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MOCIÓ CONJUNTA D’ ERC I CIU DE DECLARACIÓ D’INDEPENDÈNCIA DE CATALUNYA

En la consulta popular celebrada el dia 25 d’abril de 2010 a la nostra ciutat, el 94,5% dels vots
emesos van ser a favor de la independència de Catalunya. Aquesta cita, juntament amb la que
es va reproduir a molts altres municipis, va esdevenir una mostra clara de la capacitat de
mobilització ciutadana en la reivindicació per la independència de Catalunya, un exercici
democràtic que ha ajudat a normalitzar i situar aquest com un estadi polític plausible a dia
d’avui.
D’altra banda, el 7 octubre de 2010 el ple del nostre ajuntament va aprovar una moció per la
qual Calella es va declarar moralment exclosa de la constitució espanyola. Així, la majoria dels
representants dels calellencs i calellenques escollits democràticament a la nostra ciutat van
mostrar el seu desacord amb una norma espanyola que sovint s’ha utilitzat com a empara i
garant de la indissolució de l’actual territori espanyol.
En aquesta mateixa línia, el 29 de desembre de 2011, l’ajuntament de la nostra ciutat s’adheria
a l’Associació de Municipis per la Independència.
Aquestes han estat fites importants per al nostre esdevenir. Des d’aleshores i fins a dia d’avui,
s’han succeït diversos fets que han fet augmentar el sentiment a favor de la independència del
nostre país. Tan és així que el passat 11 de setembre, la manifestació organitzada per
l’Assemblea Nacional Catalana sota el lema “Catalunya, nou estat d’Europa” va aplegar més
d’un milió i mig de ciutadans i ciutadanes que clamant a favor de la independència van
protagonitzar una jornada històrica, donant un exemple de civisme i de compromís amb el
present i el futur de la nostra nació. De forma molt massiva els manifestants van expressar, de
manera clara i inequívoca, el desig que “Catalunya esdevingui un nou estat d’Europa” i van
recollir un anhel, que, en aquests moments, es compartit per una part molt important de la
societat catalana, que el nostre país assoleixi de l’instrument d’un Estat; eina imprescindible
per fer front als reptes de la nostra societat.
Una important representació de calellencs i calellenques també hi van ser presents.
Tots aquests fets animen a la subscripció de la present moció, a declarar la ciutat de Calella com
a territori català lliure i sobirà, i a donar suport també a la resolució del Parlament de Catalunya
(CiU, ERC, ICV, SI i DC) del passat dia 27 de setembre per l’exercici del dret a
l’autodeterminació.

En els darrers trenta anys, una part majoritària del catalanisme ha intentat vehicular el seu
progrés nacional, desenvolupament econòmic, cohesió social i aprofundiment democràtic a
través de la participació a l’Estat espanyol. Malgrat els avenços assolits respecte a la situació
viscuda sota el franquisme, el balanç d’aquest període és clarament insuficient de cara als
reptes de futur que tenim com a societat. Les propostes d’acord que han significat els estatuts
d’autonomia de 1979 i 2006, la col∙laboració amb l’entrada a la Unió Europea i a l’euro, la
contribució a la modernització econòmica i al progrés democràtic, han topat amb una clara
voluntat de recentralització i de laminació de l’autogovern –expressada amb les continuades
invasions competencials i, de forma molt significativa, amb la Sentència del tribunal
Constitucional sobre l’Estatut d’Autonomia de 2006‐, l’incompliment dels compromisos
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continguts en els diferents acords entre Catalunya i l’Estat espanyol, una inversió en
infraestructures molt menor al pes econòmic sobre el conjunt de l’Estat, el menyspreu i
l’assetjament contra la llengua i la cultura catalanes i un dèficit fiscal continuat durant aquest
període equivalent anualment al 8% de la creació de riquesa que avui posa en perill la cohesió
social i el progrés econòmic.
Els acords proposats estan determinats per la gravíssima situació social i econòmica que
pateixen els veïns i veïnes de Calella i, per extensió, de tot el poble de Catalunya com a
conseqüència de la seva pertinença a l’Estat espanyol. Avui, a Catalunya, l’atur afecta a 622.822
persones (a 31 d’agost), de les quals 1.539 a la nostra ciutat (agost 2012); el 20% de la població
es troba al llindar de la pobresa, el 40 % d’activitats econòmiques estan en perill de
desaparèixer i l’espoli fiscal suposa 16.000 milions d’euros per Catalunya i, localment,
39.870.501€ anuals.
