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En el marc dels actes que engloben l’actual edició del Correllengua, dedicat a l’escriptora i periodista
Montserrat Roig, i organitzat per la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL), s’han
consolidat els materials pedagògics que s’han dut a terme per permetre que les escoles treballin la
contribució de Montserrat Roig a la llengua i cultura, i alhora es difongui l’obra de l’escriptora.
La CAL revalida una iniciativa que es va dur a terme per primera vegada l’any passat amb la figura d’Ovidi
Montllor, cantant, compositor, poeta, actor, en definitiva, amb motiu de la celebració els vint anys de la
seva mort el passat Correllengua es va dedicar a l’artista d’Alcoi. Trentados centres educatius van acollir
se a aquesta proposta.
Amb motiu del 25è aniversari de la mort de Montserrat Roig, els materials educatius s’han elaborat
diferenciant l’educació infantil, la primària i el primer i segon cicle d’ESO. De manera que treballats a
classe els documents poden ser una gran eina per entendre i reflexionar sobre l’escriptora i sobre els
temes que va tractar a la seva obra tant periodística com literària, ja que Roig va trencar el silenci imposat
pel franquisme amb el llibre Els catalans als camps nazis, publicat el 1977.
La CAL ofereix gratuïtament diversos materials de suport d'aquestes activitats amb l'objectiu de facilitar la
feina als docents, així com orientació i acompanyament. De manera que les escoles i els instituts
interessats a fer alguna d'aquestes activitats es poden posar en contacte amb l'entitat a través del correu
electrònic cal@cal.cat o el telèfon 934159002.
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