DECLARACIÓ QUE PRESENTA LA CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR DE
REUS (CUP) DE SUPORT AL CORRELLENGUA 2011

DAVID VIDAL CABALLÉ, regidor i portaveu del grup municipal de la Candidatura
d'Unitat Popular de Reus (CUP), presenta la següent proposta de declaració.

EXPOSA:

Des del mes de setembre, arreu dels Països Catalans, milers d’entitats i persones a
títol individual, de centenars de poblacions d’arreu de la nació, surten al carrer per
reclamar la plena normalització de la llengua catalana i la potenciació de la cultura
popular i pròpia, front les diferents realitats administratives a les que està subjugat el
nostre poble.
Un any més, el Correllengua demostra que la cultura catalana és viva arreu de la nació
i que l’associacionisme català és un dels pilars fonamentals de la nostra societat. Un
cop més, la societat civil s’autoorganitza per reclama els nostres drets més elementals
com a poble.
A la nostra ciutat, el Correllengua es realitzarà l’última setmana d’octubre, després que
aquesta iniciativa s’hagi realitzat arreu de les comarques del Camp, i comptarà amb la
participació d’una desena d’entitats socials i culturals que treballen en el marc de les
dues principals reivindicacions del Correllengua, la llengua i la cultura.
L’Ajuntament de Reus, igual com el Consell Comarcal del Baix Camp i ajuntaments
d’altres municipis de la comarca, s’han caracteritzat sempre per donar suport a
aquesta iniciativa, que a la nostra ciutat ja compte amb més de 10 anys d’experiència.

Per tot això, el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular proposa a la Junta de
Portaveus de l’Ajuntament de Reus l’aprovació de la present declaració:

1. Donar suport al Correllengua 2011 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 les entitats i grups del municipi interessats en organitzar el
Correllengua i aportar la infraestructura i l’ajuda necessària per al bon
desenvolupament de les activitats programades.
3. Fer pública aquesta iniciativa i estendre-la a tots els àmbits que siguin propis
d’aquesta corporació.

4. Donar suport a les iniciatives de voluntariat promogudes per la Coordinadora
d’Associacions per la Llengua i encaminades a facilitar l’apropiació i l’ús del català oral
entre persones i col·lectius, i especialment entre la població nouvinguda.
5. Fer arribar aquest acord a la seu nacional de la Coordinadora d’Associacions per la
Llengua catalana (CAL), al carrer Muntadas, 24-26 baixos 08014 de Barcelona, i als
organitzadors del pas del Correllengua pel municipi.

CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR DE REUS
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