ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL MORELL
Identificació de la sessió:
Núm.:
Data:
Caràcter:
Hora d’inici:
Lloc:

4/2017
25 d’octubre de 2017
Ordinari
14:00 hores
Sala d’actes de la Casa Consistorial

Assistents:
Pere Guinovart Dalmau
Eloi Calbet Ferran
Maria Jesús Valldosera Gasull
Josep Lluís Navarro Morgades
Albert Roig Rovira
Josep Maria Garriga Barberà
Josep Lluís Moreno Santacana
Absents:
Susanna Ferré Bové
Judit Fernández Llerena
Albert Ortega Royo
Victoria Eugenia Grau Portabales
Secretària accidental:
Mª Eulàlia March Domingo
Ordre del dia:
1. Aprovació, si escau, de la motivació de la convocatòria extraordinària per
urgència.
2. Aprovació, si escau, de la moció per exigir la llibertat dels presidents de
l’Assemblea Nacional Catalana, Jordi Sànchez, i d’Òmnium Cultural, Jordi
Cuixart.
3. Aprovació, si escau, de la moció per aturar la suspensió de l'autonomia
de Catalunya
4. Aprovació, si escau, de la moció en suport del Correllengua

Al poble del Morell, essent el dia 25 d’octubre de 2017 a les 14:00 hores es
reuneixen a la Sala d’Actes Consistorial sota la presidència del Sr. Alcalde, els
senyors i senyores a dalt esmentats i que pel seu nombre representen el terç dels
membres del Ple, assistits pel sotasignant Secretari i per la Interventora amb la
finalitat de celebrar la sessió per a la qual han estat convocats reglamentàriament.
Una vegada iniciada la sessió es posen a debat els assumptes que es relacionen a
l’ordre del dia.

Desenvolupament de la sessió:
1. Aprovació, si escau, de la motivació de la convocatòria extraordinària
per urgència.
Vistos els últims esdeveniments polítics i socials ocorreguts a Catalunya des del
passat dia 1 d'octubre de 2017 amb l’empresonament dels Presidents de
l'Assemblea Nacional Catalana i d'Òmnium Cultural i l'anunci del Govern espanyol
d'aprovació de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució espanyola, que es preveu
sigui aprovat pel Senat durant el proper dijous 26 d'octubre de 2017, l'Associació
Catalana de Municipis, juntament amb l'Associació de Municipis per la
Independència proposa l'aprovació d'ambdues mocions durant els dies 23, 24 i 25
d'octubre de 2017.
Vist que l'actual Secretària accidental de l'Ajuntament del Morell es troba en
situació de baixa laboral i fins dimarts dia 24 d'octubre no s'ha produït el
nomenament de la Sra. Mª Eulàlia March Domingo com a Secretària accidental.
Vist que no es dóna compliment al termini de dos dies hàbils per a la convocatòria
d'un Ple extraordinari.
Per tot l'exposat el Ple de l'Ajuntament del Morell aprova per unanimitat els
següents ACORDS:
ÚNIC.- Justificar la urgència de la convocatòria de Ple extraordinari per urgència.
El Sr. Lluís Navarro Morgades pregunta si els regidors i regidores que estan absents
han justificat la seva absència a lo que el Sr. Alcalde respon que la Sra. Susanna
Ferré Bové està a punt d’arribar i que la Sra. Judit Fernández Llerena està
treballant.
El Sr. Lluís Navarro Morgades pregunta si els regidors del grup del PSC també han
justificat la seva absència a lo que el Sr. Alcalde respon que no han dit res; llavors
el Sr. Navarro sol·licita que consti en acta que els regidors del grup del PSC no han
justificat la seva absència.
2. Aprovació, si escau, de la moció per exigir la llibertat dels presidents de
l’Assemblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez, i d’Òmnium Cultural, Jordi
Cuixart.
El passat dilluns 17 d’octubre la justícia espanyola va empresonar els presidents
d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, i de l'Assemblea Nacional Catalana, Jordi
Sánchez. De nou, es va judicialitzar un conflicte polític que l’Estat espanyol no sap
resoldre amb diàleg i negociació.
Un Govern espanyol que, utilitzant tots els mecanismes de què disposa, va tornar a
creuar una línia vermella en qualsevol democràcia a l'Europa del segle XXI.
