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Canet dóna el tret de sortida al Correllengua 2016
Aquest dissabte comença la celebració de la vintena edició del Correllengua, enguany dedicat a l'escriptora i periodista Montserrat Roig. Serà
una jornada festiva que tindrà com a espai central el pati de la Casa Roura. El programa d'actes comença a les 11.30 hores amb una Ruta
guiada al Modernisme de Canet. A les 14.30 hores i haurà un dinar de carmanyola al pati de la Casa Roura. A partir de les 17.30 hores
començarà l'acte oficial, amb la benvinguda per part de l'alcaldessa Blanca Arbell. Seguidament hi haurà una cercavila i encesa de la Flama
del Correllengua a càrrec de la Colla Creixent i la lectura del manifest del Correllengua, que farà el president de la secció local de Plataforma
per la Llengua, Toni Bellatriu.
A les 18.30, escoltarem el parlament de l'escriptora Isabel Clara Simó i el recital poético musical "Pinzellades de Roig" a càrrec de Jaume
Calatayud i Vicente Monera. La cloenda serà a les 20.00 hores.
Paral·lelament als actes del pati de la Casa Roura, a la riera Sant Domènec hi haurà un espectacle per als més menuts. I durant tota la
vetllada s'aniran fent lectures biogràfiques de Montserrat Roig i la seva vinculació amb Canet de Mar.
El Correllengua és la mobilització per la llengua i la cultura més important del país. Des d’una aposta lúdica, festiva, participativa i
transversal, se celebra arreu dels territoris de parla catalana des del 1996. Cada any s’organitzen centenars d’actes en el marc del
Correllengua. La vintena edició del moviment es dedica a la periodista i escriptora Montserrat Roig coincidint amb el 25è aniversari de la seva
mort. Els actes del moviment recordaran el compromís de Roig amb la llengua i el país. També es divulgarà la inestimable tasca periodística
de l’autora per recuperar la memòria històrica dels crims del nazisme, i es posarà l’accent en la seva essència marcadament feminista i
d’esquerres. Tot plegat, per seguir estenent el llegat d’una de les figures més rellevants del país.
Enguany la CAL (Coordinadora d'associacions per la llengua catalana) ha impulsat el moviment amb la col·laboració de 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, la CAL, 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.
Consulteu el programa del Correllengua 2016 aquí
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