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PROGRAMACIÓ CORRELLENGUA 2021
Santa Coloma de Gramenet
“I m’hi he dedicat en cos i ànima a partir d’uns quants
pressupòsits que no tinc cap intenció d’incomplir: escriure sempre
en llengua catalana, escriure allò que em dicti la consciència,
sense cap concessió a les modes, als premis o a la comercialitat,
i escriure tan bé com pugui -a cada línia, crec que n’aprenc una
mica més-,a més d’intentar fressar els gèneres i els registres diversos d’aquest difícil món”
Isabel-Clara Simó

Isabel-Clara Simó,
escriptora i militant de la llengua
https://ja.cat/isabelclarasimo
Presentació virtual interactiva sobre la vida
i l’obra de l’escriptora i periodista valenciana.  
Aquesta proposta vol difondre la figura
d’Isabel-Clara Simó. Fa un repàs sobre la seva
trajectòria vital i professional i s’explica la seva
vessant feminista i de militant de la llengua.
Finalment es planteja un joc a partir de frases de l’autora.
Organització:
Centre de Normalització Lingüística L’Heura

Acte central del Correllengua
Diumenge 24 d’octubre
Lloc: Plaça del Rellotge
Hora: 11 h
 Presentació
 Els contes d’en Mimatura per a públic familiar amb el suport de la
Plataforma per la Llengua
 Ballada i taller de de sardanes a càrrec d’Amics de la Sardana i
l’Associació Pro Aplec
 Lectura de textos d’Isabel-Clara Simó
 Lectura del manifest per part de membres de Laietans de Gramenet amb el suport del CNL L’Heura
 Aixecament commemoratiu d’un pilar per part de la colla castellera
Laietans de Gramenet
 Concert de glosa a càrrec de TRÄ (Laia Pedrol i Marc Serrats), amb
el suport de la Plataforma per la Llengua

Còmplices i La vida sense ell
Dimecres 3 de novembre
Lloc: Biblioteca de Singuerlín
Hora: 19 h
Aprofundiment sobre el contingut de les obres literàries Còmplices i
La vida sense ell d’Isabel Cara Simó, sota l’eix central de la violència
de gènere. Comptarem amb la participació de la seva filla, Cristina
Dalfó Simó, i l’aprofundiment literari a càrrec de Luís Soler Alsina.
Organització: Associació Colomenca de Dones Artemis

Polis poètica “Poetes del Barcelonès Nord”
Dissabte 6 de novembre
Lloc: Teatre La Colmena
Hora: 11 h
Hi participen: Jordi Tena, Bea Ruiz, Joan Tudela, Josep-Ramon Aragó,
Esperança Castell, Coloma Lleal, Maite Doñágueda, Christelle Enguix,
Albert Pla i Rodolfo del Hoyo
Organització: Òmnium Barcelonès Nord i Centre Excursionista Puigcastellar

Taula rodona “La situació del català a Santa Coloma de
Gramenet”
Dijous, 18 de novembre
Lloc: Biblioteca del Fondo, a la sala Jaume P. Sayrach
Hora: 19 h
Hi participen: Mireia Plana, vicepresidenta de Plataforma per la Llengua; Marina Massaguer, sociolingüista investigadora al CUSC-UB i a
la UOC convidada per Òmnium Cultural Barcelonès Nord; Albert Fabà,
responsable d’Anàlisi i Avaluació del Consorci per a la Normalització
Lingüística; Alexandra Sans Massó, coordinadora de Dinamització i
Assessorament del Centre de Normalització Lingüística L’Heura

