
Què és el Correllengua? 

El Correllengua (CLL) és una iniciativa 

a favor de la nostra llengua i cultura, 

sorgida de la societat civil catalana. És 

una proposta per a la defensa i 

promoció de la llengua catalana, 

transversal, oberta, participativa i 

popular. 

 

També és una eina per donar a 

conèixer la nostra llengua i cultura a 

les persones que, nouvingudes o no, 

encara no la coneixen, i una manera 

festiva i oberta de celebrar la 

catalanitat, al carrer, de manera 

socialitzadora. 

 

La Coordinadora d’Associacions per la 

Llengua Catalana (CAL) n’és la seva 

impulsora i coordinadora al Principat, 

a Andorra, a Menorca, a la Franja i a 

la Catalunya Nord, amb el suport de 

les entitats d’aquests diferents territoris, 

mentre que al País Valencià 

l’encarregada de coordinar el CLL és 

Acció Popular del País València 

(ACPV) i a Mallorca, Joves de Mallorca 

per la Llengua (JML). 
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AMB EL SUPORT DE: 

 

Mercat de l’Abaceria 

El pa amb més Gràcia 



PROGRAMA D’ACTES 

Divendres, 19 d’octubre 

 

A l’Espai Albert Musons (C. L’Alzina, 7-9) 

20:00h 

 

XERRADA COL·LOQUI: “REALITAT LINGÜÍSTICA I 

POLÍTICA A DIFERENTS TERRITORIS DELS PAÏSOS 

CATALANS” 

Hi intervindran: Salvador Cot (Director de 

Nació Digital), Toni Trobat (Illencs pel Català), 

Vicent Marzà (Escola Valenciana) i Natxo 

Sorolla (sociolingüista de la Franja) 

 

 

Dissabte, 20 d’octubre 

 

MATÍ (de 10h a 13h) 

A la plaça de la Vila de Gràcia 

 

Fes-la córrer al Correllengua.  

Cursa d’orientació popular per Gràcia. 

 

MIGDIA (a partir de les 13h) 

A la plaça de la Vila de Gràcia 

 

Enllaçats pel català: construcció d’un llaç 

humà per la llengua. 

 

A l’Ateneu LA TORNA (C. Sant Pere Màrtir, 32) 

Dinar popular. Tastet gastronòmic dels Països 

Catalans.  

1a Copa Intranacional de Cançó 

Improvisada. Concurs de glosadors. TORNA 

Lluís Maria Xirinacs (1932-2007) 

El Correllengua 2012, recorda la figura 

del filòsof i patriota Lluís Maria Xirinacs, 

en commemoració del cinquè 

aniversari de la seva mort. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xirinacs és un exemple de fidelitat i 

compromís envers el país, la seva gent 

i la seva llengua. Durant tota la seva 

vida va lluitar, des de la paraula i la no 

violència, per l’assoliment de les 

llibertats del nostre poble i per la seva 

dignitat. Va protagonitzar accions de 

protesta pacífica com la plantada al 

davant de la presó Model per a 

demanar l’amnistia dels presos (1975) 

o la plantada a la plaça de Sant 

Jaume per a reclamar l’inici de 

l’Assemblea dels Països Catalans 

(2000). En uns moments en els que, 

més que mai, des de les bases de la 

societat es reclama valentia i 

determinació, el seu llegat és més viu 

que mai. 

TARDA (a partir de les 18h) 

A l’Ateneu LA TORNA (C. Sant Pere Màrtir, 32) 

Concert de DEPERTAFOLK 

 

 

 

  del País Valencià  

 

ATENCIÓ! Per l’amenaça de pluja, els actes a 

la plaça de la Vila de Gràcia han quedat 

suspesos 

 

De camí a la Fontana, portes obertes a l’Espai 

País Valencià (C. Pere Serafí, 7), amb 

l’actuació de la Xaranga i on es podrà fer un 

beure i fer un mos 

 

VESPRE- NIT (a partir de les 21:30h) 

DESPERTAFOLK i CONCERTS DEL CORRELLENGUA 

A l’espai La Fontana - Casal de Joves de Gràcia

(C. Gran de Gràcia, 190) - Entrada gratuïta 

 

Actuació dels Bastoners Cop a Cop. 

Lectura del Manifest del Correllengua 2012, a 

càrrec de Mercè Sesé (Teatre del Cercle). 

Concerts amb: 

 

  de l’Aragó 
 

 

 

 

Electrocambra en català  Rap entre Mallorca  

           i Igualada 


