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QUAN NEIX 

Fent una mica d’història: 

L’any 2001 neix LA CAL al Maresme. 

 



QUI SOM 

La CAL del Maresme està formada per les 

poblacions següents; 

Alella, Argentona, Arenys de Munt, Arenys 

de Mar, Calella, Cabrils,Cabrera, Canet de 

Mar, Dosrius, Llavaneres, Mataró (nucli de 

la CAL), Montgat, Pineda, Premià de  

Dalt,Teià, Vilassar de Mar, Vilassar de Dalt, 

Cabrera... 

Amb tot, val a dir, que les poblacions varien 

any rere any, depenent sempre de la 

circumstància del propi territori. 



OBJECTIU 

L’objectiu va ser aglutinar la comarca, donat 

que la seva pròpia estructura no afavoreix 

gens la cohesió entre les poblacions que la 

configuren. 

 

Un altre objectiu, va ser fer arribar el 

Correllengua  arreu de la comarca, com més 

pobles millor, i això en els  seu moment es va 

aconseguir.  

 



COM HO VAREM FER 

• Convocatòria a tots els municipis 

• Fer un prospecte conjunt 

• Això va comportar acordar el contingut 

• Com es financen els actes  

• qui hi col·labora 

• Implicació dels Ajuntaments dels territoris  



QUAN S’ORGANITZA 

Els actes del Correllengua al Maresme,  

s’organitza entre el mes de setembre  i 

octubre en general. 



VALORACIÓ QUE EN 

FEM 

La valoració és molt bona.  

S’ha aconseguit aglutinar  els àmbits local i 

comarcal.  Nuclis que tiren endavant el 

Correllengua. 

Val a dir però, que en aquest moments, hi ha 

tants fronts oberts, molts d’ells treballant per 

la mateixa causa, que sovint, som les mateixes 

persones les que ho tirem endavant.  

De fet, ha de ser així, ara més que mai, ens 

hem de fer sentir, i no ens podem arrugar 



Segons Joan Fuster, escriptor de Sueca, 

deia així; 

 un món sense visques, 

banderes, ni himnes seria molt 

millor. De moment, però, no 

ens tocarà més remei que tenir-

ne, si més no mentre ells 

tinguin els seus visques, 

banderes o himnes i els facin 

servir contra nosaltres. 

Visca el Correllengua !!! 


