PROPOSTA DE MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ERC-ACORD
MUNICIPAL PER TAL DE SER TRACTADA EN EL PROPER PLE DE
L’AJUNTAMENT DE RIUDOMS. (*/**)
Exposició de motius
Atesa la necessitat de continuar reivindicant els drets i deures de la societat envers la
plena normalització de l’ús social de la llengua catalana, pròpia del país, que després
de tres segles i mig de persecució política i lingüística, és encara de conflicte lingüístic.
Atès que en els darrers anys, la iniciativa cívica del Correllengua s’està consolidant
arreu del país gràcies al suport d’ajuntaments, consells comarcals, associacions i
societat civil en general.
Atesa que aquesta activitat té com a objectiu 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.
Atès que, tot i les accions dutes a terme, l'ús social del català segueix disminuint any
rere any arreu dels Països Catalans, i les institucions estatals i comunitàries encara
marginen la llengua catalana.
Atès que la Coordinadora d’Associacions per la Llengua (CAL) vol donar un nou impuls
a la normalització del català per mitjà d’aquesta nova edició del Correllengua.
Atesa que aquesta voluntat de la CAL, organitzadora del Correllengua, vol ratificar i
augmentar aquest suport i arribar a tots els municipis i comarques de parla catalana, i
atès el compromís amb la llengua catalana que sempre ha caracteritzat
El Ple de l’Ajuntament de Riudoms,
proposa els següents
Acords:
1.
Donar suport al Correllengua 2009 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 amb una nova llei de política lingüística.

3.
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.
4.
Fer pública aquesta iniciativa i estendre-la a tots els àmbits que siguin propis
d'aquesta corporació.

Riudoms, 14 de setembre de 2009
Grup Municipal d’ERC-AM

* De conformitat amb el RD 2568/1986, que aprova el Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals (articles 91.4, 97 i concordants) i el DECRET
LEGISLATIU 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya
** Es presenta pel grup municipal d’ERC-AM, com sigui que l’any passat es van consensuar
per tots els grups municipals, es reserven el dret de retirar-la i presentar-la conjuntament pels
tres grups municipals una vegada s’hagi pogut parlar entre els portaveus

