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SOCIETAT

El Correllengua promociona l’ús
social de la llengua catalana
Organitzat per la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL)

Gent de Pau va intervenir en la primera edició del Correllengua l’any passat

fondre la llengua i la cultura catalanes com ara la lectura de contes a les biblioteques Tecla Sala,
Can Sumarro i la Bòbila. El divendres 15 es farà al Casino del
Centre el primer sopar del Corre-

llengua a L’Hospitalet amb la presència de l’actor Joel Joan. Els actes centrals tindran lloc el dia 16
a la plaça del mercat de Collblanc
amb animació infantil, ballada de
sardanes i l’arribada de la flama

del Correllengua i la lectura del
manifest. D’altra banda, el Correllengua ha rebut el suport de l’últim Ple a través d’una moció que
van votar PSC, ICV-EUiA, CiU i
ERC.

La CAL és un moviment cívic
sorgit d’associacions, col·lectius i
persones individuals per tal de
fer un treball unitari a favor de la
plena normalització de la llengua
catalana. L’organització afirma
que mentre que el coneixement
de la llengua catalana avança i hi
ha més persones que saben parlar-la i escriure-la, el seu ús social
disminueix. Per aquest motiu la
CAL vol fomentar l’ús del català
en tots els àmbits socials.
A L’Hospitalet, la CAL va néixer fa un any i, des d’aleshores,
s’han adherit més de 30 entitats
i té més de 40 socis particulars.
Durant aquest temps la CAL ha
donat suport a moltes de les activitats que feien a la ciutat associacions de caire catalanista.
Precisament, un dels actes
convocats durant el Correllengua
és la xerrada presentada per l’Ateneu de Cultura Popular, 25
anys de Xipreret, llengua i cultura, que tindrà lloc el 18 d’octubre, a les 21h, al Centre Cultural
Barradas. # PILAR GONZALO
Més informació a Internet:
www.correllengua.org

La Regidoria del Centre ha
acollit una exposició sobre
la història de la Unió Euro-
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El Correllengua 2004 arriba
a L’Hospitalet el pròxim dia
13. Les activitats estan organitzades per la CAL (Coordinadora d’Associacions per la
Llengua Catalana) amb l’objectiu de promocionar la llengua i la cultura catalana.
La vuitena edició del Correllengua va sortir d’Organyà
el passat 4 de setembre i finalitzarà el 6 de novembre a Perpinyà. Entre aquestes dues dates
recorrerà comarques i ciutats dels
Països Catalans, entre les quals hi
és L’Hospitalet.
Sota el lema Som un sol poble, parlem català, en aquesta
edició es vol incidir en l’ús social
de la llengua, el reconeixement
legal que el valencià és català i la
defensa de l’oficialitat de la llengua a Europa.
La flama és l’element simbòlic i cohesionador d’aquesta iniciativa. Al seu pas es realitzen tota mena d’activitats de caire lúdic, festiu, pedagògic i reivindicatiu: música i balls populars, cercaviles, teatre al carrer, xerrades,
taules rodones...
Així seran els actes que s’han
convocat a L’Hospitalet on arribarà el Correllengua per segon any
consecutiu. Del 13 al 19 d’octubre els organitzadors han convocat un seguit d’activitats “amb
l’objectiu que la societat civil reivindiqui la necessitat de parlar
català perquè no és suficient amb
conèixer la llengua, també cal
parlar-la”, diu Manel Álvarez, president del CAL a L’Hospitalet.
S’han organitzat actes per di-
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‘Som un sol poble, parlem
català’ és el lema de
l’edició d’enguany del
Correllengua amb
l’objectiu de fugir de
la diferenciació entre
valencià i català

pea. A través de 40 làmines
explicatives, la mostra feia
un recorregut des dels inicis del que va ser la Comunitat Econòmica Europea fins
a l’actual configuració de la
UE, passant per aspectes
tant significatius com la signatura del tractat de Maastrich, que va establir les bases econòmiques, o l’última incorporació de països
membres. L’exposició estava organitzada pel col·lectiu
Gent de Pau i l’Associació
Catalunya-Unió Europea.

