La normalització plena de la nostra llengua és una tasca que requereix l’esforç
de tothom, ja que només d’aquesta manera podrem garantir que el català sigui
una llengua viva i amb futur en un món cada cop més globalitzat. Per aquest
motiu, des de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua catalana (CAL)
volem continuar impulsant-la per mitjà de la 26a edició del Correllengua tot
reivindicant l’ús de la llengua catalana com un element integrador que permet
que una societat plural com la catalana generi una identitat col·lectiva, promovent
activitats al voltant de l’ús de la nostra llengua, lluitant per la cohesió social arreu
del territori de parla catalana i fomentant el sentiment de pertinença al país.
Esperem que aquest any ens dugui el final de la pandèmia, que tant ha capgirat
el nostre món i que ens permeti dur a terme totes les activitats que els diferents
col·lectius vulguin organitzar a viles, barris i ciutats, d’una manera lúdica, festiva
i transversal. Hem d’ajudar de manera inequívoca que la cultura, la llengura i el
país siguin el motor que ens esperoni tothora i a tot arreu.
Per aquest motiu, des de la CAL considerem que seria molt important la
presentació, a tots els municipis i comarques, de la Moció que redactem a
continuació i l’aprovació de la totalitat o d’una part dels acords proposats.
CAL, Països Catalans, maig de 2022

Proposta d’acord
Atesa la necessitat d’assolir la plena normalització del català arreu del territori
i convertir-la en la llengua vehicular i comuna de la nostra societat i en l’element
d’integració de les persones nouvingudes, de manera que generi una identitat en
el conjunt de la nació catalana,
Atesa la situació actual de retrocés en l'ús social del català i la posada en qüestió
del seu ensenyament a les escoles, fet que obliga a un posicionament clar en la
defensa de la llengua més enllà de les ingerències polítiques i judicials,
Atesa la celebració dels 26 anys de la iniciativa cívica del Correllengua gràcies
al suport d’ajuntaments, consells comarcals, associacions i societat civil en
general,
Atesa rellevància de la figura de Joan Fuster i Ortells, que dona nom al
Correllengua 2022, per tal de reivindicar-ne l’obra i retre-li l’homenatge que li

correspon en el centenari del seu naixement,
Atesa la voluntat de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua catalana
(CAL), promotora 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/Consell de .................................................
Reunit el dia .............................................................
ACORDA:
Donar suport al Correllengua 2022 com a instrument reivindicatiu de la
societat a favor de la plena normalització en l’ús social de la llengua arreu dels
territoris de parla catalana i a favor de la seva unitat.
Donar suport a les entitats i grups del municipi interessats a organitzar el
Correllengua i aportar la infraestructura i l’ajuda necessàries per al bon
desenvolupament de les activitats programades.
Fer pública aquesta iniciativa i estendre-la a tots els àmbits que siguin
propis d’aquesta corporació.
Donar suport a les iniciatives de voluntariat promogudes per la CAL i
encaminades a facilitar l’apropiació i l’ús del català oral entre persones i
col·lectius, especialment entre la població nouvinguda.
Fer una aportació econòmica, si s’escau, per a l’organització dels actes i
el bon funcionament del Correllengua 2022.
Fer arribar aquest acord a la seu nacional de la Coordinadora
d’Associacions per la Llengua catalana (CAL), al carrer d’Olzinelles, 118, 08014
de Barcelona, o a través de l’a/e: cal@cal.cat, i als organitzadors locals del
Correllengua.
El número de compte corrent per a les aportacions és el
ES64 2100 0780 1902 0008 5432