Empresonar persones per manifestar-se pacíficament, tenir idees diferents i donar
veu al poble. Un fet que posa en greu risc els valors democràtics que crèiem que
eren la base de la Constitució de 1978.
Les idees són la llibertat més gran que tenen els homes i les dones del segle XXI
després de lluites incansables de persones anònimes, de col·lectius socials, fins i tot
de guerres... Avui, per sort, estan protegides en tots els tractats internacionals.
No hi ha estat democràtic al món que jutgi les idees i menys encara que les
empresoni; que persegueixi les urnes, el vot, la decisió democràtica d’escollir. No hi
ha estat democràtic al món que persegueixi la llibertat d’expressió; que censuri els
mitjans de comunicació, que dicti les notícies als periodistes i que coaccioni la
llibertat d’informació; que privi de la llibertat de reunió i de manifestació.

Quan la democràcia és vulnerada en un país, tot el món ho pateix. Quan algú tolera
que vulnerin els drets dels catalans, hi perden tots els ciutadans europeus. Quan
algú és còmplice d’aquesta vulneració és còmplice també d’una forma d’actuar
pròpia d’una dictadura.
Empresonar representants de la societat civil forma part de l'estratègia de l'Estat
per tensar, crispar i radicalitzar un conflicte polític. L'objectiu final és desactivar
tota la societat civil. Volen dividir-nos com a poble i trencar la nostra cohesió social.
El Sr. Lluís Navarro Morgades Navarro expressa estaria bé que l’ajuntament fes una
carta als Jordi´s per donar-los suport i a les seves famílies, la situació familiar a
banda de la política i de la presó que estan vivint es una situació molt greu i que es
evident que ningú de nosaltres voldríem que es donés a les nostres .
El Sr. Eloi Calbet Ferran expressa que és evident no tan sols pel tema polític que a
tots ens en comuna d’alguna forma si no també més enllà del tema polític que la
dignitat de les persones i de la societat, trobar-nos davant d’aquesta situació en
unes tessitures com les que estem vivint des de fa ja desgraciadament unes
setmanes, per nosaltres, i quan dic nosaltres no dic els del Morell, sinó diem els
catalans, la societat catalana ens ha de provocar un acte d’extrem rebuig cap ha
qualsevol acció d’aquestes característiques plantejant no només la justícia
espanyola si no per l’estat espanyol en ple. Quan parlem d’estat no estem parlant
dels qui governen, estem parlant de tots aquells qui conformen tot l’estat espanyol i
això no vol dir anar en contra dels espanyols es anar en contra del sistema que
perpetua durant tants anys en la corrupció, en la manca de transparència i en la
poca divisió de poders que s’ha demostrat sobretot aquestes setmanes, posar dos
persones a la presó just fa una setmana i tres dies per els motius quals se’ls
empresona justament un tribunal qual no te capacitat per fer-ho, no tan sols ens ha
avergonyit com ha societat aquells que encara es puguin sentir mínimament
espanyols legítimament a mes a mes, sinó que crec que d’alguna forma ha de ser
una repulsa global de la societat de tots els catalans i catalanes que durant molts
anys han lluitat per que Catalunya sigui avui es el que es, Catalunya volem que
sigui el que la gent ha decidit que sigui i a partir de aquí els nostres polítics han
desenvolupat i així crec que estan fent una fulla de ruta que crec ha de fulminar en
definitiva que son ells el que ho han de fer el mandat democràtic de l’1 d’Octubre y
el que no podem fer es recular i jo una reflexió que faig personal y crec que molt
compartida també pel meu grup municipal i pel ple de aquest ajuntament i es que
arribant a aquest punt i posant la marxa enrere seria un fracàs per la societat
catalana de unes dimensions crec estrepitoses arribats en aquest punt i vist l’abast
de la catàstrofe que esta disposat el govern estatal l’ estat espanyol, el partit
popular, ciutadans i el partit socialista espanyol, també una part del socialista
català i una part de la societat civil espanyola que hi dona suport nosaltres el únic
que es queda per dir és dons com va dir el senyor Trapero molt bé “Pues adiós
nosaltres marxem” tal i com va dir la gent l’1 d’Octubre com ha poble no volem
continuant compartint ningun moment amb qui d’alguna forma ens ha empresonat
a dos persones simplement per ser els caps de tot, simplement per ser els dos caps
de tot de dues de les, que ni han d’altres, però dues de les principals associacions
com es Omnium i l’assemblea nacional catalana, les associacions que han liderat
potser d’alguna forma liderat aquest procés d’independència i que sense elles
probablement tampoc avui no hi hauria una coordinació social com l’hem conegut i
ells dos han hagut de pagar com ha cap de turc aquesta pena que els hi ha
imposat, ja no dic la justícia espanyola si no l’estat espanyol, justícia política
espanyola perquè podíem parlar ja de una justícia polititzada una política
juditzialitzada diguem-li com vulguem a partir d’aquí nosaltres mostra evidentment
aquest rebuig frontal amb ells dos perquè ells son els que ara hi son i val la pena
tindre present i no descartar la possibilitat de que hi hagi més empresonats en els
propers dies i per tant els catalans i les catalanes que som els que hem de defensar
el nostre territori mai millor dit avui i dema i demà passat també hem de defensar

les nostres institucions i els nostres polítics i també a tots aquells que ens
representin a través d’aquestes associacions per tant visca Catalunya que retornin
aviat els dos Jordis i que podem continuar com a mínim amb serenor i amb una
mica mes de tranquil·litat que els darrers dies no semblen que les coses seguiran
aquest camí però aquesta es l’esperança que hem de tindre tots per dur a terme el
mandat electoral.
