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Aquest any el Correllengua celebra 20 anys de recorregut des que la Coordinadora
d'Associacions per la Llengua Catalana (CAL) va dur a terme el compromís d'estendre
aquesta activitat, iniciada a Mallorca tres anys abans, a tots els territoris de parla
catalana. Des d'aleshores, la CAL és una de les principals entitats que promocionen el
moviment. Enguany, i Segons ha informat la pròpia CAL el passat 3 de febrer, l'elecció
de Montserrat Roig com a protagonista del Correllengua ha estat fruit d'un procés
participatiu engegat el desembre passat i en què van participar prop de 200 persones i
col·lectius vinculats a la CAL i al Correllengua. Des de la CAL s'ha començat a treballar
per oferir un reguitzell de recursos, propostes i materials als organitzadors locals. Amb
motiu d'aquesta celebració l'estudi de la dibuixant Roser Capdevila, coneguda per ser
l'autora de les Tres Bessones, ha creat un disseny commemoratiu. Des d'una aposta lúdica,
festiva, participativa i transversal, se celebra arreu dels territoris de parla catalanades
des del 1996. Gràcies a la implicació de moltes entitats i col·lectius, i a la participació
de milers de persones, cada any s'organitzen centenars d'actes en el marc del
Correllengua.
A més, des de la CAL s'han iniciat els contactes
amb la Comissió Montserrat Roig, la xarxa
creada per promoure el llegat literari i
periodístic de l'autora al llarg d'aquest 2016.
Aquesta comissió està formada per l'Associació
de Dones Periodistes de Catalunya (ADPC), el
Col·legi de Periodistes de Catalunya, l'Associació
Lectura Fàcil, l'Amical de Ravensbrück, l'Amical
de Mauthausen, la Institució de les Lletres
Catalanes, Biblioteques de Barcelona, un dels
fills de l'autora, Roger Sempere Roig, i la
fotògrafa, companya professional i amiga, Pilar
Aymerich. La voluntat és fer un treball coordinat
amb la comissió per tal d'impulsar diverses
accions de forma conjunta. D'altra
banda, CAL ha publicat el mes passat una nova
edició dels materials didàctics destinats a
promoure el Correllengua entre les escoles. Es
tracta d'un conjunt d'activitats lingüístiques
Disseny de Roser Capdevila amb motiu dels
adaptades als diferents trams educatius perquè
20 anys del Correllengua / CAL
els alumnes treballin a classe l'estima per la
llengua catalana i, a més, coneguin la figura i l'obra a qui es dedicarà precisament el
Correllengua d'enguany: Montserrat Roig. Els darrers materials didàctics editats per la
CAL estan dividits per nivells educatius: infantil, primària, 1r cicle d'ESO, i 2n cicle d'ESO
i Batxillerat, i poden trobar‐s'hi des de jocs lingüístics i contes per als més menuts fins a
propostes de xerrades, exposicions, treballs de recerca i debats per als més grans. Les
activitats poden formar part de les programacions de llengua i literatura catalana, de
ciències socials i d'història. La CAL ofereix gratuïtament diversos materials de suport
d'aquestes activitats amb l'objectiu de facilitar la feina als docents.
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