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,
Atesa la necessitat de treballar perquè el català sigui un element integrador que permeti que una
societat plural com la catalana generi una identitat col·lectiva,
Atesa la celebració dels 24 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 Josep Carner que impulsa el Correllengua 2020 en motiu del
50è aniversari de la seva mort, per retre homenatge a l’autor i posar en valor la seva obra,
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,
El Ple de l’Ajuntament de Berga
ACORDA:
Donar suport al Correllengua 2020 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 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.

