ENLLAÇATS PER LA LLENGUA

Per Sant Joan,
enllaça’t per la llengua!
ENLLAÇATS PER LA LLENGUA
Correu: enllacatsperlallengua@gmail.com
Bloc: http://exllengua.blogspot.com/
Facebook perfil: https://www.facebook.com/enllacats.perlallengua
Facebook pàgina: https://www.facebook.com/pages/Enlla%C3%A7ats‐per‐la‐
Llengua/411353605624643
Twitter: https://twitter.com/EnllacatsLlengu
Contactes Principat:
Elisenda Romeu (659 717 284)
Montserrat Higueras (626 331 894)
Contactes Balears i Pitiüses:
Neus Tur (690 146 348)
M. Antònia Font (619 783 884)
Contacte País Valencià:
Vicent.marza@gmail.com
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Per Sant Joan, enllaça’t per la llengua!
Aquest any, per Sant Joan, rebem la flama que ens arriba des del cim del
Canigó ENLLAÇATS PER LA LLENGUA.
Com la festa que enllaça tots els Països Catalans, de Salses a Guardamar i de
Fraga a Maó i l'Alguer.
Per això animem a tothom a fer visibles els llaços, la llengua i l'alegria de
reconèixer-nos i retrobar-nos enmig de la festa.
El meu país és aquell on quan dic Bon Dia, em responen Bon Dia!
Saludem doncs aquest nou cicle que cada any ens obre Sant Joan amb la
Flama del Canigó
Celebrem la nostra llengua amb el Correllengua 2013
Enfilem-nos als cims de les nostres muntanyes per plantar-hi les nostres
ensenyes.Vegeu la Campanya SOM CIMS! de Som Països Catalans
Sol·licitem als ajuntaments l’aprovació d’una moció per declarar Sant Joan
Festa Nacional dels Països Catalans

Per Sant Joan, la flama del Canigó
i un llaç a cada balcó!
DIFONGUEU EL MANIFEST D’ENLLAÇATS PER LA LLENGUA !!!
(http://exllengua.blogspot.com/p/sesta-carregant.html)
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SUPORT D'ENLLAÇATS PER LA LLENGUA ALS
ALCALDES DE LA FRANJA

Il·lustríssim Sr. Alcalde
ENLLAÇATS PER LA LLENGUA és una campanya activa en defensa de la llengua en l'àmbit de
tots els territoris de parla catalana i per establir lligams d'actuació continuada entre les
entitats d'aquests territoris.
Sorgida a les Balears i Pitiüses com a resposta a la legislació contra la llengua del govern
Bauzá durant els mesos de desembre, gener i febrer passats, diverses entitats del País
Valencià i també del Principat van fer públic un manifest i una convocatòria d’accions per al
dia 9 de març.
En aquests moments comptem amb prop de 1000 entitats adherides, provinents de tots els
territoris. Des de la Franja a les Illes i l’Alguer, i des de la Catalunya Nord i Andorra fins al
País Valencià.
Creiem que treballant conjuntament és com millor podrem respondre a uns atacs a la llengua
que en una o una altra forma s'estan fet arreu del territori.
Recentment a l’Aragó s’ha aprovat la Llei de Llengües amb els vots del PP i el PAR, i contra la
qual ja vam publicar un comunicat al nostre Bloc:
COMUNICAT: A LA FRANJA PARLEM EN CATALÀ NO EN LAPAO
Ara, assabentats que els municipis de les vostres comarques s'han organitzat per oposar-se a
aquesta llei, en primer lloc us manifestem el nostre suport i ànims.
En segon lloc també ens volem posar a la vostra disposició per a difondre les accions a la resta
dels territoris i per a tot allò que penseu que ens podeu necessitar.
Pensem que és entre tothom que ho hem de fer tot, i que un atac a la llengua en un dels
territoris, és un atac a la resta de territoris.
Podeu contactar amb nosaltres a través de la nostra adreça, o de les adreces del MOVIMENT
FRANJOLÍ PER LA LLENGUA

Una salutació cordial i restem a la vostra disposició
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Som Països Catalans, som muntanya, som mar, som plana, som delta, som
arxipèlag, som intetior, som costa, som serra, som caps, som cims… Som
un territori natural variat, valuós i ric banyat per la Mediterrània, però que
s’alça pics amunt. Muntanyes que no només representen la naturalesa dels
Països Catalans, sinó que també la marquen, la simbolitzen; en definitiva,
identifiquen el país. És per aquest motiu que Som Països Catalans, com a
organisme de contrucció nacional, llença la campanya Som Cims, per tal de
reivindicar el territori i propulsar i promocionar l’organització local (de

‐

4

ENLLAÇATS PER LA LLENGUA

cada barri, vila o espai social) amb la finalitat de preparar una excursió a
un cim emblemàtic o senzillament proper a cada zona.
La campanya Som Cims consisteix a organitzar marxes, excursions i
ascensions al màxim nombre de cims dels Països Catalans durant el cap de
setmana del 22 i 23 de juny, en motiu de la diada dels Països Catalans (24
de juny). D’aquesta manera, la visibilització política del país i la defensa
del territori passaran a un primer terme en una data imprescindible als
Països Catalans.
Com funcionarà:No hi ha un funcionament tancat ni concret a l’hora
d’organitzar aquestes marxes. Són diverses, les possibilitats, des
d’organitzar marxes populars a muntanyes emblemàtiques de la comarca
conjuntament amb grups excursionistes, esplais o altres entitats, fins a
fer petits grups per anar a fer ascensions més tècniques.Tot plegat depèn
de la disponibilitat personal i col·lectiva de cadascú.
Cada assemblea/grup ha de valorar quin model de participació pot i vol
assumir. Tot i així, des de Som Països Catalans demanem que feu
extensible aquesta proposta a totes les entitats, col·lectius i grups de
persones

susceptibles

d’implicar-se

en

iniciatives

com

aquesta.

