PROPOSTA D’ACORD
L’ús social del català segueix disminuint any rera any arreu dels Països Catalans. Per aquest motiu, des de la
Coordinadora d’Associacions per la Llengua catalana (CAL) volem donar un nou impuls a la normalització de la nostra
llengua per mitjà de la catorzena edició del Correllengua. Una tasca que requereix de l’esforç de tothom. Només
d’aquesta manera podrem garantir que el català sigui una llengua viva i amb futur en un món cada cop més
globalitzat.
Atesa la marginació que rep el català per part de les institucions estatals i comunitàries.
Atesa la necessitat d’assolir la plena normalitat del català arreu del territori, convertint-la en la llengua vehicular i
comuna de la nostra societat, i en l’element d’integració de les persones nouvingudes.
Atesa la consolidació que després de tretze anys està assolint la iniciativa cívica del Correllengua gràcies al suport
d’ajuntaments, consells comarcals, associacions i societat civil en general.
Atesa la voluntat de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua catalana (CAL), organitzadora del Correllengua, de
ratificar i augmentar aquest suport i arribar a tots els municipis i comarques de parla catalana,
Atès el compromís amb la llengua catalana que sempre ha caracteritzat aquest municipi,
El Ple de l’ajuntament de ............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Reunit el dia ..........................................
.....................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
...................................
ACORDA:
1. Donar suport al Correllengua 2010 com a instrument reivindicatiu de la societat a favor de la plena normalització de
l’ús social de la llengua arreu dels territoris de parla catalana i a favor de la seva unitat.
2. Donar suport a la necessitat d’un nou marc legislatiu per a la nostra llengua, que es concreti en noves mesures
d'oficialitat en l'àmbit estatal i davant els organismes del Parlament Europeu
3. Donar suport a les entitats i grups del municipi interessats en organitzar el Correllengua i aportar la infraestructura i
l’ajuda necessària pel bon desenvolupament de les activitats programades.
4. Fer pública aquesta iniciativa i estendre-la a tots els àmbits que siguin propis d’aquesta corporació.
5. Fer una aportació econòmica general per a l’organització dels actes i el bon funcionament del Correllengua 2010 . El
número de compte corrent per a aportacions és el 2100 4742 79 0200004867
6. Fer arribar aquest acord a la seu nacional de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua catalana (CAL), al carrer
Muntadas, 24-26 baixos 08014 de Barcelona, i als organitzadors del pas del Correllengua pel municipi.
Des de la CAL, creiem que seria molt important la presentació d’aquesta moció a tots els municipis i l’aprovació de la
totalitat o d’una part dels acords proposats.
CAL,
CAL Països Catalans, Juny de 2010