Per tots aquests motius, el Ple de l'Ajuntament del Morell adopta per unanimitat els
següents ACORDS:
PRIMER.- Exigir la llibertat immediata dels presidents de l’Assemblea Nacional
Catalana, Jordi Sànchez, i d’Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.
SEGON.- Declarar la vulneració de les llibertats de les persones, recollides i
protegides en tots els tractats internacionals i manifestar la persecució de la lliure
expressió i del dret a decidir de les persones per part d’un estat que jutja les idees i
empresona de forma il·legal.
TERCER.- Denunciar la manca de separació de poders a l’Estat espanyol, així com
la manipulació i coacció dels mitjans de comunicació.
QUART.- Demanar a les institucions europees que no continuïn donant l’esquena a
Catalunya davant accions pròpies d’una dictadura.
CINQUÈ.- Comunicar al Parlament de Catalunya, a l’Oficina del Parlament Europeu
a Barcelona, a l’Oficina de l’Alt Comissionat de l’ONU per als Drets Humans
(ACNUDH) i al Congrés dels Diputats, així com a l’Associació Catalana de Municipis
(ACM) i l’Associació de Municipis per la Independència (AMI), l’aprovació de la
present moció.
3. Aprovació, si escau, de la moció per aturar la suspensió de l'autonomia
de Catalunya
L’acord entre el Partit Popular, el Partit Socialista Obrer Espanyol i Ciudadanos per a
la suspensió de l’autonomia de Catalunya, evidencia que davant d’un problema
polític la resposta de l’Estat espanyol es basa en la repressió i en la retallada de
drets. Trenta-vuit anys després de recuperar l’autonomia catalana amb l’aprovació
de l’Estatut, després de les llargues dècades de dictadura franquista, són ara tres
partits polítics en el marc democràtic els qui volen tornar a sotmetre Catalunya a
aquella situació d’anul·lació política.
L’aplicació de l’article 155 de la Constitució Espanyola liquida, de facto, l’autonomia
catalana a través d’un fort atac als drets dels catalans i les catalanes per la
incapacitat de diàleg de l’Estat espanyol i que s’ha concretat en la seva resposta
repressiva a través de la vulneració de drets fonamentals, la censura d’internet i de
mitjans de comunicació, la violació del secret postal, les detencions de càrrecs
públics, querelles i processos judicials contra el govern, la mesa del parlament i
més de 700 alcaldes i alcaldesses, la brutal violència policial exercida contra
població pacífica l’1 d’octubre, l’empresonament dels líders de la societat civil, el
gran desplegament de forces policials que encara es manté a Catalunya i la
intervenció i congelació dels comptes de la Generalitat de Catalunya.
El Govern espanyol i els partits polítics que li donen suport continuen optant per la
via de la repressió i la vulneració de drets enlloc d’escoltar el clam del poble i les
institucions de Catalunya que en les eleccions del passat 27 de setembre de 2015
van concedir la majoria absoluta del Parlament a les forces independentistes i que
el passat 1 d’octubre, en el referèndum d’autodeterminació de Catalunya, van ser
novament refermat el mandat democràtic per a la independència de Catalunya.

