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Enguany se celebra el primer Correllengua a Sentmenat, organitzat pel Casal 

Popular Independentista El Renadiu i amb la col·laboració de l’Ajuntament de 

Sentmenat, la Societat Coral Obrera la Glòria Sentmenatenca, entre d’altres entitats, 

col·lectius, comerços i individus del municipi. Els dies triats són el 4, 5 i 6 d’octubre, 

essent el dia central del Correllengua el dissabte 5. 

 

Què és el Correllengua? 

El Correllengua és una iniciativa popular que se celebra anualment en els territoris de 

parla catalana, els anomenats Països Catalans, amb l'objectiu de mostrar la vitalitat de 

la llengua catalana i fomentar-ne l'ús social. Consisteix en la celebració d'activitats de 

caire lúdic, festiu, pedagògic i reivindicatiu a diversos pobles, barris o ciutats, donant 

lloc a múltiples Correllengües que comparteixen, com a element cohesionador, 

l'anomenat "Pas de la flama" i la lectura del manifest. 

 

Qui ho organitza? 

La Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (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 o barri, els actes de Correllengua són impulsats pels nuclis 
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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. A 

Sentmenat qui l’organitza és una entitat acabada de néixer: el Casal Popular 

Independentista El Renadiu. 

 

Per què donem suport al Correllengua? 

Perquè creiem que el català ha d’assolir la plena normalització arreu del territori, 

convertint-se en la llengua vehicular i comuna de la nostra societat i en l’element 

d’integració de les persones nouvingudes. Perquè tenim present la marginació que rep 

el català per part de les institucions estatals i comunitàries. I perquè com a catalans 

tenim un compromís amb la nostra llengua: si no la promocionem i defensem 

nosaltres, no ho farà ningú. 

 

Quins són els objectius generals del Correllengua? 

1. Garantir un futur digne de la nostra llengua 

2. Reivindicar polítiques actives que promoguin l’ús social i afavoreixin la plena 

normalització del català. 

3. Presentar la cultura catalana al món: innovadora, integradora i sense 

complexos. 

4. Reclamar el reconeixement de la unitat i oficialitat de la llengua catalana en tot 

el seu territori: de Salses a Guardamar i de Fraga a Maó. 

 

Quins són els objectius del Correllengua 2013? 

1. Recordar la figura d’en Miquel Martí i Pol, el poeta de Roda de Ter, del qual es 

commemora el 10è aniversari de la seva mort. 

2. El català com a element de cohesió i integració, donem suport a la plataforma 

SOM ESCOLA: per un país de tots, l’escola en català. 

3. Contra l’atac al català arreu dels Països Catalans, especialment els atacs 

soferts al País Valencià, a les Illes Balears i la Franja. 

4. Donar suport al procés per la independència dels Països Catalans. 
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PROGRAMACIÓ CORRELLENGUA A SENTMENAT 

 

Divendres 4 d’octubre:  

 

19:00 h.     Acte sobre Miquel Martí i Pol  

A càrrec de Ramon Besora, president de l’Associació 

d’Amics de Miquel Martí i Pol 

Lloc: Biblioteca Frederic Alfonso i Orfila  

 

Dissabte 5 d’octubre: 

 

A la Plaça de la Vila i durant tot el cap de setmana:  

Fira d’artesania i joc d’endevinalles per a infants. 

Col·labora: Dreçats Cultura i Associació de Comerciants de Sentmenat. 

 

 

10 h. Jocs infantils i xocolatada  

Col·labora: Cal Camilo 

 

 

11 h.  Taller: fem castells! 

A càrrec dels Castellers de Mollet 

 

 

 

12 h.   Lectura del manifest del Correllengua 2013 i pas de la 

flama del Canigó 

A càrrec de Jaume Verdaguer 

 

 

 

12.30 h.   Ballada de gegants 

A càrrec de la Colla de Geganters i Grallers de 

Sentmenat 
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14 h.   Paella Popular 

Venta anticipada de tiquets a l’Estanc Ramoneda o 

escrivint a elrenadiu@gmail.com  

 

 

17 h.   Balls tradicionals 

A càrrec de les seccions de la Societat Coral Obrera La Gloria 

Sentmenatenca 

 

 

19 h.   Recital de poesia de Miquel Martí i Pol i cant coral 

Col·labora: Cor Jove de la SCOLGS 

 

20.30 h.   Correfoc 

A càrrec de la Colla de Diables de Caldes  

 

21 h.   Botifarrada 

Col·labora: Embotits Cal Miquel 

 

 

22:30h.   Concert al Pavelló Primer de Maig 

 

Pèl de Gall (Menorca, Illes Balears),  

Assekes (Benifaió, País Valencià),  

The Antipatiks (Terrassa, Catalunya) i 

Hartigans Sound (Sentmenat, Catalunya). 

 

Entre grup i grup hi haurà Ball de bastons a càrrec del la Colla de Bastoners de 

Sabadell. 
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Cartell del concert: 

 

 

Diumenge 6 d’octubre: 

12 h.   Espectacle de titelles: Pinotxo (Companyia Galiot Teatre) 

A càrrec de la Societat Coral Obrera La Glòria Sentmenatenca 

Lloc: Sala d’actes del Coro. 

 

18 h. Sorteig d’una panera de productes dels comerciants de Sentmenat 

Col·labora:   

 

 

 

*La programació està subjecta a totes les modificacions que l’organització pugui 
introduir d’aquí a la celebració del Correllengua. 

 

 


