Gustau Roca Priante, secretari general de l’Ajuntament del Masnou,
Certifico:
Que el Ple de l’Ajuntament del Masnou, en sessió ordinària, en data 20 de juliol de 2017,
aprovà, per majoria absoluta, 15 vots a favor (ERC-AM-MES, PDeCAT-UNIÓ, CUP-PA i
ICV-EUiA-E), 4 vots en contra (C’s i PP) i 2 vots d’abstenció (PSC-CP), la declaració
institucional següent:

“Declaració institucional presentada pel Grup Municipal de la CUP-PA en nom de la
Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana(CAL), de suport al
Correllengua 2017
Atesa la necessitat d’assolir la plena normalització del català arreu del territori, convertintla en la llengua vehicular i comuna de la nostra societat i en l’element d’integració de les
persones nouvingudes,
Atesa la celebració dels 21 anys de la iniciativa cívica del Correllengua gràcies al suport
d’ajuntaments, consells comarcals, associacions i societat civil en general,
Atesa la reivindicació de la figura de Lola Anglada que impulsa el Correllengua 2017,
exemple de compromís amb els valors cívics, democràtics, catalanistes i feministes,
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,
que ha donat suport a aquesta iniciativa aprovant mocions o declaracions d’adhesió en
edicions anteriors del Correllengua, en concret dels anys 2003 al 2008, 2011, 2014, 2015
i 2016.
El Ple de l’Ajuntament del Masnou, reunit el dia 20 de juliol del 2017,
ACORDA:
- Donar suport al Correllengua 2017 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 necessària per al bon desenvolupament de les activitats
programades.

GACONACO

- Fer pública aquesta iniciativa i estendre-la a tots els àmbits que siguin propis d’aquesta
corporació.
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- 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 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@cat , i als organitzadors locals del Correllengua.”
L’acord que precedeix consta en l’esborrany de l’acta de la sessió esmentada, de manera
que se certifica amb les reserves establertes a l’article 206 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals.
I, perquè així consti, signo aquest certificat, amb el vistiplau de l’alcalde.
El Masnou
[Firma01-01]

Vist i plau
[Firma02-01]

L'Alcalde
CPISR-1 C Jaume Oliveras Maristany
26/07/2017

GACONACO

Secretari general
CPISR-1 C Gustavo Adolfo Roca Priante
26/07/2017
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