua oficial. Els darrers esdeveniments en el món de l’escola,
corroboren aquesta demanda, i no s’ha de permetre que es faci
ni un pas enrere.
Al Principat de Catalunya, les conseqüències del nou
Estatut i dels posteriors recursos han obert una escletxa
molt perillosa i posen en qüestió el paper del català com a
llengua vehicular de l’ensenyament, gràcies al qual, la
nostra societat gaudeix d’un bon nivell d’educació i
cohesió social. Al País Valencià, des de fa anys i més
recentment a les Illes Balears, l’escenari és força més
complicat donada la situació política, on les majories del
PP han desenvolupat i desenvolupen una creuada contra
el català en tots els diferents àmbits: negació de la unitat
de la llengua (campanya contra el visionat de TV3 al País
Valencià), fent desaparèixer el català com a llengua
d’acollida i afavorint el castellà envers el català
(desaparició del coneixement del català com a mèrit per a
optar a una plaça pública).
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El català, única llengua oficial
A la Franja, 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.
Darrerament s’ha aprovat la “Llei de Llengües de l’Aragó” que
atempta contra el reconeixement de la unitat de la llengua, designant
amb l’acrònim LAPAO, el català que es parla a la franja.
A la Catalunya Nord, la Federació d’Entitats per la Defensa de la
Llengua i la Cultura Catalanes de la Catalunya del Nord ha encetat la
campanya "Refusem la descatalanització de Catalunya Nord” perquè
considera que d'uns anys ençà està afectada "per projectes que són
presentats com a innovadors i que ens volen fer entrar en una
suposada normalitat, i que de fet ens proposen una identitat catalana
descafeïnada". Els signes de descatalanització de la societat són
nombrosos i evidents, fins i tot amagats per un discurs pseudo
modern a vegades pintat de rendibilitat, que ens fa fer passos enrere.
Finalment, a Andorra, on el català és l’única llengua oficial, hi
manquen polítiques sense complexos que permetin fer del català
l’autèntica llengua d’ús social.

La fidelitat lingüística
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. L’eix central de la
reivindicació 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.
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1. Quins són els objectius marc pel Correllengua 2013?
Miquel Martí i Pol, la figura homenatjada
Com cada any, el Correllengua serveix
per recordar la figura i l’obra d’un
personatge
de
prestigi,
ja
desaparegut, i que s’hagi significat per
la seva estima envers la llengua i el
país. Enguany, i en commemoració del
10è aniversari de la seva mort, la CAL
dedica el Correllengua 2013 al poeta i
escriptor MIQUEL MARTÍ I POL i per
aquest motiu, l’inici del Correllengua
se celebra a Roda de Ter (Osona), la
seva vila natal. Martí i Pol és un dels
principals poetes del país, la seva obra
està marcada per uns trets definitoris:
el lligam amb el poble nadiu, la seva
condició obrera, les conseqüències de
la seva malaltia, i el compromís
envers el seu país i la seva llengua.
En conseqüència, animem a tots els
Correllengües a dedicar-li alguns dels
actes programats, com ara xerrades,
conferències, lectures de poemes,
passis de documentals... També des
de la CAL oferim diversos recursos
relacionats amb l’autor.

Xirinacs, Calders,
Tísner i Sales,
figures ha
homenatjar en el
Correllengua 2012

Igualament, al 2013 es recorda la
figura de Salvador Espriu (100 anys
del seu naixement) i Vicent Andrés
Estellés (20 anys de la seva mort) i
animem a recordar-lo també als actes
de Correllengua.

Miquel Martí i Pol (1929-2003) figura
homenatjada al Correllengua 2013

El català com a element de cohesió i integració
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 gra 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, el Correllengua 2013
vol ser un crit a favor del català a
l’escola i dóna suport al moviment
SOM ESCOLA. Animem a tos els
organitzadors a celebrar actes que
facin reflexionar sobre les virtuts de
l’actual model lingüístic i a no fer ni
un pas enrere, malgrat les sentències
judicials adverses i les reformes legals
impulsades per l’estat espanyol.

DOSSIER DEL CORRELLENGUA 2013
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La unitat de la llengua: al català a les Illes i a la Franja
Al 2012, el Govern del PP a les Illes
Balears va iniciar una autèntica
involució lingüística, una persecució
programada i consentida de la llengua
catalana a les institucions, als mitjans
de comunicació i a la societat en
general. Des del Principat, la CAL es
vol sumar a les diverses iniciatives
que s’estan duent a terme, com la
campanya “Enllaçats pel català” i
impulsa a tots els organitzadors a fer
del Correllengua una eina que vehiculi
aquest sentiment. Xerrades sobre la
realitat a les illes, construcció de
llaços, lectures d’obres de poetes i
escriptors illencs són algunes de les
possibles idees que poden ajudar a la
conscienciació. Però malaurada-ment,
aquest fet no és únic i a la Franja el
govern d’Aragó ha aprovat una llei de
llengües que menysté el català de la
franja, amb la voluntat de dinamitar la
unitat lingüística. El País Valencià
pateix des d’anys una situació similar.
Per això també impulsem a organitzar
conferències, passis de documentals i
activitats que reflecteixin aquesta
realitat i ajudin a sentir que el
problema és comú i que amb la
determinació de tots podem vèncer-

Símbol de la campanya “Enllaçats pel català”
una manera de reivindicar el suport a la llengua
a les Illes balears

lo.
També anima a fer conèixer els
moviments de normalització que
estan creixent a la Catalunya Nord,
amb iniciatives com el Lip-dup per
l’oficialitat del català, o agrupacions
com el col·lectiu Joan Pau Gin (músics
del Rosselló).
El Correllengua no ha de ser una eina
de queixa i lamentació, sinó un
utensili de reivindicació, de proposta
de solucions i de lluita justa, comuna i
solidària en favor de la llengua i la
cultura en català.

El suport a l’Assemblea Nacional Catalana
La CAL dóna suport als elements
programàtics de l’Assemblea Nacional
Catalana (ANC), perquè la realitat ens
diu que només amb un estat propi
l’assoliment de la normalització

lingüística
és
possible,
sense
ingerències externes, ni pals a les
rodes. En aquest sentit, anima a que el
Correllengua esdevingui una eina més
per a fer conèixer el moviment arreu.

El Correllengua
2013 ha de
participar i
impulsar els
moviments de
defensa de la unitat
de la llengua
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2. Quin és el lema?
Un any més, el lema del Correllengua és Llengua, Cultura i Llibertat ja que
recull perfectament el missatge que vol transmetre el moviment.

3. Què és el Manifest i qui el fa?

Josep Maria
Terricabras és
l’autor del Manifest
del Correllengua

Juntament amb el lema, el Manifest és
un element clau en tot Correllengua, i
la seva lectura dóna cohesió i unitat a
tots els actes que se celebren arreu
del país. Com sempre, la CAL
encarrega l’elaboració del text a una
figura de prestigi, que s’hagi significat
pel seu posicionament en defensa de
la llengua i la cultura.
Enguany el manifest del Correllengua

2013 ha estat elaborat pel filòsof
Josep Maria Terricabras (Calella,
1946), pel seu reconegut compromís
amb la llengua en català i amb el país.
Tot seguit us el reproduïm i també
podeu descarregar-vos-el al web de la
CAL.

2013

Manifest del Correllengua 2013

Hi ha moltes coses que sabem segur: sabem, per exemple, que s’aprèn a
parlar en el si d’una comunitat que és la que ens dóna la vida, la llengua,
la cultura i la identitat. I sabem també que la llengua no és només un mitjà
de comunicació sinó que és el medi en què els humans creixem i les
cultures es construeixen.