El Sr. Lluís Navarro Morgades exposa el següent: “Jo diré poques coses però si diré
que trobo vergonyós que cap dels dos membres del partit socialista de Catalunya
del nostre ajuntament hagin vingut en aquest ple perquè això es amagar i es no
donar la cara davant d’una situació que en aquest moment quasi quasi no pot ser
mes greu pel nostre país per Catalunya i del qual el seu partit no tan sols en forma
part si no que el partit del president, el partit de Rajoy s’ha recolzat precisament
amb el partit socialista obrer espanyol i amb el partit socialista de Catalunya per
tirar endavant l’article 155 i que una part diguéssim del partit socialista de
Catalunya si be s’han manifestat en contra de l’aplicació hi ha una part que no tan
sols no s’han manifestat en contra si o que la troben a favor i es clar ens hauria
agradat saber el posicionament dels regidors del nostre ajuntament del partit
socialista de Catalunya ens hauria agradat molt perquè es clar, a mes, els tenim al
govern per tant de debò que ho trobo decepcionant ho trobo vergonyós i ho trobo
un acte de covardia per la seva part perquè estem donant la cara tots els regidors
dl PDQ, tots els alcaldes, els regidors d’esquerra i de la CUP estem donant la cara y
d’alguna manera i sobretots els alcaldes sabem que ens hi juguem, ens hi juguem
la presó i ells suposo que a lo millor els hi encantaria no?, com a mínim donar la
cara encara que fos per votar en contra, ho trobo decepcionant i vergonyós en
quan el contingut d’aquest acord i d’aquesta moció es ben clara, el govern de l’estat
espanyol es un govern de dretes, Europa esta avançant l’extrema dreta, ho estem
veient amb totes les eleccions que es van fer sigui en àmbit estatal o en àmbit
Europeu per exemple Alemanya l’extrema dreta esta avançant, aquí ja la tenim
instal·lada al govern, aquí no es que estigui avançant, aquí es que esta a govern i
esta utilitzant a Catalunya i ens vol agenollats i ens vol vençuts i la seva estratègia
no es política la seva estratègia es militar, es una estratègia de guerra i de fer
veure als seus votants i a la resta de l’estat espanyol que ens han guanyat perquè
això li pot donar la majoria absoluta i l’explotació màxima i d’altra banda també
esta utilitzant Catalunya per amagar la seva corrupció, l’esta utilitzant per que la
corrupció ha passat del primer pla de les noticies a nivell d’estat i a nivell d’Europa
que eren les corrupcions del partit popular dons s’està amagant a darrera del fet
català, ens diuen separatistes i no nosaltres no som separatistes, nosaltres no som
independentistes nosaltres el que volem es decidir el futur de cas anostra, el futur
de Catalunya, el futur dels nostres fills i dels nostres nets això es el que volem i si
Espanya ens hagués tractat bé haguem pogut estar dintre d’un estat federal olts
ens diuen que sortirem d’Europa, home dons si Europa tampoc ens tracta bé
tampoc hi haurem de fer res a Europa no, allà on no ens hi trobem a gust no hem
d’anar a fer res, ens hem d’entendre amb qui ens sentim a gust això es com una
escala de veïns amb alguns ens farem mes y amb altres menys, en definitiva es
evident que hem d’intentar arribar a acords per mantenir la comunitat en bon estat
ara es clar, si un veí, com nosaltres, que a mes a mes es un veí que a mes a mes
aporta molts diners, el que fa mes exportacions, el mes modern amb les
estructures, industries si no ens tracten be, hem de marxar a nosaltres no ens van
donar més opcions y de fet han anat provocant el partit popular ha anat provocant
aquesta situació a partir del 2010 i ha anat augmentant i jo crec que quan algú diu
no es que ells no s’esperaven aquesta resposta del poble català, jo penso a vegades
que es just lo contrari, ells esperaven precisament que hi hauria una resposta del
poble català i això ho podrien utilitzar per fer la seva campanya, Catalunya la tenen
perduda, el partit popular, Catalunya ja sap que la te perduda, com el país basc,
mai guanyen les eleccions estan mes ben aviat baixaran que no pas guanyaran,
som el banc de prova i som el seu experiment tant a nivell d’Europa com a nivell
d’Estat fent mes forta encara aquesta extrema dreta això ho vam veure a la
manifestació de Barcelona a favor de l’unionisme i ara en convocant una altra i si
quan l’aplicació de l’article 155 no es una aplicació contra els independentistes ni