Un cop a dalt del cim, us proposem que feu fotografies amb una estelada i
una bandera de Som Països Catalans i que l’envieu a la següent adreça
electrònica: cimsppcc@sompaisoscatalans.cat
Què ha d’aportar cada assemblea o grup promotor d’un cim:
Proposar una persona de contacte (adreça electrònica) amb Som Països
Catalans,

per

tal

de

coordinar

l’acte

local.

Fer difusió de la campanya i fer-la extensible al màxim de sectors.
Fer saber quin cim es pujarà com a màxim el dia 3 de juny (havent-ho
comunicat

al

correu

de

coordinació

de

SOM

CIMS).

Enviar una crònica de l’activitat prèvia a la pujada (quines entitats o
grups

hi

participen,

quines

són

les

expectatives

i

activitats
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complementàries, com ara esmorzar, dinar, etc.) i una de posterior,
relatant l’experiència viscuda.
Comprometre’s a recollir l’estelada i la bandera de Som Països Catalans o
buscar la manera d’aconseguir-la.
Què aportarà SOM CIMS:Coordinació de totes les muntanyes i cims que es
pugin i vetllar perquè quedin repartits arreu del país. L’objectiu és que no
se solapin, i així poder arribar al màxim de territori i fer-lo
visible.Aportació de les banderes de Som Països Catalans.Centralització i
coordinació de totes les convocatòries.
Difusió de la iniciativa, tant la local com la nacional, i treball en l’àmbit
comunicatiu (premsa, web, bloc i xarxes socials).
MÉS INFORMACIÓ
http://sompaisoscatalans.cat/index.php/som-cims-som-paisos-catalans/
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Acompanya'ns el 23 de Juny
Missatge de la Flama del Canigó 2013. descarrega'l aquí.

Dossier de premsa
Dinar de Germanor
Acte a Coll d'Ares
Rutes
•
•
•
•
•

Osona
Ripollès
Garrotxa
Vallès Oriental
Pobla de Lillet

Descarrega`t la Postal, el Tríptic i Punt de Llibre.
Protocol de regeneració de la Flama.
Aplec del Canigó, Regeneració de la Flama del Canigó i
permís per assistir-hi amb cotxe.
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Des de fa disset anys el Correllengua treballa per a
difondre l'ús de la llengua i promoure la cultura popular
de les terres de parla catalana, i tot plegat des d’una
aposta lúdica, participativa i transversal.
La CAL és una de les principals entitats promotores del
Correllengua que recorre cada any bona part de les
comarques dels Països Catalans, centrant la seva
actuació al Principat i la Catalunya Nord. A cada ciutat,
poble, barri... els actes de Correllengua són impulsats
pels nuclis de la CAL o per entitats i persones
interessades a col∙laborar‐hi. Això fa del Correllengua,
una de les iniciatives més participatives dels Països
Catalans, amb prop de 150 viles, barris i ciutats del
Principat i la Catalunya Nord que ja el celebren.
L'edició del 2013
La figura homenatjada, la data i el lloc d'inici
El 2013 el Correllengua es dedica a recordar la figura de Miquel Martí i Pol, el poeta
de Roda de Ter del qual es commemora el desè aniversari de la seva mort. Per aquest
motiu la mateixa vila osonenca serà l'escenari deles actes d'inici oficial del
Correllengua 2013, el dissabte 13 de juliol.
El projecte de micromecenatge
Entre les novetats d'enguany, cal destacar la campanya de micromecenatge, impulsada
des de la CAL per a millorar el suport i cobertura que s'ofereix als organitzadors locals.
Durant 40 dies, entre els mesos de març i abril, i a través de la plataforma totSUMA, la
campanya va anar reben suports econòmics fins a superar els 5000 Euros que s'havien
plantejat com a objectiu. Concertament, es van poder recaptar 5.130 €.
El cartell del Correllengua 2013
Com en edicicions anteriors, la CAL va convocar una nova edició del concurs del cartell
del Correllengua. Entre el 4 de març i el 26 d'abril, es va anar rebent les obres
candidates. El nom del guanyador/a del concurs es va fer públic en el decurs de la 12a
edició dels Premis Joan Coromines que es va celebrar el dissabte 4 de maig, al Teatre
de Sant Medir, al barri de Sants de Barcelona. L'obra guanyadora va resultar ser la
presentada sota el pseudònim "L'estel del nord", i va recaure en la persona d'Antoni
Dalmau (podeu accedir a l'imatge del cartell a l'apartat de material).
El Manifest del Correllengua 2013
Enguany l'elaboració del manifest del Correllengua es va encomanar al filòsof i
catedràtic de la Universitat de Girona, Josep Maria Terricabras. El contingut del
manifest i la primera lectura es va realitzar durant la celebració dels 12ens Premis Joan
Coromines, el dissabte 4 de maig. Ja us el podeu descarregar a l'apartat de
documentació.

‐

8

ENLLAÇATS PER LA LLENGUA

La 2a Trobada d'Organitzadors del Correllengua
Seguint la iniciativa de l'any anterior, la CAL convoca la trobada anual d'organitzadors
de Correllengua el proper dissabte 15 de juny, amb la voluntat d'unir el màxim
nombre de representants i compartir experiències. Al mateix temps es podran
conèixer les novetats en materia de recursos i materials.
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