Per això la llengua és un bé tan preuat, tan irrenunciable, tan definitiu.
Gràcies a la llengua esdevenim humans capaços de parlar i pensar,
capaços de somiar i d’imaginar, de tenir sentiments i consciència, d’entrar
en diàleg amb altres i de comprometre’ns amb ells i a favor seu.
Els catalans –antics o nous, arribats de ben a prop o de ben lluny– podem
discutir i discrepar, però si ho podem fer és perquè compartim una llengua
que ens ajuda a entendre’ns i, fins i tot, a entendre que de vegades no
ens entenem. Com que és la llengua la que ens permet fer això, no
podem discutir sobre la llengua. La llengua és indiscutible, és bàsica.
Sense ella, no seríem capaços d’acceptar-nos tal com som.

I per això rebutgem amb decisió qualsevol atac contra la llengua, que
acostuma a ser un atac o bé ignorant o bé malintencionat. Perquè, ¿quin
mal ens ha fet aprendre la nostra llengua? ¿Quin mal li pot fer a ningú
aprendre-la? Cap, ben al contrari. A cada país passa el mateix, i a
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Catalunya també: quan algú rebutja o ataca la pròpia llengua vol dir que
no s’accepta a si mateix, que no es troba a gust en el seu país, amb les
persones amb què, teòricament, conviu. Recuperar l’amor i l’interès per la
llengua és recuperar l’autoestima. I és ben clar que, quan ens respectem
a nosaltres mateixos, també és més fàcil que ens respectin els altres.
La llengua només pot ser element d’unió, de creació, de dinamisme,
d’afecte, d’autoestima. Que en aquest Correllengua 2013, la força i la
vitalitat de la llengua catalana corrin per carrers i places de tots els Països
Catalans. No podem cedir cap racó, ni un pam de terra ha de quedar
abandonat: la llengua que ho omple tot, ho fa per omplir-nos a nosaltres,
per fer-nos més cultes, més civilitzats, més lliures. Amb gent de molt
diversa procedència, passem les hores en amable conversa. Que ningú
no se senti sol. Parlem d’un en un i, si cal, tots alhora. Per defensar la
llibertat urgent de la llengua i del país, sovint maltractats per intents
indignes d’opressió, de reducció, de supressió. “No exagereu?”,
preguntarà algú. “Doncs no, gens no exagero, només cal que mireu al
voltant vostre.”

Visca el Correllengua!
Visca el Països Catalans!
Visca Catalunya lliure!

JOSEP-MARIA TERRICABRAS
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4. La Moció del Correllengua, què és?
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, si s’escau, fan

La Moció del
Correllengua cerca

una aportació econòmica per tal
d’ajudar al bon funcionament de la
iniciativa. L’any passat un centenar
d’ajuntaments i consells comarcals la
van aprovar. Tot seguit us adjuntem el
text de la moció que també us el
podeu descarregar del web.

La normalització plena de la nostra llengua és una tasca que requereix l’esforç de
tothom, ja que només d’aquesta 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
Coordinadora d’Associacions per la Llengua catalana (CAL) volem donar-hi un nou
impuls per mitjà de la dissetena edició del Correllengua. Des de la CAL, considerem que
seria molt important la presentació, a tots els municipis i comarques, de la moció que
redactem a continuació i l’aprovació de la totalitat o d’una part dels acords proposats.

el suport

CAL, Països Catalans, juny de 2013

institucional a la

Proposta d’acord

iniciativa

Atesa la necessitat d’assolir la plena normalització del català arreu del territori,
convertint-la en la llengua vehicular i comuna de la nostra societat i en l’element
d’integració de les persones nouvingudes,
Atesa la marginació que rep el català per part de les institucions estatals i comunitàries,
Atesa la consolidació que després de 17 anys està assolint la iniciativa cívica del
Correllengua gràcies al suport d’ajuntaments, consells comarcals, associacions i societat
civil en 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 comarques de parla catalana,
Atès el compromís amb la llengua catalana que sempre ha caracteritzat aquest municipi,
El Ple de l’Ajuntament/Consell de .................................................
Reunit el dia .............................................................
ACORDA:
Donar suport al Correllengua 2013 com a instrument reivindicatiu de la societat a favor
de la plena normalització en l’ús social de la llengua arreu dels territoris de parla
catalana i a favor de la seva unitat.
Donar suport a les entitats i grups del municipi interessats en organitzar el Correllengua i
aportar la infraestructura i l’ajuda necessària per al bon desenvolupament de les
activitats programades.
Fer pública aquesta iniciativa i estendre-la a tots els àmbits que siguin propis d’aquesta
corporació.
Donar suport a les iniciatives de voluntariat promogudes per la CAL i encaminades a
facilitar l’apropiació i l’ús del català oral entre persones i col·lectius, especialment
entre la població nouvinguda.
Fer una aportació econòmica general per a l’organització dels actes i el bon
funcionament del Correllengua 2013.
Fer arribar aquest acord a la seu nacional de la Coordinadora d’Associacions per la
Llengua catalana (CAL), al carrer Muntadas, 24-26 baixos 08014 de Barcelona, o a
través de l’a/e: cal@cal.cat, i als organitzadors locals del Correllengua.
El número de compte corrent per a les aportacions és el 2100.4742.79.0200004867
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5. Quan es pot organitzar el Correllengua?
Enguany la campanya comença
oficialment el 13 de juliol a Roda de
Ter (Osona) i finalitzarà el 9 de
novembre a Perpinyà (el Rosselló).
Per tant, tots els Correllengües

s’haurien d’organitzar dins d’aquest
interval de temps.

Tradicionalment, el Correllengua finalitza a Perpinyà en commemoració del nefast Tractat dels Pirineus
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Més de 300 municipis, i 400 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.
La funció de la CAL és facilitar, en la mesura del possible, la tasca d’organització
dels actes i indicar un seguit d’aspectes clau relacionats amb el desenvolupament
del Correllengua.

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

1. Qui l’organitza?
Tot i ser impulsat per la CAL, el
Correllengua és organitzat per un
ampli ventall d’associacions, entitats i
persones a títol individual. Allí on
existeix un nucli local de la CAL (és a
dir, associats de la CAL pertanyents a
un mateix municipi o barri i que es
coordinen en forma d’agrupació
local), li correspon la tasca
d’empènyer
l’organització
del
Correllengua, en coordinació amb
d’altres entitats locals, corporacions
municipals...

podran ser els organitzadors
directes dels mateixos. Tot i això,
els
seus
membres
poden
participar-hi, a títol individual.

Allà on no hi ha nucli, són els propis
socis a títol individual o d’altres
persones o associacions que són
sensibles amb el missatge del
Correllengua, els que tiren endavant
els actes i s’agrupen en forma de
Comissió del Correllengua. En
aquests casos, els actes s’han de fer de
manera oberta i amb la col·laboració
d’aquelles
persones
i
entitats
interessades.

Totes les comissions organitzadores
del Correllengua hauran de designar
una persona que serà la interlocutora
amb la CAL. S’hi haurà de posar en
contacte, per telèfon (934 159 002) o
bé
per
correu
electrònic
(correllengua@cal.cat)
per
tal
d’indicar
aspectes
clau
del
Correllengua que organitzen: quan
serà, on serà, quina és la programació
i què és el que es necessita. Aquesta
persona serà l’encarregada de
realitzar, si s’escau, comandes de
material o recursos i de fer els
pagaments i, un cop finalitzat el
Correllengua, elaborar la crònica dels
actes i el recull d’imatges.