contra els castellans que on català parlants o contra els vinguts de fora d’altres
nacions d’Europa o d’altres continents, no es una aplicació contra de la convivència,
la cultura y l’economia de tots els que vivim a Catalunya, i si no hi haurà distinció

de rasa, ni de llengües ni de religions ni d’absolutament res no? Per tant no
entenem com el partit socialista sobre tot el partit socialista de Catalunya esta a
favor d’aquesta aplicació, no ho podem entendre, podem entendre els PP’s i els
partits ciutadans, però no podem entendre com el partit socialista català esta a
favor de posar en marxa l’article 155, perquè si no fos pel partit socialista això el
govern del PP no s’hauria atrevit a fer-ho, per tant es evident que estem d’acord
amb aquesta moció, hem sap molt greu aquesta situació i hem de tenir la confiança
en els nostres governants per molts motius, primer perquè ells si que han donat la
cara per tots nosaltres i s’hi juguen la presó i s’hi juguen les famílies, des de el
president de la generalitat a el regidor del poble més petit de Catalunya que esta a
favor de la proclamació de la republicà Catalana, per tat, tenim la força, tenim la
il·lusió i això no ens ho poden treure, hem de tindre plena confiança, hem de sortir
al carrer les vegades que siguin convenients perquè aquesta no ens la guanyaran,
Catalunya ja l’han perdut i ho saben, ells han anat massa lluny i nosaltres encara
que sigui en passos mes petits no n’hem fet ni un enrere, tots els hem fet endavant
i així serà.
El Sr. Albert Roig Rovira exposa el següent: “és ben cert i estic d’acord amb el
Lluís, aquests companys socialistes no estan aquí amb nosaltres, però m’agradaria
que mitjançant un comunicat públic expressessin si estan a favor o en contra
d’aquest 155, en funció de la resposta, no diré res de nou, vam començar la
legislatura i el nostre grup es va abstenir amb la votació de l’alcalde i vam oferir ma
estesa, i com ha passat en altres municipis on hi ha un pacte amb els socialistes, hi
ha on si hi ha on no, un acte de seguretat i generositat que donen partits com
nosaltres es oferir no un pacte de govern si no si arriba si no una governabilitat a
l’equip que esta davant de l’ajuntament que en el cas del morell seria CIU, això ho
deixo damunt de la taula suposo que haureu sentit diferents noticies d’altres
ajuntaments on ha passat i ja os ho dic, en funció d’aquest comunicat públic crec
que un equip de govern deuria prendre decisions i mesures i mes en el marc que
estem ara potser a l’inici de la legislatura no teníem per que ni ningun motiu ni se
exprés però en els dies que estem vivint que son dies realment molt durs, jo crec
que l’ajuntament del morell s’hauria de posicionar, es nomes una opinió però
damunt de la taula queda.”
El Sr. Alcalde exposa el següent: “tant de l’esquerra com des de el PdCat aquests
moments s’ha optat per a que cada municipi decideixi a partit de la situació que ens
trobem, de les decisions que es prenguin i com ens trobarem a partir de divendres,
dons que donem un marge primer per que ho hem de parlar ja que hem de ser
conscients tothom que a la majoria de municipis tant a l’esquerra a un costat
governant com a on governa el Pdcat doncs les eleccions a vegades son més bones,
son menys dolentes i crec que passa per una reflexió entre els grups de esquerra i
el grup de Pdcat del Morell en funció dels esdeveniments. Si algú es pensava que
als 60 anys s’havia de veure aguantat de les seves llibertats no t’ho pots creure, un
país que gent de la taula dons demanava la llibertat del nostre poble no ens podem
creure que de cop d’un article que no s’ha aplicat en cap lloc del mon perquè no
saben ni com s’ha de desenvolupar de cop i volta en apliquen l’ article 155 que no
s’ha aplicat en lloc perquè l’únic referent que troben es aplicar un referent de les
canàries del senyor Borrell que com ell després es va a tirar enrere no es va aplicar
el 155, però aquell 155 de les canàries vers al 155 que es proposa avui a
Catalunya, no se, una reflexió i tan sols per demanar una cosa que avui
democràticament creiem que es una necessitat com a país fer un referèndum per
que ens deixin votar per prendre una decisió en un referèndum legal del que som i
el que no som, exemple, quan el volem fer se’ns prohibeix, quan el fem se’ns
atonyina lo que vol dir que en aquests moments l’actitud del PP, els socialistes, de
