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El Correllengua 2014, organitzat per la Coordinadora
d'Associacions per la Llengua catalana , es dedicarà per primera
vegada a una dona. D'altra banda, s'ha convocat una
nova edició del Concurs de Cartells del Correllengua.
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Un any més, el Correllengua comença a escalfar motors. Aquest 2014, i per
primera vegada en 18 edicions, la figura homenatjada té nom de dona: MariaMercè Marçal. Així es va acordar a la darrera Assemblea General Ordinària de la
CAL (Coordinadora d’Associacions per la Llengua catalana), celebrada el passat
22 de febrer.
A més de ser una de les figures més destacades de la literatura catalana dels
darrers temps, Maria-Mercè Marçal (1952-1998) va tenir un ferm compromís amb
la llengua, el país i els drets de la dona. Aquests elements seran els que dotaran
de contingut el Correllengua 2014.
Maria-Mercè Marçal.
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A banda de fer pública la figura homenatjada, la CAL ha convocat, un any més, el
Concurs de Cartells del Correllengua, amb l’objectiu de crear d’una forma
participativa la imatge que tindrà el moviment a tots els actes que s’organitzaran
enguany al Principat. Fins el 25 d’abril, tothom que ho desitgi podrà presentar la
seva proposta. Uns dies més tard, l’entitat farà pública l’elecció del cartell
guanyador en el transcurs dels Premis Joan Coromines. Les bases del concurs es
poden consultar al web de la CAL (www.cal.cat) o a través d’aquest enllaç.
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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. La CAL és una de les principals entitats
que promocionen el moviment, especialment al Principat i amb col·laboracions
amb les organitzacions nord-catalanes.
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El Correllengua
2013, en perill
L’edició anual del
Correllengua no està
assegurada. La
Coordinadora
d'Associacions per la
Llengua Catalana ha
expressat que el projecte de
consolidació i creixement del
Correllengua 2013 està en
perill.

El contingut d'aquest camp es manté privat i no es mostrarà
públicament.
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