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

Allà on es requereixi, i en 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.
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2. Quan s’ha de celebrar?
Per tal de dotar el Correllengua de
sentit unitari, els Correllengües locals
s’haurien de celebrar entre el 13 de
juliol i el 10 de novembre.
Excepcionalment, alguns actes també
es poden programar fora d’aquestes
dates.
Igualment, per tal d’evitar la
concentració d’actes en un mateix cap
de setmana en una mateixa comarca o

ciutat, és desitjable que hi hagi una
mínima coordinació comarcal o local
dels diferents actes (per a no
trepitjar-se). En aquest sentit, la CAL
pot facilitar aquesta informació. Un
cas reeixit en aquest sentit és la
comarca del Maresme, on els actes es
coordinen a nivell comarcal, per tal
d’evitar aquesta circumstància

3. Quin ha de ser el nexe d’unió entre tots els Correllengües?
Les activitats a realitzar són les que
cada nucli o entitat consideri
oportunes, però han de seguir els
objectius marc del moviment i han de
ser obertes i participatives.
Hi ha dos elements clau i comuns a tot
Correllengua
que
cal
mirar
d’incorporar en el programa d’actes:
l'arribada de la flama del
Correllengua i la lectura del
manifest.

També és important que els
organitzadors es facin seu el
personatge que s’homenatja cada any.
Tal i com s’ha indicat, aquest any és el
poeta Miquel Martí i Pol, del qual es
commemora el 10è aniversari de la
seva mort. Des de la CAL es posarà a
disposició
dels
organitzadors
recursos sobre la biografia i l'obra
d'aquest personatge. Als annexos 2 i 3
d’aquest dossier trobareu més
informació.

4. Com han de ser els actes?
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. Cal
aprofitar per obrir portes, fer nous
contactes, convidar a la 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 en espais
oberts i de fàcil accés, o bé en espais
de referència, pensats per a la
majoria, i que siguin seriosos.

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

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 catalana es mereix alguna
cosa més que improvisació, presses i
actes mal fets, ja que sinó, serem
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
vessant 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... tots aquells grups o persones
que puguin fer una tasca pedagògica.

5. Com es financen els actes?
El finançament dels actes és un
aspecte clau. La filosofia de
funcionament
del
Correllengua
parteix de la base que part del cost del
disseny, la projecció i la realització de
les activitats de cada nucli o
organització local l'assumeixi la
pròpia organització, d'acord amb les
iniciatives que consideri oportunes
(aportacions de les entitats adherides,
suport institucional, subvencions
públiques, donacions individuals,
venda de material). Per aquest motiu,
abans d’aprovar el programa
d’actes, cal elaborar un pressupost
que sigui assumible (no cal estirar
més el braç que la màniga!).
Malauradament, la CAL no pot
subvencionar o cobrir despeses de
Correllengües locals, però sí que pot
aportar material per a comercialitzar i
que poden ajudar a finançar els actes.
A banda del material de difusió
propi del Correllengua (samarretes,
llibretes, gorres,...), aquest any

tornarem a editar els bons d'ajut
(valorats en 1€) i que donen dret a
participar en el sorteig d’un lot de
llibres i un lot de productes
alimentaris etiquetats en català. Això
ha
de
permetre
una
font
suplementària d'ingressos per als
diferents
organitzadors
de
Correllengua.
Una altra possible font d’ingressos és
cercar l’adhesió de comerços o
entitats, les quals aportin algun diner
o tipus de col·laboració. Per a aquests
casos, la CAL posa a disposició
adhesius amb el lema “Aquest
establiment
col·labora
amb
el
Correllengua” per a obsequiar el seu
compromís. Una altra possibilitat és
l’edició d’una petita guia o programa
dels actes on hi apareguin aquests
col·lectius.
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6. Quins materials i recursos ofereix la CAL enguany?
Com cada any, la CAL posa a disposició dels organitzadors del Correllengua un
ampli ventall de materials i recursos, amb l’objectiu de facilitar la vostra tasca.
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 materials o recursos
tan vàlids com aquests. Igualment, alguns organitzadors de Correllengua posen a
disposició de tothom alguns materials o recursos que han elaborat ells mateixos
en edicions anteriors. Tota aquesta informació la podeu trobar als annexos 1 i 2
d’aquest dossier. Recordeu que, qualsevol petició es tramita 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 d’ús i que trobareu especificada en aquest dossier
(Adquisició del material de venda i préstec). Al mateix temps, donat que hi ha
moltes activitats que coincideixen en el temps, no sempre serà possible satisfer
totes les demandes. En aquests casos la CAL donarà sempre prioritat als nuclis
actius de la CAL.

La CAL ofereix un
ventall de productes

Material de venda
La CAL facilita un ampli ventall de
productes de marxandatge que
serveixen per ajudar a finançar els
actes i difondre la iniciativa. El
producte estrella és la samarreta
oficial, però també es proporcionen
altres tipus de productes: estelades,

de venda que poden
llibretes, gorres, clauers, motxilles...
A l’Annex 1 d’aquest dossier, es
donen més detalls dels productes que
s’ofereixen, amb imatges, descripció i
preus de venda.

Material de préstec
La CAL posa a disposició dels nuclis i
organitzadors de Correllengua, un
conjunt de material de préstec per
ajudar a fer uns actes més vistosos i
amb més contingut. Donat que es
tracta d’un material que es fa servir a
molts Correllengües, cal fer-ne un bon
ús i seguir una normativa de préstec
preestablerta.

lliurat, net i ben embalat.

Així, el temps màxim de préstec de tot
el material serà de com a màxim una
setmana, i s’haurà de retornar dins
dels quatre dies següents a la
finalització del Correllengua que
l’ha utilitzat. S’ha de tornat en les
mateixes condicions en les que s’ha

Tot seguit es donen més detalls sobre
què cal fer per efectuar la reserva de
material. Igualment, a l’annex 2 us
indiquem, amb més precisió, el
material de préstec que oferim
enguany.

Per als nuclis de la CAL que
estiguin en actiu, no es cobrarà
fiança.
Per
a
la
resta
d'organitzacions o nuclis sense
activitat, la fiança serà retornada
un cop s'hagi efectuat la devolució
del material prestat.

facilitar
l’autofinançament
dels actes
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Oferta de recursos
Aquest apartat del dossier pretén
reunir una sèrie de propostes
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 a la vostra comarca i/o
localitat disposareu de recursos tan
vàlids com aquests.

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

L’annex 3, recull els recursos que us
podem oferir, des de conferenciants i
actes de presentació de llibres a grups
musicals. Pel cas del llistat de grups
musicals, corresponen a col·lectius
que s’han adreçat a la CAL per a
participar en el Correllengua, i que
poden oferir uns preus més ajustats.

7. Com puc sol·licitar el material de venda i de préstec?
Tot seguit us indiquem les passes que cal seguir per a fer la reserva de material
de venda (o de marxandatge) i de préstec. L’objectiu del material de venda és que
tingueu una font d’ingressos derivat de la diferència entre el preu de venda al
públic i el preu de cost que us facilita la CAL.

