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Cartell del Correllengua 2014.

Aquest dissabte comença el Correllengua, la festa que recorre el

territori en defensa de la llengua i la cultura popular catalanes.

Aquest any els actes arrenquen al Pla d'Urgell, amb l'encesa de la

flama.

És el 18è any de Correllengua per les terres de parla catalana. Una

festa lúdica i participativa que vol arribar, de forma transversal, a la

societat, per promocionar la llengua catalana i la seva cultura

popular. Ha començat a Ivars d'Urgell amb una ofrena floral al

personatge homenatjat aquest any, l'escriptora Maria-Mercè

Marçal. Exposicions, cercaviles, dinar popular, una sèrie d'actes

fins a l'hora d'encendre la flama, que recorrerà els diferents

municipis adherits al Correllengua, i que durant tot l'estiu celebraran

actes en defensa de la cultura i la llengua catalanes.

A més de retre homenatge a la figura i l'obra de Maria-Mercè

Marçal, aquest 2014 el Correllengua se sumarà als actes de

suport a la celebració de la consulta del 9N i a la

commemoració del Tricentenari.

El Correllengua 2014 ja té alguns punts confirmats de parada, com

Palafrugell (25 de juliol), Barcelona (27 de setembre a Sarrià i el 17

i 18 d'octubre a Gràcia), Perpinyà (8 de novembre) o Figueres (9 de

novembre).
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