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La CAL 
 
La Coordinadora d’Associacions per la Llengua 
Catalana (CAL) va néixer el 23 d’abril de 1996 amb la 
voluntat de fer un treball de xarxa entre associacions i 
persones d'arreu del país al voltant de tres grans 
objectius:  
 
-Garantir un futur digne per a la nostra llengua, tot 
reivindicant polítiques actives que en promoguin l’ús 
social i n’afavoreixin la plena normalització, així com 
incidir en la presa de consciència de la gent respecte 
d'aquest fet. 
 
-Acabar amb la menysvaloració de la nostra cultura i, 
per tant, presentar-la arreu del món com el que és: 
una cultura innovadora, integradora i 
desacomplexada. 
 

-Reclamar el reconeixement de la unitat i l’oficialitat de la llengua catalana en tot el seu territori: de 
Salses a Guardamar i de Fraga a Maó. 
 
Les nostres eines de treball són la mobilització i la conscienciació de la població mitjançant activitats 
adreçades a promoure la nostra cultura i la nostra llengua. Pretenem que la gent gaudeixi de la 
normalitat catalana i, a la vegada, s’adoni que val la pena viure-la . Així doncs, volem posar de relleu 
l’anormalitat —no només cultural i lingüística— en que vivim. A més, pretenem incidir de manera 
específica en els col·lectius de nouvinguts: considerem que la cohesió social passa ineludiblement per 
la relació del nouvingut amb la llengua autòctona. 
 
La CAL es vertebra en nuclis territorials des d’on es pot actuar dins l’entorn proper mitjançant 
actuacions adreçades a cada lloc concret. Actualment hi ha 19 nuclis constituïts arreu del Principat.  
 
La nostra base social està constituïda per prop d’un miler de persones entre socis numeraris, 
integrants de nuclis, simpatitzants, voluntaris, usuaris i equip de treball. 
 

 
 



 

3 
 

El Correllengua 
 
Des de fa 18 anys el Correllengua treballa per a la difusió de l'ús de la llengua i la promoció de la 
cultura popular de les terres de parla catalana, des d'una aposta lúdica, festiva, participativa i 
transversal.   
 
El Correllengua és la iniciativa de difusió i promoció de la llengua i la cultura catalanes amb més 
participació del país. Cada any se n’organitzen al voltant de 350 arreu de les terres de parla catalana. 
Des de juliol fins a finals de novembre, milers de persones assisteixen als actes lúdics i festius que 
s’organitzen als seus barris, municipis i comarques. Hi participa gent de tot arreu i de totes les edats. 
Es calcula que, en conjunt, aquests actes mobilitzen unes 300.000 persones. 
 
La CAL és la principal entitat promotora del Correllengua. Cada any prop de 200 Correllengües 
s’organitzen amb la col·laboració directa de la CAL. Des de la CAL surt la imatge que engloba tots els 
Correllengües, es cedeix material d’exposició i de venda, etc. La CAL també s’encarrega d’organitzar 
els actes d’inici i de cloenda (més informació al web www.cal.cat).  
 
Com cada any, el Correllengua serveix per a recordar la figura i l’obra d’un 
personatge de prestigi, ja desaparegut, i que s’hagi significat per la seva 
estima envers la llengua i el país. Enguany la CAL dedica el Correllengua a 
la poetessa MARIA-MERCÈ MARÇAL i SERRA. Marçal és la primera figura 
femenina que un Correllengua recorda en exclusivitat, i ho fa per la seva 
vàlua literària, el seu compromís amb la llengua i el país i, també, pel seu 
activisme i participació en moviments cívics com el feminisme. 
 
A més de retre homenatge a Maria-Mercè Marçal, el gruix d’actes del 
Correllengua 2014 giraran, un any més, entorn de la unitat lingüística dels 
Països Catalans. També hi haurà espai per als actes relacionats amb la 
commemoració del Tricentenari i la consulta del 9N. 
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El Correllengua a les escoles 
 
Des de la CAL es volen impulsar enguany un seguit de campanyes que cerquen la popularització del 
Correllengua al món escolar. A més dels actes festius i reivindicatius que la Comissió Organitzadora 
prepara a cada indret, l’escola pot ser un espai idoni per difondre l’esperit i el missatge del 
Correllengua. A continuació es proposen un seguit d’activitats que es poden dur a terme a les aules 
pels volts de les dates de celebració del Correllengua. Algunes de les propostes són de caire lúdic, i 
d’altres -a part d’emmarcar-se en el Correllengua- poden servir, per exemple, per enriquir els 
continguts de l’assignatura d’història o de literatura catalana. 
 
Tot plegat per contribuir a fer més gran la Festa Major de la llengua i la cultura catalana! 
 