Per tots aquests motius, i principalment per a preservar el benestar dels calellencs i
calellenques, i per tal d’impedir que l’agreujament d’aquesta situació de crisi derivi en greus
problemes de cohesió social, de degradació de les activitats empresarials i en més increments
de l’atur i la pobresa de les classes treballadores, que es proposa al plenari l’aprovació dels
següents ACORDS:
PRIMER. Declarar Calella territori català, lliure i sobirà.
SEGON. Donar suport a la resolució del Parlament de Catalunya per l’exercici del dret a
l’autodeterminació de data 27 de setembre de 2012 i que consta dels següents punts:
1.‐ El Parlament de Catalunya expressa el seu reconeixement i es felicita per l’enorme èxit
aconseguit a la massiva manifestació del passat 11 de setembre pels carrers de Barcelona, sota
el lema “Catalunya nou Estat d’Europa”.
2.‐ El Parlament de Catalunya constata que al llarg d’aquests darrers trenta anys, una part molt
important del catalanisme s’ha compromès a fons amb la transformació de l’Estat espanyol per
poder‐hi encaixar sense haver de renunciar a les nostres aspiracions nacionals, a la nostra
voluntat d’autogovern, ni a la nostra continuïtat com a nació. Però els intents d’encaix de
Catalunya a l’Estat espanyol i les seves reiterades respostes són avui una via sense recorregut,
Catalunya ha d’iniciar una nova etapa basada en el dret a decidir.
3.‐ És per tot això que el Parlament expressa la necessitat que Catalunya faci el seu propi camí,
constatant la necessitat que el poble català pugui decidir lliurement i democràticament el seu
futur col∙lectiu, per tal de garantir el progrés social, el desenvolupament econòmic,
l’enfortiment democràtic i el foment de la cultura i la llengua pròpies.
4.‐ El Parlament insta el Govern de la Generalitat i a les forces polítiques i els agents socials i
econòmics a impulsar el màxim consens possible per tal de portar a terme aquest procés
democràtic i el full de ruta consegüent, amb diàleg amb la comunitat internacional, la Unió
Europea i el Govern espanyol, per tal que la ciutadania de Catalunya pugui determinar en un
marc de plena llibertat, respecte al pluralisme, foment del debat i la convivència democràtica i
sense coaccions de cap mena.
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5.‐ El Parlament de Catalunya constata la necessitat que el poble de Catalunya pugui
determinar lliurement i democràtica el seu futur col∙lectiu i insta el govern a fer una consulta
prioritàriament dins la propera legislatura.
TERCER. Instar el Parlament de Catalunya que, recollint el clam majoritari de la població del país
i a partir del referèndum vinculant d’autodeterminació, si aquesta és la voluntat derivada de
l'esmentat referèndum, iniciï el procés de secessió de l’Estat espanyol i fixi, amb el màxim
suport possible de les forces representades, una estratègia per a la construcció de l’estat propi i
la proclamació de la independència nacional en el marc de la Unió Europea, rebent el necessari
suport i reconeixement internacionals.
QUART. Donar suport a les diferents accions i estratègies que l’Assemblea Nacional Catalana
realitzi per a la llibertat de Catalunya.
CINQUÈ. Instar la creació de l’Assemblea de Càrrecs Electes dels Països Catalans, recollint la
tasca ja feta per la Institució Cívica i de Pensament Joan Fuster per tal d’estendre i difondre
aquesta Declaració a la resta de comunitats integrants de la Nació Catalana a fi de preservar‐ne
la seva unitat i identitat com a poble.
SISÈ. Apel∙lar, des de Calella, a l’esperit cívic de tot Europa, inclòs l’Estat espanyol, per tal que
s’imposi una resolució democràtica dels conflictes i s’avanci en els ideals de la pau, el treball i la
llibertat, l’amistat i la germanor entre els pobles del món.
SETÈ. Notificar aquests acords a la Presidència del Parlament de Catalunya i a tots els grups
parlamentaris, a la Presidència de la Generalitat de Catalunya, a la Presidència del Govern
Espanyol, als diferents grups parlamentaris del Congrés de Diputats, a l’Associació de Municipis
per la Independència, per tal que aquesta ho comuniqui als seus municipis adherits, i a
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i a la Federació de Municipis de Catalunya.