Adquisició del material de venda
1. Al web de la CAL (www.cal.cat), a la secció Correllengua 2013/
Documentació, podeu accedir al document MS Excel “Full de comanda de
material de venda i de préstec CLL2013” per a realitzar la reserva i
adquisició del material de marxandatge.
2. Un cop descarregat, l’ompliu en funció del material que vulgueu adquirir. En
el mateix arxiu s’inclouen dos fulls: un per al “material de venda” i l’altre per al
“material de préstec”. En aquest darrer us apareixerà el cost final de la reserva.
IMPORTANT: cal que indiqueu les dates del Correllengua, on es
realitza i la persona i telèfon de contacte.
3. Feu arribar el document a la CAL a través del correu cal@cal.cat, tot indicant
a l’assumpte lloc del Correllengua i la data. Tot seguit, haureu de fer
l’abonament del 50% del cost del material reservat per avançat, al compte
corrent 2100-4742-79-0200004867, indicant “Material Correllengua població”. Excepcionalment, també es podrà fer el pagament en metàl·lic.
4. La CAL es posarà en contacte amb vosaltres per concretar les condicions del
lliurament, si es ve a recollir a la seu de la CAL o si s’envia per missatgeria
(aquesta darrera opció, amb un recàrrec afegit pels costos de transport). Un
cop rebut el material caldrà que aboneu la resta del cost, dins dels 8 dies
següents a la celebració del vostre Correllengua.
ATENCIÓ! Per evitar que us quedeu sense material, us recomanem que feu una reserva
prèvia setmanes abans de celebrar el vostre Correllengua. En cas de poca disponibilitat, la
CAL prioritzarà les comandes en funció de la data en què s’ha fet la sol·licitud i si el
sol·licitant és o no nucli actiu de la CAL.
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NOMÉS PER ALS NUCLIS ACTIUS DE LA CAL: un cop finalitzat el Correllengua i si el nucli
no ha pogut comercialitzar tot el material adquirit, la CAL acceptarà el retorn del material
no venut i que es retorni dins dels 10 dies posteriors a la celebració del vostre
Correllengua. Aquestes condicions no són aplicables a la resta d’entitats o associacions
que organitzen actes.
És recomanable doncs que es sol·liciti només aquell material que es consideri en
condicions de ser venut.

Adquisició del material de préstec
1. Si es vol reservar alguns dels materials de préstec que es posen a disposició
de les entitats organitzadores del Correllengua, també cal utilitzar el mateix
document MS Excel “Full de comanda de material de venda i de préstec
CLL2012” disponible al web, però en aquest cas heu de fer servir el full
“material de préstec”.
2. Un cop omplert, el reenvieu novament a l’adreça de correu electrònic
cal@cal.cat tot indicant a l’assumpte lloc del Correllengua i la data. La CAL es
posarà en contacte amb vosaltres per concretar com es fa la cessió i la
disponibilitat del material que es vol reservar.
IMPORTANT: cal que indiqueu les dates del Correllengua, on es
realitza i la persona i telèfon de contacte.
3. Abans de recollir el material, haureu d’haver abonat la fiança estipulada per a
cadascun dels productes (veure Annex 2), al número de compte: 2100–4742–
79–0200004867, indicant “Fiança Correllengua - població”. Excepcionalment,
també es podrà fer el pagament en metàl·lic.
4. El material es pot venir a recollir a la seu de la CAL o bé enviar-vos-el a
l’adreça que ens indiqueu. Aquesta segona opció està subjecta a un sobre cost
addicional derivat de les despeses de transport.
5. Quan hagi finalitzat el vostre Correllengua, haureu de retornar el material a
la CAL dins dels 4 dies posteriors a la data de finalització del vostres actes.
Així ens assegurem que d’altres poblacions podran gaudir del material.
6. Un cop comprovat que tot el material ha estat degudament retornat i sense
desperfectes, la CAL abonarà l’import íntegre de la vostra fiança al compte
corrent que indiqueu, com a màxim en 10 dies després d’haver efectuat el
retorn. Excepcionalment, també es podrà fer el retorn de la fiança en metàl·lic.
ATENCIÓ! Donat que hi ha molts Correllengües que coincideixen en un mateix cap de
setmana, no sempre es podran satisfer la totalitat de les vostres sol·licituds. La CAL
intentarà repartir el material de manera equitativa, donat prioritat als nuclis actius de la
CAL.
NOMÉS PER ALS NUCLIS ACTIUS DE LA CAL: en aquests casos, no caldrà fer l’abonament
de la fiança.

Pels nuclis actius de la
CAL, no és necessari
que abonin cap fiança
en la reserva de
material de préstec
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Per tal de difondre al màxim els diferents actes del Correllengua, la CAL disposa
d’un conjunt de eines de difusió i comunicació que poden ser-vos d’interès. Per a
que aquesta divulgació sigui màxima ens cal la col·laboració de tots vosaltres,
facilitant-nos el màxim d’informació dels vostres actes, abans i després que
s’hagin celebrat.

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 tal de ser efectius en la difusió dels actes, us indiquem tot seguit quin ha de
ser el procediment.
ABANS DE LA CELEBRACIÓ DEL CORRELLENGUA
Els dies abans de l’inici del vostre Correllengua, és necessari que ens feu
arribar el màxim d’informació dels vostres actes: data, hora, lloc,
programació, entitats organitzadores i imatges de suport (com per
exemple el cartell). Aquest material hauria d’enviar-se a l’adreça
electrònica correllengua@cal.cat abans del dimarts anterior a la
celebració dels actes. D’aquesta manera, assegurem que arriba a temps
i es pot transmetre per tots els canals de difusió. També és important
que ens proporcioneu un telèfon de contacte per a qualsevol
aclariment.
DESPRÉS DE LA CELEBRACIÓ DEL CORRELLENGUA
Dins de la setmana posterior a la finalització dels actes, cal que ens feu
arribar una breu crònica dels actes, descrivint els elements més reeixits
o novells i, tot plegat, acompanyat de fotografies o imatges. Novament, el
correu correllengua@cal.cat és la via per fer arribar aquesta crònica.

2. Quins són els canals de difusió?
EL PORTAL WEB DE LA CAL

El portal web de la CAL és una de les eines principals de difusió. A
l’apartat d’Agenda es pengen els actes de tots els Correllengües del país,
indicant el detall dels actes programats, el dia i hora en que es
celebren i el lloc concret. També permet penjar-hi imatges
promocionals, com ara el cartell del vostre Correllengua. A la
secció de Notícies, també es destaquen aquells actes més
singulars i que requereixen especial atenció.
Al mateix web es pot accedir a tota la documentació necessària
per a l’organització dels actes, com és aquest mateix dossier.
BUTLLETÍ ELECTRÒNIC DEL CORRELLENGUA
Des de l’any 2010, la CAL elabora el Butlletí del Correllengua,
una edició en format electrònic i de periodicitat quinzenal/
setmanal, on s’informa de l’agenda d’actes programats i la
crònica dels actes ja celebrats. Aquesta publicació es fa arribar a
tots els socis de la CAL, als mitjans de comunicació i a tota la
comunitat del Correllengua.
Butlletí electrònic del Correllengua
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EDICIONS DIGITALS DELS DIARIS ARA I RACÓ CATALÀ
La CAL i han renovat enguany l’acord de col·laboració amb el diari Ara i
Racó Català per difondre el missatge del Correllengua. A través d’aquests
mitjans, cada setmana apareixeran en format d’agenda els actes
programats a les diferents viles, barris i ciutats de la nostra geografia.
Aquest acord significa que la veu del Correllengua arribarà a un públic
potencial de més de 700.000 navegadors mensuals.
PROGRAMA RADIOFÒNIC “LA PRIMER PEDRA” (RAC1)
Un altre reedició de l’acord amb el programa radiofònic de RAC1 “La
primera pedra” permetrà difondre aquells Correllengües més especials.
Aquest programa s’emet els caps de setmana, de 7h a 10h del matí, i és
conduït per Ramon Margarit. Dins de la seva programació ja s’informarà
de l’agenda del Correllengua. En el darrer estudi publicat (abril 2013) el
programa és líder d’audiència a Catalunya en la seva franja horària, amb
229.000 oients.
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El diari ARA, Racó Català
i el programa radiofònic
de RAC1 “La primera
pedra” tornaran a
difondre els actes del
Correllengua 2013

