Ajuntament de Vilassar de Dalt
Secretaria

PROPOSTA D’ACORD

Assumpte: Moció en suport de la constitució de l’Estat Català en el marc de la Unió
Europea

Relació de fets

Catalunya es troba en una cruïlla històrica: o serà en llibertat o no serà.
Les històriques aspiracions del catalanisme polític majoritari, en el sentit d’arribar a ser
nació en el marc d’un Estat plurinacional, s’han mostrat impossibles per la pròpia
incapacitat de concebre la pluralitat nacional de les majories parlamentàries i els successius
governs espanyols posteriors a la dictadura.
Catalunya ha fet decisives contribucions a la modernitat de l’Estat espanyol: ha estat motor
de la seva democràcia; ha estat factor d’estabilitat política; és un pol de producció i
locomotora econòmica clau per a la redistribució de riqueses en el marc de l’Estat, arribant
al punt de l’ofec econòmic. No se’ns ha reconegut l’esforç. Actualment, l’atur afecta a uns
622.000 catalans i catalanes; el 20% de la nostra població es troba en el llindar de la
pobresa i el 40% d’activitats econòmiques corren el perill de desaparèixer en el marasme
de la crisi. Mentrestant, Catalunya pateix un dèficit fiscal que suposa més de 16mil milions
d’euros anuals. És evident que la cohesió social i el desenvolupament del nostre país
queden bloquejats per la nostra pertinença a l’Estat espanyol.
Catalunya es caracteritza per una demografia inclusiva, de barreja. El creixement
demogràfic català mai no s’explica si no és gràcies al factor migratori: les immigracions
espanyoles primer; les extracomunitàries després. I el valor de la nació és llur concepció
moderna de la identitat nacional. A Catalunya és català qui hi viu, qui hi treballa, i qui se
sent català independentment dels seus orígens immediats i remots. La nostra nació inclou.
Les andanades sobre suposats enfrontaments civils no tenen consistència ni base
sociològica.
L’11 de setembre de 2012 mostra un fet evident: hem arribat a la fi d’un trajecte històric
amb Espanya que ens manté en la subordinació. Catalunya no serà en el marc espanyol
perquè aquí mai rebrà el tracte de nació. Les esperances catalanes en la reforma d’Espanya
s’han esgotat i les contribucions catalanes a l’Estat ens ofeguen, i ara encara més, en la
conjuntura de la gravíssima crisi que patim. La gran manifestació de l’11 de setembre de
2012 és la constatació que una majoria de catalans i catalanes reclamen a les seves
institucions la construcció definitiva de l’Estat Català. Tenim nació i necessitem estat.
Molts vilassarencs i vilassarenques participaren dels actes de la diada a Vilassar de Dalt;
mostraren de forma senzilla i serena que volem ser lliures. Centenars de veïns i veïnes
marxaren sobre Barcelona amb els seus compatriotes d’arreu del país. Abans, Vilassar de
Dalt ja es va manifestar en aquesta direcció de diferents maneres: amb els contundents
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resultats de la Consulta per la independència del 13 de desembre de 2009; o el mateix
Plenari municipal ha fet passos congruents amb el procés iniciat per la societat civil. Les
tres més importants: hem declarat Vilassar de Dalt poble moralment exclòs de la
Constitució Espanyola; formen part de l’Associació de Municipis per la Independència;
mantenim les ensenyes catalana i vilassarenca com a úniques referències simbòliques a
l’edifici consistorial. Aquest conjunt de passos certifiquen la nostra voluntat simbòlica
d’esdevenir territori català lliure a l’espera que el Parlament de Catalunya prengui les
regnes de les declaracions i els processos legals.
Donat el que s’ha exposat, el Ple de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt pren els acords
següents:
Proposta d’acord

1. Manifestar l’adhesió a les legítimes i democràtiques aspiracions catalanes d’assolir
l’Estat català en el marc de la Unió Europea, d’acord amb el procés obert per la
societat civil catalana.
2. Mantenir tots el signes d’identitat catalans a Vilassar de Dalt com a única referència
nacional del municipi.
3. Continuar donant suport a les iniciatives civils i polítiques, a Vilassar, a Catalunya i
arreu dels Països Catalans, que de manera ordenada i estratègicament sòlida
refermin el procés que ens ha de dur cap a l’Estat Català.
4. Refermar la nostra lleialtat jurídica i política en exclusiva amb les institucions
catalanes, el Parlament i la Generalitat de Catalunya. Assumirem el lideratge
necessari que en aquests moments clau d’unitat es requereix per part del President
de la Generalitat.
5. Donem suport al Parlament de Catalunya i al govern de la Generalitat a què generin
les condicions estructurals per a la consecució de l’Estat, de manera que s’iniciï
formalment el procés legal d’independència respecte de l’Estat espanyol.
6. Fer palès que Vilassar de Dalt ha donat mostres evidents del seu sentit cívic i
democràtic. Som una Vila de pau, com ho és el nostre país. Apel·lem a l’esperit
cívic de tota Europa, inclòs el de l’Estat espanyol, per tal que s’imposi una
resolució democràtica dels conflictes i s’avanci en els ideals de pau, treball i
llibertat, l’amistat i la solidaritat entre els pobles d’Europa i el món.
7. Notificar aquests acords al President de la Generalitat, als diferents Grups
Parlamentaris del Parlament de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a
la Federació Catalana de Municipis, a l’Associació de Municipis per la
Independència, al Parlament Europeu i a Vilassar per la Indenpendència..
Vilassar de Dalt, 27 de setembre de 2012.

Plaça de la Vila , 1 • Tel.- 753 98 00 • Fax - 750 77 50 • 08339 Vilassar de Dalt • NIF P0821300A

c:\documents and settings\saralaia\escritorio\moció estat català.doc

