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MOCIÓ QUE PRESENTA L'ASSEMBLEA DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP) D'ARENYS DE
MUNT DE SUPORT A LA REALITZACIÓ DE LA CONSULTA OFICIAL DEL 9N MALGRAT
QUALSEVOL OPOSICIO. 

El passat  dilluns 22 de setembre del  2014 aquest  Ajuntament,  mitjançant l'aprovació  d'una moció en un Ple
convocat de forma extraordinària,  específicament per aquesta qüestió,  donava suport  a la convocatòria  de la
consulta del 9 de novembre del 2014, per decidir lliurement el futur de Catalunya dins l’exercici dels nostres drets
democràtics.  També  vam  assumir  el  nostre  compromís  amb  la  realització  de  la  Consulta,  facilitant  tots  els
recursos i les eines necessàries per fer-la possible i fent una crida a la participació.

En aquell mateix Ple vam donar ple suport al nostre President i al Govern del nostre país, així com al Parlament de
Catalunya i als partits polítics que donen suport a la convocatòria, per tal que duguin a terme la materialització de
la consulta del 9 de novembre dins el marc legal de la Llei 10/2014, del 26 de setembre, de consultes populars no
referendàries i participació ciutadana, aprovada pel Parlament de Catalunya.

Aquest suport que va donar el Ple de l'Ajuntament d'Arenys de Munt no és un suport gratuït sinó que respon a la
voluntat  majoritària  del  poble  d'Arenys  de  Munt,  reflectida  en  els  representants,  en  que  un  85%  són
independentistes.  Però,  a  més,  també  respon  a  la  voluntat  majoritària  del  poble  català  recollida  pels  seus
representants polítics. Una majoria social que s'ha expressat de forma clara a favor del dret d'autodeterminació
del poble català amb les 554 consultes populars sobre la independència de la Nació Catalana, amb gairebé un
milió de votants, realitzades arreu del país i que van començar a Arenys de Munt el 13 de setembre del 2009, amb
unes manifestacions multitudinàries com les del 10 de juliol del 2010, de rebuig a la sentència del TC, la de l'11 de
setembre del 2012, la Via Catalana del 2013 i la V d'aquest darrer 11 de setembre, per reclamar el dret universal
d'autodeterminació del Principat de Catalunya. 

Davant d'aquesta voluntat política popular catalana, recollida pels nostres representants polítics,  s'ha contraposat
la intransigència i l'actitud coercitiva del govern espanyol que, de forma totalitària, vol imposar les lleis espanyoles
com  a  instrument  contra  la  voluntat  del  poble  per  impedir  que  aquest  pugui  expressar  lliurement  i
democràticament la seva opinió.

Mostres de la intransigència del govern espanyol i de la seva imposició d'un model castellano-cèntric en el que no
es respecten les diferents cultures, llengües i tradicions de les nacions que ens ha tocat estar a dins de l'estat
espanyol, n'hi ha hagut moltes. No les citarem totes, només en destacarem dues, per l'agressió que representen
contra la voluntat democràtica del poble català: 

 la sentència contra l'Estatut d'Autonomia del 2006, última possibilitat d'entesa entre el poble català i el
govern espanyol;

 la suspensió de la Llei de consultes populars, juntament amb la suspensió del decret de convocatòria de
la consulta del 9N.

En moments recents similars a l'actual, l'Ajuntament d'Arenys de Munt  ha respost  amb valentia i audàcia en
diferents ocasions, moltes de les quals han servit perquè s'emmirallessin altres consistoris: 

 el  4 de juny del  2009 donant recolzament a la Consulta Popular  sobre la independència de la nació
Catalana del 13 de setembre del 2009; 

 el 13 de setembre del 2012 declarant Arenys de Munt territori català lliure i sobirà; 

 el 14 de febrer del 2013 donant suport a la Declaració de Sobirania del Poble de Catalunya;

 el 14 de març del 2013 per exercir la sobirania fiscal del consistori.

Ara, en el moment polític més important de la història recent del nostre país, no podem quedar indiferents al que
està succeint i hem de tornem a demostrar la nostra valentia. 



I  ho tornem a fer manifestant  que no acceptem imposicions de Governs que no escolten la voluntat popular.
Nosaltres si que l'escoltem. Nosaltres ens posem al costat del nostre President, del nostre Govern i del Parlament
de Catalunya per dir-los que no acceptem cap suspensió de la Consulta del 9N i també els hi demanem que ells
tampoc l'acceptin. 

Per tant, en aquests moments complicats i en els quals, els enemics de la llibertat d'expressió, ens volen atemorir,
nosaltres ens posem al costat de les nostres institucions i del nostre President per tal que defensin l'obediència a
les lleis que emanen del Parlament de Catalunya i a les responsabilitats que han assumit.

I fem una crida als més de 880 municipis, dels 947 que té el Principat, que han donat suport a la Consulta del 9 de
novembre, a que també manifestin que ha de ser la voluntat del poble català la que ha de decidir el futur de la
nació catalana.

És per  tots  els  motius exposats  que l'Assemblea de la  Candidatura  d'Unitat  Popular  proposa  al  Ple  de
l'Ajuntament d'Arenys de Munt l'adopció dels següents 

ACORDS:

Primer.- Donem ple suport al Decret número 129/2014 de convocatòria de la Consulta sobre el futur polític de
Catalunya,  dins del  marc legal  de la Llei  10/2014,  del  26 de setembre,  de consultes populars,  aprovada pel
Parlament de Catalunya per donar resposta a la voluntat majoritària del poble català i dels seus representants.

Segon.- Donem ple suport a l'exercici de la democràcia per conèixer amb exactitud quin és el futur polític que vol
el poble català i perquè sigui l'instrument amb el qual pugui manifestar la seva opinió.

tercer.- Que obeïm i defensem la decisió presa el 19 de setembre pel Parlament de Catalunya i la del President
de Catalunya del 27 de setembre. En aquest sentit farem costat a les nostres institucions en la univoca defensa de
la realització de la Consulta oficial del 9 de novembre del 2014, legalment acordada el 27 de setembre del 2014.

Quart.- Obeirem el mandat popular català rebutjant qualsevol suspensió política que s'oposi a la realització de la
Consulta del 9N. 

Cinquè.- Seguirem treballant en les tasques necessàries per desplegar la Consulta al nostre municipi en base a
la legalitat catalana emanada del Parlament. També posarem en marxa una campanya local d'informació sobre la
Consulta per fomentar el coneixement de la mateixa i la participació del conjunt de la població, tasca que, com a
institucions al servei del poble, és la que ens pertoca.

Sísè.- facilitarem tots els recursos i les eines necessàries que ens siguin requerides per les nostres institucions,
per tal de realitzar la Consulta del 9N.

Setè.- Comunicar aquest acord en el període de 5 dies des de la seva aprovació al president de la Generalitat de
Catalunya i  a  la  presidenta  del  Parlament  de Catalunya i  als  grups parlamentaris.  També a l’Associació  de
Municipis per la Independència (AMI) i a l’Associació Catalana de Municipis (ACM) per tal que ho difonguin entre
els seus municipis associats i  per a què ho trametin de forma conjunta al  president del  Govern Espanyol,  al
president  del  Congrés  dels  Diputats,  al  secretari  general  de les  Nacions Unides,  al  president  del  Parlament
Europeu, al president del Consell de la UE i al president de la Comissió Europea.

No obstant això el Ple acordarà el que consideri més convenient. 

Arenys de Munt,  2 d'octubre del 2014