EDICIÓ ESPECIAL DE “L’ESCLETXA”
La revista “L’Escletxa” té com a objectius oferir un espai d’informació i
debat al voltant de la llengua i cultura en català. A més, és l’òrgan de
difusió dels actes de la CAL i, en acabat el Correllengua, es publica un
ampli recull dels actes celebrats. A part de rebre-la tots els socis, també
es difon a través de l’Associació de Publicacions Periòdiques En Català
(APPEC) i d’un bon nombre de biblioteques.
ALTRES MITJANS DE COMUNICACIÓ
A part dels dos mitjans de comunicació indicats, l’agenda del
Correllengua també es fa arribar a d’altres mitjans escrits i digitals, com
ara: Vilaweb, directe.cat, diari El Punt-Avui...
XARXES SOCIALS
Les activitats del Correllengua també es difonen a través de les xarxes
socials Twitter i Facebook.

http://twitter.com/CAL_cat
https://www.facebook.com/cal.llengua i
https://www.facebook.com/groups/274887412646216/?fref=ts

Portades de les edicions
especials de l’Escletxa
dedicades al Correllengua de
2011 i 2012
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Tot seguit s’indica el material de venda que la CAL posa a disposició dels
organitzadors del Correllengua. El preu és el que s’ha d’abonar a la CAL, però el
de venda el fixa cada Correllengua (penseu que aquest material pot ajudar a
finançar els actes). No obstant, en aquesta edició també indiquem el preu
recomanat de venda al públic (PVP). El material de venda s’agrupa en: Cartells,
adhesius i material en paper, tèxtil i un conjunt d’altres productes. Per fer la
reserva de material, consulteu la pàgina 26 d’aquest dossier.

Cartells, adhesius i materials en paper
CARTELL MUT (color)

Cartell genèric que pot servir de base per a l’elaboració del programa d’activitats.
La CAL ofereix el cartell mut imprès i a través del web també es pot descarregar la imatge (en pdf)

Mida: DINA-3

Preu: 0,60 €/unitat

CARTELL MUT (blanc i negre)

Cartell genèric que pot servir de base per a l’elaboració del programa d’activitats.
La CAL ofereix el cartell mut imprès i a través del web també es pot descarregar la imatge (en pdf)

Mida: DINA-3

Preu: 0,20 €/unitat

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. També us podeu descarregar gratuïtament la imatge a través del web

Mida: 9 x 10 cm

Preu: 0,30 €/unitat

ADHESIUS PROMOCIONALS DEL CORRELLENGUA

Adhesius amb missatges i lemes del Correllengua. Disponible en 3 models (mides 18.5 x 6 cm).

Mides: 18,5 x 6 cm

Preu per a organitzadors: 0,30 €/unitat
PVP recomanat: 0,50 €/unitat
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BO D’AJUT DEL CORRELENGUA

Talonari amb 50 bons d’ajut, a 1 € cadascun i que dóna accés a participar en un sorteig de productes
alimentaris i lot de llibres que facilita la CAL (el bitllet guanyador ha de coincidir amb les últimes quatre
xifres del sorteig de l’ONCE del dia que s’indica a cada bitllet).
Talonari de 50 bitllets

Preu per a organitzadors: 5,00 €/talonari
PVP cada bo d’ajut: 1,00 €/unitat

LLIBRETA DEL CORRELLENGUA

Llibretes disponibles amb dos dissenys: “Sant Jordi i Drac” i “No em toqueu la llengua”

Llibreta de 50 fulls (mides 18 x 12 cm)

Preu per a organitzadors: 2,50 €/unitat
PVP recomanat samarreta noia: 5,00 €/unitat

Tèxtil
SAMARRETA OFICIAL DEL CORRELLENGUA 2013

Samarreta amb la imatge oficial del Correllengua 2013. Color verd amb l’estampat del cartell del
Correllengua al davant i el logotip de la CAL al darrere amb frase commemorativa de Miquel Martí i Pol.

Disponible en tallat de nens, de noi (amb mànigues) i de noia (amb mànigues i amb tirants)
Preu organitzadors samarreta nen: 5,00 €/unitat
PVP recomanat samarreta nen: 8,00 €/unitat
Preu organitzadors samarreta noi: 7,00 €/unitat
PVP recomanat samarreta noi: 10,00 €/unitat
Talles nen: 5-6, 7-8, 9-11, 12-14
Talles noi: M, L, XL, i XXL (amb mànigues)
Talles noia: S, M, L i XL (entallada i tirants)

Preu organitzadors samarreta noia: 7,00 €/unitat
PVP recomanat samarreta noia: 10,00 €/unitat

Pàgina 35

DOSSIER DEL CORRELLENGUA 2013

Pàgina 36

SAMARRETA 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: 3,00 €/unitat
PVP recomanat: 5,00 €/unitat

Talles noi: S, M, L, XL, i XXL (amb mànigues)
Talles noia: S, L i M (entallada i tirants)

MOTXILLA GENOVÈS

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

Color negre amb estampat vermell

Preu per a organitzadors: 3,70 €/unitat
PVP recomanat: 5,00 €/unitat

MOCADOR GENOVÈS

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

Color groc amb estampat vermell

Preu per a organitzadors: 2,00 €/unitat
PVP recomanat: 3,00 €/unitat

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.
Color taronja amb estampat del logo de la CAL i el
Correllengua en negre
Mides desplegat; 45 x 29,5 cm

Preu per a organitzadors: 5,00 €/unitat
PVP recomanat: 8,00 €/unitat

GORRES I BARRETS

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

Gorra amb visera frontal: colors veig i taronja
Barret amb ales: color veig

Preu per a organitzadors: 3,50 €/unitat
PVP recomanat: 5,00 €/unitat
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FUNDA DE MÒBIL

Funda de protecció per a mòbil amb penjoll, i estampat del Genovès.

Preu per a organitzadors: 3,00 €/unitat
PVP recomanat: 5,00 €/unitat

Color negre amb estampat blanc

ESTELADA (roja i blava)

Disponible amb model vermell i blau i amb un encordat als extrems.

Preu per a organitzadors: 3,50 €/unitat
PVP recomanat: 5,00 €/unitat

Mida gran (1 x 1.5 m)

ESTORETA PER A RATOLÍ AMB CALCULADORA INCORPORADA

Estora per a ratolí amb calculadora incorporada.
El disseny inclou el Genovès, els logotips del Correllengua i de la CAL, i una frase commemorativa.
Preu per a organitzadors: 4,00 €/unitat
PVP recomanat: 6,00 €/unitat

Color roig i serigrafia en negre

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: 2,00 €/unitat
PVP recomanat: 4,00 €/unitat

Color veig i serigrafia en negre

TERMO-ADHESIU DEL GENOVÈS

Brodat rodó amb el motiu del genovès
Fons groc i estampat en vermell

Preu per a organitzadors: 1,00 €/unitat
PVP recomanat: 2,00 €/unitat
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Altres productes
MEMÒRIA USB

Memòria USB de 8 Gb de capacitat, amb el logotip de la CAL i el Correllengua.

