#el butlletí març 2015
notícies i informacions de la xarxa i dels Països Catalans

#fem xarxa

Enguany fa 20 anys que l'Ovidi va marxar de vacances. Coincidint amb aquest aniversari, s'ha cregut oportú homenatjar-lo amb un any ple d'actes al voltant de la música i la cançó. El contingut d'aquest homenatge es planteja des de diferents àmbits, amb activitats, campanyes i actes de diversos formats i envergadura. Un paper important en la realització
d'aquests el tenen els casals i ateneus d'arreu del país, en tant que encarregats d'acollir activitats al llarg d'aquesta
primavera, contribuint així a dibuixar un mapa ple d'actes al llarg de tot aquest 2015. Per a la realització dels mateixos
es compta amb la col·laboració de diversos projectes i persones relacionats amb aquest món de la música i la cançó,
disposades a participar de diferents formats d'acte.
Així, emmarcada en aquesta ‘Festa Ovidi Montllor, 20 anys de vacances’, des de l'òrgan de construcció nacional Som
Països Catalans i la Xarxa de Casals i Ateneus dels Països Catalans s’ha engegat de manera conjunta una campanya
pròpia que, sota el lema ‘O juguem tots o estripem la baralla’, intentarà aglutinar i coordinar totes aquelles activitats
que es realitzin en els diferents casals i ateneus d’arreu del país. Aquesta campanya, a banda de les activitats que s’organitzin al llarg i ample del país, també comptarà amb la realització de murals en tots aquells punts on sigui possible
que, sota una mateixa imatgeria i lema, contribuiran a dibuixar aquest mapa de record a l’Ovidi. També hi haurà a disposició dels casals de la Xarxa tres exposicions itinerants, cadascuna d’elles sobre una faceta de la seva vida. Finalment,
des de la CAL s’ha decidit homenatjar Ovidi Montllor en l’edició del Correllengua d’enguany, arran de la proposta feta
en aquest sentit des de la iniciativa conjunta de Som Països Catalans i la Xarxa. És per això que es donarà suport a
aquesta activitat i s’hi treballarà de manera conjunta en les ocasions que sigui possible (per exemple, fent coincidir
l’activitat feta per un casal amb motiu d’aquesta campanya i la celebració del Correllengua en un mateix acte).
A través d’aquesta campanya pròpia, totes dues iniciatives se sumen a la crida a través de la qual en Feliu Ventura convida a participar d’aquesta Festa, tot apel·lant al compromís amb el seu poble i amb la seua cultura i llengua (...) amb
els treballadors i la llibertat que el va caracteritzar. Així, des de Som Països Catalans i la Xarxa de Casala i Ateneus dels
Països Catalans convidem tothom a organitzar actes i activitats, del format que sigui, per tal de poder contribuir a fer
d’aquesta una gran celebració. Perquè O juguem tots o estripem la baralla!

#informació Ovidi

#propers actes any Ovidi
2015 festa

de vacances

Despertaferro - Reus
Concert
dijous 26 de març a les 20h
a la taverna del casal Despertaferro
Actuació de Borja Penalba.

La Fona - Olesa de Montserrat
Web de la campanya
Tota la informació Actes, calendari, manifest...
Borsa de recursos Documentals, Cantautors, Grups, Exposicions...
Imatge coprorativa de la campanya Logotips, cartell mut, proposta de mural...
Estigues al cas de tots els actes de la festa Ovidi Montllor a través de les xarxes
socials de la Xarxa i Som Països Catalans
Fes click aquí per més informació: http://blocs.mesvilaweb.cat/ovidimontllor/
o envia’ns un correu a: festaovidi@somppcc.cat

Recorda:
Fer servir les etiquetes:
#20anysdevacances
#anyOvidi
per publicitar i anunciar els teus actes a les xarxes socials i poder estar al dia
de totes les activitats que es fan arreu dels PPCC

Actes realitzats emmarcats en la campanya 20 anys de vacances:
Presentació de la campanya a
València - CSB Terra
dissabte 28 de febrer
Calçotada popular
Actuació d’“El diluvi”

Passi documental
dilluns 6 d’abril
Documental i sopar amb l’Ovidi.
Vermut amb l’Ovidi
diumenge 26 d’abril

Casal Panxo - Berga
Va Trobada de Casals i Ateneus
dels PPCC
dissabte 11 d’abril
Enguany la 5a trobada tindrà com a
eix la figura de l’Ovidi

Casal el Llobregat - Martorell
Vermut amb l’Ovidi
diumenge 2 de maig

Ateneu Mulei - Molins de Rei
Pintada d’un mural al racó de l’Ovidi
dissabte 16 de maig

#destacats

Presentació de la campanya a
Felanitx - Ateneu de Felanitx
dissabte 14 de març
Presentació de la campanya
a Sabadell - Can Capablanca
dissabte 14 de març
Crònica
Unes dues-centes persones es van aplegar a l'espai La Quartera del casal Can Capablanca de Sabadell per a donar el tret de sortida a la campanya 'O juguem tots o
estripem la baralla - Ovidi, 20 anys de vacances'. Els parlaments van anar a cèrrec
d'una persona de la Xarxa de casals i Ateneus dels Països Catalans, que va explicar
la campanya, emmarcada en la Festa Ovidi Montllor, i un membre de la CAL, que va
exposar el plantejament del Correllengua d'enguany, amb l'Ovidi com a eix de treball.
L'acte va comptar també amb les actuacions d'Adrià Sàbat, que va oferir un recital
de poemes i cançons, i de Meritxell Gené, que va interpretar diferents cançons, amb
obres de l'Ovidi en tots dos casos. A continuació va tenir lloc un sopar popular i, per
acabar, es va cloure l'acte amb un concert de Feliu Ventura, principal impulsor de la
celebració d'actes reivindicant la trajectòria d'aquest artista, digna de tenir un lloc
privilegiat en la nostra memòria col·lectiva pel seu compromís amb la seva llengua, la
seva cultura i el seu país.

5a Trobada de Casals
i Ateneus dels Països
Catalans
11 d’abril de 2015 a Berga
Properament rebreu tota la informació

Si vols acollir la propera
trobada de Casals i Ateneus
dels PPCC, estigues atenta als
documents que enviarem per
poder presenentar la proposta
de cara la trobada d’enguany

