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Celebració del Correllengua amb una actuació dels Bastoners de l'Arreu.

El Correllengua 2014 ret homenatge a la poetessa Maria Mercè
Marçal

territoris.cat / Josep A. Pérez - 20 Juny 2014 - 13:27 h.

Els organitzadors de l'acte consideren que el Català està patint les pitjors agressions des de la fi de la dictadura, per
la qual cosa cal donar suport al principal signe d'identitat del nostre país.

Un any més la flama del Correllengua buscarà la
cohesió entre tots els racons de parla catalana,

amb la voluntat de mostrar la vitalitat de la

llengua catalana. El Correllengua donarà el tret

de sortida dels actes de 2014 el dissabte 12 de

juliol a Ivars d'Urgell a partir de un quart d'11

del matí.

Podeu descarregar, en format pdf, el programa

d'actes del Correllengua.

El fet que el Correllengua 2014 arranqui a Ivars

d'Urgell respon a la circumstància que aquest any

estarà dedicat a la poetessa Maria Mercè Marçal,

un acte que estarà coordinat per l'Assemblea Territorial de l'ANC a Ivars d'Urgell.

El Correllengua l'organitza la Coordinadora d’Associacions per la Llengua catalana (CAL) i la Fundació Maria

http://www.cal.cat/campanyes_i_projectes_detalle.aspx?id=29
http://plandora.cat/territoris/pdf/Inici_Correllengua2014.jpg
http://ivarsdurgell.cat/
http://www.cal.cat/
http://www.fmmm.cat/
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Mercè Marçal, amb la col·laboració del Casal

Popular l'Arreu, i l'Ajuntament d'Ivars

d'Urgell, l'ANC Pla d'Urgell entre altres.

Els organitzadors consideren que després de les
contínues agressions que arriben des de l'Estat, cal
donar suport a totes les iniciatives que facin
possible reivindicar la llengua com a signe
d'identitat del nostre país, així com el fet de poder
utilitzar-la amb total llibertat.

Entre els actes programats, s'inaugurarà

l'exposició, entorn l'acció feminista i política

de Maria-Mercè Marçal  No volem que la

revolució ens neixi morta, i es faran lectures

dramatitzades d'alguns dels seus poemes més
destacats.

La lectura del Manifest del Correllengua 2014,

enguany elaborat pel periodista i director

de VilaWeb Vicent Partal, serà un dels punts
culminants de la celebració.

Podeu veure aquesta notícia en www.territoris.cat:

http://www.territoris.cat/articulo/cultura/correllengua-2014-

dedicara-els-actes-poetessa-maria-merce-

marcal/20140620101800012445.html
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