Color vermellós i negre

Preu per a organitzadors: 9,00 €/unitat
PVP recomanat: 12,00 €/unitat

BOLÍGRAFS DE LA CAL

Nou disseny de bolígrafs en negre i platejat, amb el logotip de la CAL i el Correllengua.

Color negre i platejat

Preu per a organitzadors: 1,00 €/unitat
PVP recomanat: 2,00 €/unitat

XAPES DEL CORRELLENGUA

Xapes amb agulla per a motxilles, samarretes...
Disponible amb dos dissenys: “Sant Jordi i Drac” i “No em toqueu la llengua”

Amb fons blanc i groc

Preu per a organitzadors: 1,00 €/unitat
PVP recomanat: 1,50 €/unitat

GUARDIOLA DEL CORRELLENGUA

Imatge no disponible

Guardioles de ceràmica destinades a recollir donacions de particulars
durant el desenvolupament del Correllengua

Preu per a organitzadors: 2,50 €/unitat

CD 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: 2,50 €/unitat
PVP recomanat: 5,00 €/unitat
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IMAN

Iman per a nevera amb motius relacionats amb el Correllengua
Imatge no disponible

Disseny com el dels adhesius de la pàgina 34 (30 cm2)

Preu per a organitzadors: 1,50 €/unitat
PVP recomanat: 3,00 €/unitat

BANDEROLES

Tira de 50 metres de banderoles de festa major de color groc amb la silueta del mapa dels Països Catalans i
l’estelada, de 20x30 cm. de mida cadascuna

Perfecte per a fons d’escenari i reutilitzable

Preu per a organitzadors: 10,00 €/unitat
PVP recomanat: 12,00 €/unitat

REVISTA L’ESCLETXA

Diversos exemplars de la revista de la CAL “L’Escletxa”, amb informació d’actualitat sobre llengua i cultura
dels PPCC. També s’ofereix el número especial dedicat al Correllengua 2012

Preu darrera edició i especial Correllengua: 1,50 €/exemplar
Preu edicions antigues: 0,50 €/exemplar
PVP recomanat: 2,50 €/unitat
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Tot seguit s’indica el material de préstec que la CAL posa a la disposició dels
organitzadors del Correllengua. Recordeu que la fiança que s’indica només cal
abonar-la si no sou nuclis actius de la CAL. El material de préstec s’agrupa en:
exposicions, jocs, pancartes, pòsters i senyeres, i diversos.

Exposicions
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.
Disponible en dos formats:

4 plotters tipus roll-up amb suport inferior (espai interior)
4 lones amb orificis per a poder-la penjar (exterior)
Mides: 2 x 0.8 m

Fiança: 75 €

POMPEU FABRA, EL CIENTÍFIC DE LA LLENGUA (100 anys de les Normes Ortogràfiques)

Exposició sobre Pompeu Fabra, l’artífex de les Normes Ortogràfiques de les que enguany se celebren els
100 anys. També us la podeu descarregar des del web de la CAL.
Disponible en dos formats:

3 plotters tipus roll-up amb suport inferior (espai interior)
3 lones amb orificis per a poder-la penjar (exterior)
Mides: 2 x 0.8 m

Fiança: 75 €

EL CORRELLENGUA I LA CAL

Explicació dels trets més significatius del Correllengua (què és, com va néixer, què és el manifest i la
flama de la llengua, el Correllengua i la CAL...). També s’explica què és la CAL (quina és la seva història, els
principals projectes, com s’estructura...)
Característiques: 4 plotters tipus roll-up amb suport inferior
Mides: 2 x 0.8 m

Fiança: 75 €

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.

Característiques: 4 plotters tipus roll-up amb suport inferior
Mides: 2 x 0.8 m

Fiança: 75 €
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EL CATALÀ ÉS COSA DE TOTHOM

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. Els continguts són: Principis de la CAL (1): Compromís,
desacomplexament, activisme, mobilització / Principis de la CAL (2): Reivindicació, autocentrament,
conscienciació, llibertat / Bilingüisme / Secessionisme lingüístic / Conflicte lingüístic: Característiques i
causes / Normalització lingüística.

Característiques: 7 pancartes verticals que es subjecten amb velcro
Mides: 2 x 1 m

Imatge no disponible

Fiança: 75 €

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.

Característiques: 4 plotters tipus roll-up amb suport inferior
Mides: 2 x 0.8 m

Fiança: 75 €

PAÏSOS CATALANS, UNA REALITAT VIVA

Recull aspectes lingüístics, culturals i històrics que conformen el concepte de PPCC.
Imatge no disponible

Característiques: 4 plafons
Mides: 1 x 0.6 m

Fiança: 75 €

JOAN AMADES, LA MEMÒRIA DEL POBLE

Es descriuen els elements més característic de la vida i obra del gran folklorista i costumista Joan Amades.

Característiques: 8 plotters tipus roll-up amb suport inferior
Mides: 2 x 0.8 m

Fiança: 75 €

TERRA D’ESCUDELLA

Recull dels conflictes armats i revoltes que han marcat la història del Principat
des del segle XV fins al segle XX.

Característiques: 12 plafons rígids que es pengen a la paret
Mides: 2 x 0.8 m

Imatge no disponible

Fiança: 75 €
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Audiovisuals
MARTÍ I POL, EL COMPROMÍS AMB LA VIDA

Documental dirigit per Josep Oller, amb guió d’Àlex Broch i música de Toti Soler.
Fa un recorregut per la vida i obra del poeta.
DVD produït per TV3 (any 2000)
Durada: 53 min

Fiança: 25 €

MARTÍ I POL, EL POETA I EL POBLE

Documental elaborat en el marc del programa de TV3 “Noms”.
Repassa els trets més significatius de la vida i obra del poeta

DVD produït per TV3 - programa Noms (any 2006)
Durada: 30 min

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
Una producció de Zeba Produccions (any 2013)
Durada DVD: 1h 13 min

Fiança: 25 €

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

Una producció del Centre Alternatiu d’Exposició d’Artistes Contemporanis (CAEAC)
Durada DVD: 1h 23 min

Fiança: 25 €

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.

Una producció de VILAWEB (any 2011)
Durada: 57 min

Fiança: 25 €
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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

Col·lecció VIURE i ESCRIURE
Durada: 64 min

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?
DVD elaborat per TV3 (any 2010)
Durada: 1 h 27 min

Fiança: 25 €

Pancartes, pòsters i senyeres
Lema

Disposició / Mides

Correllengua (se’n disposendues)
Per un futur sense límits, Països Catalans
Lluitem pel català
Tu ets la peça que ens CAL
Volem cinema en català
Català, llengua i futur per un poble
Som un sol poble... Parlem català
Als Països Catalans, mou-te per la llengua
Llengua, Cultura i Llibertat
Català, llengua i futur
A l’escola, no em toqueu la llengua

horitzontals (1 pancarta de 8 x 1 m i 1 de 3 x 1 m)
horitzontal (8 x 1 m)
horitzontal (8 x 1 m)
horitzontal (8 x 1 m)
horitzontal (8 x 1 m)
horitzontal (8 x 1 m)
horitzontal (8 x 1 m)
horitzontal (8 x 1 m)
horitzontal (3 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
Genovès gegant

circular (18.3 m de diàmetre)
rectangular (4 x 3 m)

Pòsters verticals de Guillem d’Efak,
Tísner, Pedrolo, Pere Quart ...

mides variables

Senyera gegant
Estelada roja gegant

10 x 4 m
6x4m
En tots els casos la fiança és de 50 €,
excepte les senyeres i estelades gegants,
que és de 75 €
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Jocs
TRENCACLOSQUES DELS PAÏSOS CATALANS

Trencaclosques dirigit als més menuts, amb peces de fusta,
que reprodueixen la geografia dels Països Catalans.

