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MOCIÓ EN SUPORT AL CORRELLENGUA 2016 
 
Atesa la necessitat d’assolir la plena normalització de la llengua catalana 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 marginació que rep el català per part de les institucions estatals, cada cop més 
recentralitzadores. Des de la sentència del Tribunal Constitucional de 2010, que menysprea 
la llengua i la nació catalanes, fins a la Llei Wert que dinamita els fonaments del nostre 
sistema educatiu. 
 
Atesa la consolidació que després de 20 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 
 
Per tot l’anterior, els grups polítics municipals del PSC-CP, ICV-EUiA-PIRATES, ERC, CiU i 
CUP-PA proposen al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Donar suport al Correllengua 2016 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 en organitzar el 
Correllengua i aportar l’ajuda necessària 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.- Donar trasllat d’aquest acord a la Coordinadora d’Associacions per la Llengua 
Catalana (CAL) i a les entitats membres del Consell de Ciutat. 
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Això no obstant, l'Ajuntament Ple, acordarà el que consideri més adient. 
 

L’Hospitalet,              
PSC-CP,              ICV-EUiA-PIRATES,        ERC,                CiU,                CUP-PA 

      
 

 
 
 

F.J.Belver              A.González                 A.García         J.Monrós          C.Giménez 
 

 
 