 
Treballs de recerca sobre la figura i l’obra de Maria-Mercè Marçal 
 
Una bona manera d’introduir el Correllengua en curs és proposar als alumnes la recerca d’informació 
entorn la vida i l’obra de la figura a qui se li dedica el Correllengua. Maria-Mercè Marçal és la figura 
ideal per treballar aspectes lligats amb la mirada i la identitat femenina. En aquest sentit, es poden 
organitzar grups de treball que analitzin alguna de les seves obres, cinefòrums al voltant de 
programes de TV i pel·lícules centrades en la vida i obra de l’autora... Al Dossier de recursos del 
Correllengua 2014 es poden trobar materials que ajudaran a la planificació d’aquestes activitats 
(consulteu el web de la CAL).   
 
 
Auca de Maria-Mercè Marçal 
 
Una forma divertida de conèixer els fets més destacats de la vida i l’obra de Maria-Mercè Marçal és a 
través de l’auca dedicada a ella. Actualment ja s’ha confeccionat el text d’aquesta auca, obra de Joan 
Vilamala, però mai se li ha posat imatge. Els infants poden contribuir a finalitzar aquest treball 
generant la imatge que il·lustrarà cadascun dels 48 rodolins, que posteriorment poden exposar. A la 
CAL disposem del text, i el posem a la vostra disposició.  
 
 
Xerrada de sociolingüística per a alumnes de secundària 
 
Els joves són els hereus de la situació lingüística del país i els protagonistes del futur del català. Per 
això, és important que prenguin consciència i compromís vers l’ús i la preservació idiomàtica. Amb 
aquest objectiu, es pot organitzar una xerrada breu, clara i dinàmica, que posi de relleu la 
responsabilitat dels parlants més joves a l’hora de preservar i donar continuïtat a l’ús social de la 
llengua. 
Aquesta activitat es realitza des de fa anys a les aules dels instituts de Mataró, durant la celebració 
del Correllengua. Més informació a través del correu cal@cal.cat i al bloc Sociolingüística a l'aula.  

mailto:cal@cal.cat
http://blocs.mesvilaweb.cat/pmayans
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Contes per als més menuts 
 

Aquesta és una altra manera de portar l’esperit del Correllengua a 
l’àmbit educatiu. Es tracta de treballar amb els més petits l’ús i 
l’estima per la llengua. Amb aquest objectiu neix el conte Els follets 
cercaparaules, un conte que presenta el català com a eina de 
comunicació i de preservació de la identitat col·lectiva. És una història 
curta, divertida i creada originalment per a ésser interpretada amb 
titelles. També es pot representar amb actors o ésser explicada en 
format conte. La CAL disposa del text original i dels materials per a la 
representació (contacte: cal@cal.cat; 934159002). 

 
Mural gegant del Correllengua 
 
Ja fa anys que el Correllengua del barri de Sants, Hostafrancs i la Bordeta organitza aquesta activitat 
on hi participen diverses escoles de la zona. La iniciativa consisteix en construir col·lectivament un 
mural gegant amb la imatge del cartell del Correllengua. Prèviament, el cartell s’ha dividit en 144 
fragments de mida DIN A3 que es numeren i es distribueixen entre els alumnes de diferents classes. 
Cada tros del cartell es treballa dins l’aula de plàstica i els alumnes l’omplen del color pertinent amb 
diferents materials (paper de seda, plastilina, pintures...). Quan arriba el Correllengua s’uneixen les 
diferents parts i es construeix, així, el gran mural que presideix els actes de celebració. 
 
El Trencaclosques dels Països Catalans 
 
El escolars i molts catalanoparlants sovint no són conscients 
de l’abast territorial del domini lingüístic català, i de la riquesa 
de les seves comarques. Són molts els que desconeixen on és 
la comarca de la Llitera o de la Costera, per exemple. Per això, 
una activitat interessant és la construcció d’un trencaclosques 
gegant dels Països Catalans, amb la representació de la divisió 
comarcal. La CAL posa a disposició de les escoles aquest 
recurs, que el 2014 ha estat restaurat, gràcies a la generositat 
del nucli de la CAL d’Alella i de l’escola “La Serreta” de la 
mateixa localitat del Maresme (contacte: cal@cal.cat; 
934159002). 
 
Els Ambaixadors del Correllengua 
 
Es pot acollir a l’aula l’arribada dels Ambaixadors del Correllengua, els personatges que expliquen als 
i les alumnes en què consisteix el Correllengua, anuncien els actes programats i conviden a participar 
de la festa. Al barri de Sants de Barcelona aquesta figura recorre 12 escoles i anuncia l’arribada del 
Correllengua als alumnes des de parvulari fins a 4t d’ESO. 
La CAL disposa d’un guió que pot servir de base d’aquesta representació (contacte: cal@cal.cat; 
934159002). 
 
Jocs de paraules 
 
Per tal de treballar l’enginy, la celebració del Correllengua pot ser un bon pretext per a la creació de 
poemes (que tractin sobre la figura homenatjada, o no), rodolins, embarbussaments... 
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