Mida:
Lliurament:

3.5 x 3.5 m (aproximadament)
les peces es lliuren a l’interior de caixes

Fiança: 75 €

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.

Format:

2 plafons rígids amb sis jeroglífics tridimensionals a cadascun d’ells (no s’inclouen cavallets)

Mides plafons: 1 x 0.75 m

Fiança: 75 €

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 del CAL (Correllengua 2013), amb instruccions i butlletes
Format:
Mida:

4 lones desplegables
2 x 0.8 m

Fiança: 75 €

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 2013)
Document pdf

Gratuït

Diversos
- Equip de so de 1.800 w de potència. Es lliura amb cables, taula de mescla i micròfons de peu

Fiança: 75€

- Generador elèctric de 8.000 w i 3.000 w de potència

Fiança: 200 €
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En aquest annex 3, us indiquem propostes d’activitats relacionades amb la figura
de Martí i Pol, possibles xerrades o conferències que podeu programar al vostre
Correllengua i un ampli llistat de grups d’animació i musicals. En cada cas us
indiquem la manera de contactar-hi.

Xerrades sobre Miquel Martí i Pol
Gràcies a un acord amb l’Associació d’Amics de Martí i Pol, aquesta entitat ofereix la possibilitat d’organitzar
xerrades a l’entorn de la figura i obra de Martí i Pol
Telèfon: 93 854 00 77
web: http://www.miquelmartiipol.cat
a/e: fundacio@miquelmartiipol.cat

Espectacle poeticomusical “Reconeixença”
Jaume Calatayud i Vicente Monera han ideat l’espectacle “Reconeixença”,
una composició poètica i musical que repassa la vida del poeta Miquel Martí i Pol
Durada: 50 min
Preu especial Correllengua: 380 € (dos veus i una guitarra)
a/e: jaume.calatayud@hotmail.com

Imatge de l’actuació de Jaume Calatayud i
Vicente Monera

“Bon profit, Miquel”, espectacle infantil dedicat a Martí i Pol
La companyia d’espectacles infantils Micro Troupe va estrenar el 2003 “Bon profit, Miquel”, basat en l’obra de Martí i
Pol, representant-lo a moltes biblioteques, escoles i teatres de Catalunya i a altres indrets dels Països Catalans. Amb
motiu d’aquest aniversari han elaborat un nou format d’aquell espectacle adaptant-lo a una fórmula més reduïda amb
interpretació de titelles i manipulació d’objectes.

Durada: 35 min
web: http://micro-troupe.blogspot.com.es/p/poesia.html
a/e: microtroupe@gmail.com
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Difusió dels moviments
“Enllaçats per la Llengua” i “Moviment Franjolí per la Llengua”
A través del Correllengua, la CAL impulsa els moviments “Enllaçats per la Llengua” i “Moviment Franjolí per la Llengua” que
han aparegut recentment a les Illes Balears i la Franja amb la intenció de reforçar i renovar el missatge de la unitat
lingüística i difondre la realitat sociolingüística i política arreu de la nació.
Us proposem l’organització de xerrades, conferències o debats a l’entorn d’aquesta temàtica, i us facilitem possibles
contactes.

Enllaçats per la llengua:

bloc: http://exllengua.blogspot.com
Twitter: https://twitter.com/EnllacatsLlengu
a/e: enllacatsperlallengua@gmail.com
contactes Principat: Elisenda Romeu (659 717 284) o Montserrat Higueras (626 331 894)

Moviment Franjolí per la llengua: bloc: http://movimentfranjoli.blogspot.com.es
a/e: movimentfranjoli@gmail.com

Espectacle musical sobre Espriu: ÒrbiteSpriu (Verdcel)
El grup VerdCel ens proposa a l’espectacle ÒrbiteSpriu versions musicades d’Espriu i originals de Raimon. A més a més,
ÒrbiteSpriu també inclou altres versions sobre musicacions d’Espriu, noves recitacions de poemes seus, així com
d’altres cançons de poetes relacionats amb el d’Arenys. Tot per arrodonir un repertori que circumda al voltant de
l’òrbita d’Espriu, tot un espectacle potent i ric de matisos.
Preu especial per a Correllengua
Descarregueu-vos el dossier de l’espectacle
Web: www.verdcel.com
a/e: verdcel@gmail.com
Telèfon: 600 505 700

“Hem escollit”, recital de poesia patriótica amb Òscar Intente
Òscar Intente ofereix un recital de poesia patriòtica. El leit-motif de l'espectacle és la reivindicació dels
poetes catalans que han contribuït a la dignificació i preservació de la llengua i cultura catalanes.

Contacte: ointente@ilimit.cat
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Grups de música
Pop, Rock, Rock alternatiu
Grup/cantant

Web / Myspace / Facebook

Contacte

121 DB

www.121db.net / 121db.bandcamp.com
www.facebook.com/121dB

info@pro21cultural.com
96 310 70 18

ALERTA

www.alertappcc.com
www.facebook.com/#!/alertappcc

blaiblai@movistar.es
667 926 896

ANTÍDOT

www.antidot.cat
www.myspace.com/antidotska

info@pluralproduccions.cat
938 221 957 - 670 215 541

ARTMONIX

www.artmonix.com
www.facebook.com/artmonix

artmonix@artmonix.com
666 055 666 (Marc)

BRAMS

www.brams.cat
www.facebook.com/pages/BRAMS-2010/80260767908

info@pluralproduccions.cat
938 221 957 - 670 215 541

CRIS JOANICO

www.crisjoanico.com
www.myspace.com/crisjuanico

gloria@rgb.cat
649 424 919

BULMA

www.bulmagrup.cat
https://www.facebook.com/bulmamusica

bulmagrup@gmail.com

CROUSTEAU

www.crosteau.com
http://www.myspace.com/crousteau

619 28 63 72

FAÈRICA

http://www.faerica.cat
https://itunes.apple.com/es/artist/faerica/id326593415

680 161 068 (Sandra)
sandra.ayga88@gmail.com

IX!

gatrecords.cat
myspace.com/ixcadaques
www.facebook.com/pages/ix/46975878880

gatrecords@gmail.com
627 893 287

JOAN MASDÉU

www.joanmasdeu.com
www.facebook.com/joanmasdeumusic

contractacio@joanmasdeu.com
609 343 952

LAX'N'BUSTO

www.laxnbusto.com
www.myspace.com/laxnbusto
www.facebook.com/pages/LAXNBUSTO/34303573494

gloria@rgb.cat
649 424 919

LA LLET

www.myspace.com/nataduo
www.facebook.com/nata.duo

lalletdevaca@gmail.com
646 665 575

MAZONI

www.bankrobber.net

bankrobber@bankrobber.net
934 154 064

L’ETERN RETORN

www.leternretorn.com
www.myspace.com/leternretorn
www.facebook.com/EternRetorn

eternretorn@gmail.com
607 949 182

LOCAL 7

www.facebook.com/local7grup

local7contractacio@gmail.com
606 637 215 (Jordi Parés)

