Divendres 24
19.30 h Acte inaugural de la
V Setmana per la Llengua.
Inauguració de l’exposició:
“La realitat de la llengua als
Països Catalans” (FOLC)
Xerrada a càrrec de l’escriptora
Najat El Hachmi
Casal de Cultura Can Ricart
Al final de l’acte es servirà un refrigeri
22.15 h Teatre: Mil anys en deu dits (història de Sant Feliu)
Centre Parroquial
Dissabte 25
Activitats centrals del CORRELLENGUA 2008
Organitzades per la CAL
Plaça de la Vila
Parades de productes artesans (tot el dia)
Plaça de la Vila
17 h Animació infantil, a càrrec d’Oriol Bargalló, i concurs
de dibuix

Cinc anys de compromís amb la llengua
catalana
De nou, tornem a organitzar la Setmana per la Llengua, i
enguany ja en van cinc. Sempre ho fem l’últim cap de
setmana d’octubre, fent-la coincidir amb el pas del
Correllengua per la nostra ciutat. Aquests són dies per
refermar el nostre compromís amb la llengua catalana i el
seu ús social, per això des de l’Administració hem de ser
els primers a potenciar-la i vetllar per tal que tothom tingui
l’oportunitat d’aprendre-la i fer-la servir. Així garantim la
igualtat d’oportunitats. La “Setmana” inclou moltes activitats
en què el català és el protagonista, però voldria destacarne la primera edició de la Gimcana de Llengua i Comerç:
una nova iniciativa en la qual la promoció del comerç local
i de la llengua aniran de la mà.
Així, doncs, us animo a participar en totes les activitats.
Carles Soriano i Badell
Tercer tinent d’alcalde i regidor de Política Lingüística

18 h Xocolatada i taller de xapes
18.30 h Cercavila, lectura del manifest del Correllengua
i taller de danses, a càrrec de Raquel Terraza
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Diumenge 26

Dimecres 29

Divendres 31

12 h Teatre infantil XARXA: Contencinc
Centre Parroquial

17 h Projecció d’una pel·lícula en català
Casal de la Gent Gran

13 h Acte de lliurament de premis de la I Gimcana de
Llengua i Comerç
Concert a càrrec de Xarop de Canya i vermut popular
Plaça de la Vila

18 h Contes: Contes d’aquí i d’allà, a càrrec de Joan
Lorenzo
Organitzat per la CAL
Plaça de Rafael Alberti

18 h Contes: Contes d’aquí i d’allà, a càrrec de Joan
Lorenzo, i castanyada popular
Organitzat per la CAL
Plaça de la Vila

18 h Teatre: Mil anys en deu dits (història de Sant Feliu)
Centre Parroquial

19 h Xerrada: “El consum i la llengua”, a càrrec d’Àngel
Tarrés i Cinta Barrachina
Organitzat per l’OCUC
Centre de Formació Mestre Esteve

Dilluns 27
18 h Contes: Contes d’aquí i d’allà, a càrrec de Joan
Lorenzo
Organitzat per la CAL
Plaça de la Salut

Dijous 30

Dimarts 28

17.30 a 19.30 h Jocs d’ordinador en línia en català
Plaça de la Vila

18 h Espectacle infantil: Contes pintats, a càrrec de
Metromàtic Teatre.
Programa Fem barri.
Plaça de les Roses
18.30 h Acte de lliurament de certificats oficials de català
a l’alumnat dels cursos 2007-08 del SLC
Presentació de les noves parelles de “Voluntariat per la
llengua”
Espectacle: Rondalles catalanes, a càrrec de Jordina
Biosca
Al final de l’acte es servirà un refrigeri
Auditori del Palau Falguera

11 h Lectures en veu alta: especial Setmana per la
Llengua
Biblioteca M. Roig

19 h Xerrada: “Introducció al concepte de sordesa. La
llengua de signes catalana”, a càrrec de Luis Felipe
Matas, de la Federació de Persones Sordes de Catalunya
(FESOCA)
Sala d’actes de la Torre del Roser

18.30 i 22 h CineBaix: projecció de
My Way (drama intimista amb dosi de thriller)
Wall-e (un robot busca casa a l'espai)
20 h Concert: Les veus de l’Alguer, a càrrec d’Eulàlia
Ara, soprano, i Tània Parra, piano
Cançons del compositor català Manuel Garcia Morante
sobre poemes dels poetes algueresos Rafael Caria i
Antoni Canu
Organitzat per la CAL
Entrada gratuïta
Auditori del Palau Falguera
Dissabte 1
17.30, 20 i 22 h CineBaix: projecció de
My Way (drama intimista amb dosi de thriller)
Wall-e (un robot busca casa a l'espai)
Diumenge 2
12.30 h Campionat de bitlles tradicionals catalanes
Vermut de cloenda del Correllengua
Lliurament de premis del Concurs de dibuix del
Correllengua
Organitzat per la CAL
Plaça de la Vila
17.30, 20 i 22 h CineBaix: projecció de
My Way (drama intimista amb dosi de thriller)
Wall-e (un robot busca casa a l'espai)

