MOCIÓ DE LA JUNTA DE PORTAVEUS DE SUPORT AL CORRELLENGUA 2022
Atesa la necessitat d’assolir la plena normalització del català arreu del territori i convertirla 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

Per aquests motius la Junta de Portaveus adopta el següent
ACORD
PRMER.-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.
SEGON.-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.
TERCER.-Fer pública aquesta iniciativa i estendre-la a tots els àmbits que siguin propis
d’aquesta corporació.
QUART.-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.
CINQUÈ.-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.
Sabadell, 30 de juny de 2022
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