ciutadans i d’altres grups de la dreta espanyola i econòmics de la dreta espanyola i
catalana ens a portat on estem, ara ens tocarà posar muscle més perquè les

situacions seran molt més difícils, vam anar a les urnes, vam saber i ells una de les
venjances és, no hi haurà votacions, no hi haurà paperetes i nosaltres demostrem
que hi haurà paperetes, hi haurà votacions i hi haurà urnes y que 2.200.000
persones encara que no ho vulguin reconèixer, si haguessin pogut votar
correctament i legalment. Doncs ens volen separar dient que nosaltres no
representem el poble de Catalunya, nosaltres som els separatistes els altres son els
que representen al poble de Catalunya dit això i que crec que ara si com us deia
haurem de posar-hi muscle ja que des de a dalt li han posat, quan van firmar els
700 alcaldes, els que han decidit anar a posar les urnes, saber les conseqüències
tenir clar el que portava però jo crec que els alcaldes que han firmat i hem anat a
firmar, els ajuntaments que ens hem compromès, tots els regidors que ens hem
compromès, ens hem compromès a una finalitat que s’acaba en que el president
ens deixi amb la mel a la llengua com ens va deixar l’últim dia i es proclami la
república, vull no tenim cap altre camí, el 155 no ve d’avui, tothom tenia clar que ja
fa temps que es treballa en el 155 tothom tenia clar que nosaltres no hi arribaríem i
ara en aquests moments volen a Catalunya agenollada l’única cosa que ens volen
es agenollats i no han de aconseguir perquè Catalunya tornarem a sorgir però
tornarem a vèncer, tampoc es el moment de la confortació entre nosaltres i el
poble, es el moment de continuar sumant, de intentar que siguem més i això
nomes ho aconseguirem els que ens ho creiem els que batallen per sumar els que
no pensem con nosaltres, a sumar els que encara no creuen que podem ser
independents vers els que ens ho creiem perquè el que es busca en aquests
moments i ho podeu veure cada dia als nostres pobles i les nostres ciutats l’única
eina que els hi queda es buscar l’enfrontament entre nosaltres cosa que no tenen
que aconseguir, cosa que el divendres el president proclami la república de veritat,
no queda cap mes camí i que sàpiguen que els 700 o 800 alcaldes que podem ser
conjuntament amb els regidors i la societat civil afrontarem les dificultats que
puguin vindre i hem de ser conscients de les dificultats que poden vindre i les hem
d’assumir per que les nostres avies i besàvies les van assumir. Per això que passem
a la votació de la moció
Per tots aquests motius, el Ple de l’Ajuntament del Morell aprova per unanimitat els
següents ACORDS:
PRIMER.- Manifestar el suport al Govern de Catalunya i al Parlament per fer
efectiu el mandat popular del passat 1 d'Octubre en els termes que estableix la Llei
del Referèndum d'Autodeterminació i la Llei de Transitorietat Jurídica i Fundacional
de la República aprovades pel Parlament de Catalunya.
SEGON.- Condemnar la violació de drets fonamentals a Catalunya a través de les
mesures repressives aplicades per l’Estat espanyol contra la població i les
institucions catalanes.
TERCER.- Instar el Govern espanyol i els partits que li donen suport a aturar la
suspensió de l’autonomia de Catalunya que ja estan portant a terme i que volen
reblar amb l’aplicació de l’article 155 de la Constitució Espanyola.
QUART.- Comunicar aquest acord al President de la Generalitat de Catalunya, a la
Presidenta del Parlament de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a
l’Associació de Municipis per la Independència, al Govern espanyol i als grups
polítics del Parlament de Catalunya.
4. Aprovació, si escau, de la moció en suport del Correllengua 2017
Atesa la necessitat d’assolir la plena normalització 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.

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, el Ple de l'Ajuntament del Morell aprova per unanimitat els següents
ACORDS:
PRIMER.- 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.
SEGON.- 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.
TERCER.- 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.
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.- 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.
El senyor Alcalde aixeca la sessió a les 15:10 hores i d’ella s’estén la present acta
del contingut de la qual, com a Secretari, en dono fe.
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