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El Correllengua 2016 arrenca aquest dissabte a Canet de Mar
Enguany se celebra la 20a edició i servirà per homenatjar l'escriptora Montserrat Roig
09.07.2016 05.00 h
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Aquest dissabte, 9 de juliol, Canet de Mar donarà el tret de sortida a la 20a edició del Correllengua. Aquesta activitat,
organitzada per la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana (http://www.cal.cat/) (CAL), pretén promocionar la
llengua i cultura catalana arreu del territori.
L'edició d'enguany està dedicada a l'escriptora i periodista Montserrat Roig pel seu compromís amb la llengua i el país.
"Volem divulgar 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", asseguren els promotors. De fet, el Correllengua
arrenca a Canet de Mar perquè Roig hi va passar molts estius en família i és on va escriure algunes de les
seves novel·les més conegudes.
Les activitats començaran al matí amb la Ruta del Modernisme i, seguidament, tindrà lloc un dinar de carmanyola. L'acte
central de la celebració tindrà lloc a la tarda i comptarà amb les intervencions de l'alcaldessa del municipi, Blanca Arbell;
l'escriptora IsabelClara Simó; el fill gran de Montserrat Roig, Roger Sempere; i el president de la CAL, Pep Ribas.
L'agrupació sardanista Colla Creixent s'encarregarà d'encendre la Flama i el membre de la secció local de la Plataforma per la
Llengua a Canet Toni Bellatriu llegirà el manifest del Correllengua 2016. D'altra banda, Jaume Calatayud i Vicente Monera
interpretaran l'espectacle "Pinzellades de Roig", una composició que recorre la biografia, obra i mirada de l'escriptora.
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