MESCLAT

www.mesclat.cat
www.facebook.com/Mesclat

info@pluralproduccions.cat
938 221 957 - 670 215 541

OBESES

www.obeses.cat
www.myspace.com/obeses

maria@lizardqueenmusic.com
686 139 695

ELS SULFITOS

http://elssulfitos.bandcamp.com/
https://www.facebook.com/sulfitos

euforia.anna@gmail.com
697 54 17 14
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Grup/cantant

Web / Myspace / Facebook

Contacte

ELS SURFING SIRLES

www.bankrobber.net

bankrobber@bankrobber.net
934 154 064

TERÀPIA DE XOC

www.terapiadeshock.cat
www.myspace.com/terapiadeshock
www.facebook.com/pages/TERAPIA-DE-SHOCK/59165476080

gloria@rgb.cat
649 424 919

VERY POMELO

www.myspace.com/verypomelo
www.facebook.com/pages/Very-Pomelo/40689379158

maria@lizardqueenmusic.com
686 139 695

Grup/cantant

Web / Myspace / Facebook

Contacte

BATAK

www.batak.cat
www.facebook.com/elsbatak

contacte@batak.cat
www.twitter.com/elsbatak
653 191 852

DESGAVELL

www.desgavell.org
www.myspace.com/desgavell

tremolatremola@gmail.com
620 548 275 (Guillem)
665 067 010 (Anabel)

ESKASSA LLIBERTAT

www.eskassallibertat.com
www.3via.cat
www.facebook.com/eskassallibertat

info@eskassallibertat.com
695 339 818

HIGH TIMES

www.highttimes.cat
hightimesbcn.bandcamp.com/
www.youtube.com/watch?v=OO-9T-imIGA

contractacio@hightimes.cat
608 324 388

IGITAIA

www.radikalrecords.net
www.myspace.com/igitaia
www.facebook.com/pages/Igitaia/35393320779

igitaia@hotmail.com
676737163

LA GOSSA SORDA

www.lagossasorda.com
www.facebook.com/pages/La-Gossa-Sorda/

info@suportproduccions.com
665 067 010

SKÀNDOL PÚBLIC

www.skandolpublic.cat
www.facebook.com/pages/Sk%C3%A0ndol-P%C3%BAblic/32693367179?
ref=ts

info@pluralproduccions.cat
938 221 957 - 670 215 541

STAKLAR

www.facebook.com/pages/Staklar/168943189805893

staklar.lleida@gmail.com
633 426 629

XEIC!

www.xeic.cat
www.myspace.com/xeic
www.facebook.com/xeicska

info@xeic.cat
609 452 073

Ska, Punk, Reggae
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Folk, tradicional, rumba, cançó d’autor
Grup/cantant

Web / Myspace / Facebook

Contacte

ANDREU VALOR

http://andreu-valor.blogspot.com

contractacio@andreuvalor.com
Xavier Martínez - 637 052 288

ANNA ROIG I L’OMBRE DE TON
CHIEN

www.annaroigilombredetonchien.com
www.myspace.com/annaroigilombredetonchien
www.facebook.com/annaroigilombre

batall@batall.com
977 613 339

AMEBA

www.gorramusca.cat/ameba
www.facebook.com/pages/AMEBA/289222679544

victor@gorramusca.cat
656 697 310

BARRUMBADA

www.barrumbada.cat
www.myspace.com/barrumbada2
www.facebook.com/barrumbadaoficial

barrumberos@gmail.com
619 528 383

CANÇONS DE LA VERITAT
(Homenatge a Pere Calders)

www.bankrobber.net

bankrobber@bankrobber.net
934 154 064

CESCK FREIXAS

blocs.mesvilaweb.cat/ceskfreixas
www.myspace.com/ceskfreixas

contractacio@ceskfreixas.cat
679 51 42 67 (Sílvia)

DISBAUXA

En construcció

batllejaume_3@hotmail.com
625 057 390

FOLKINCATS

www.folkincats.com
www.facebook.com/pages/FOLKINCATS/300154192132

batall@batall.com
977 613 339

ISAAC ULAM

www.bankrobber.net

bankrobber@bankrobber.net
934 154 064

JOAN BOADA...
BANDULIMEJANT

www.myspace.com/bandulimejant
www.facebook.com/pages/Joan-BoadaBANDULIMEJANT/119162294865459

bandulima@gmail.com
676 189 958

LA CARXOFA I LA CEBA

www.gorramusca.cat/la-carxofa-i-la-ceba

victor@gorramusca.cat
656 697 310

LA IAIA

www.laiaia.cat
www.myspace.com/laiaiamusica
www.facebook.com/la.iaia.musica

maria@lizardqueenmusic.com
686 139 695

LA TERRASSETA DE PREIXENS

www.laterrassetadepreixens.cat
www.facebook.com/terrasseta

produccions@laterrassetadepreixens.cat
www.twitter.com/la_terrasseta
650 873 207

LE PETIT RAMON

www.bankrobber.net

bankrobber@bankrobber.net
934 154 064

LES ABSENTES

www.myspace.com/lesabsentes
www.facebook.com/pages/Les-Absentes/124410187618503

lesabsentes@gmail.com
http://twitter.com/#!/les_absentes
617 226 401

LLAMP TE FRIKKI
(des de la Catalunya Nord)

www.musics-rossello.com/llamptefrigui.htm

info@musics-rossello.com
(033) 668 898 271
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Grup/cantant

Web / Myspace / Facebook

Contacte

MAITIPS

www.maitips.cat
http://youtu.be/dkiHjl_GodQ

info@maitips.cat
616141756

MENAIX A TRUÀ

www.menaixatrua.com
www.facebook.com/Menaixatrua

batall@batall.com
977 613 339

MERITXELL GENÉ

www.meritxellgene.cat
www.myspace.com/meritxellgene

meritxellgene@gmail.com
667 362 654

NAIA

www.somnaia.com
www.myspace.com/somnaia
www.facebook.com/pages/NAIA/47790749840

somnaia@gmail.com
658 330 367

NAKKI

www.myspace.com/nakkimusic
www.facebook.com/nakkimusic

marcsibila@gmail.com
605 675 979

PEPET I MARIETA

www.pepetimarieta.com
www.myspace.com/pepetimarieta
www.facebook.com/Pepetimarieta

pepetimarieta@hotmail.com
607 949 182

PI DE LA SERRA

www.batall.com/artistes.php?id=11
ca-es.facebook.com/pages/QUICO-PI-DE-LA-SERRA/183597165781

batall@batall.com
977 613 339

POCASOLFES

www.pocasolfes.com
www.myspace.com/pocasolfes
www.facebook.com/pocasolfes

pocasolfes@hotmail.com
605 675 970

RATAFIA

www.somratafia.com

victor@gorramusca.cat
656 697 310

ROGER MARGARIT

www.myspace.com/rogermargarit
http://www.facebook.com/rogermargarit

SANTS & FOT

santsandfot.trad.org

moncardona@trad.org
933 395 231

VERDCEL

www.verdcel.com
www.myspace.com/verdcel
www.facebook.com/pages/VerdCel/166191483414362

verdcel@gmail.com
600 505 700

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 dóna cohesió i unitat al
moviment, dotant als 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. de Muntadas, 24-26 baixos - 08014 Barcelona
Tel. 93 415 90 02 - Fax. 93 415 87 18 - a/e: correllengua@cal.cat

