
 

MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE 
CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL, PARTIT DEL SOCIALISTES DE CATALUNYA-
PROGRÉS MUNICIPAL I CONVERGÈNCIA I UNIÓ AL PLE DE L’AJUNTAMENT DE 
RIUDOMS DE RECONEIXEMENT A L’ÈXIT DE LA VIA CATALANA  
 
 
La Via Catalana per la Independència de l'Onze de Setembre passat va ser una 
mobilització històrica de la societat civil catalana a favor de l'assoliment d'un estat propi. 
El poble català va mostrar al món la voluntat de decidir el seu futur, i de fer-ho a favor de 
la independència, amb una gran lliçó de civisme, convivència, transversalitat i valors 
democràtics. 
 
La societat civil riudomenca també es va mobilitzar participant activament en la Via 
Catalana, sobretot en els trams que passaven pel nostre terme municipal (que van 
aplegar més de 8.500 persones, de les quals més de 2.700 eren de Riudoms), així com 
en tots els actes que es van celebrar per celebrar la Diada (baixada de torxes, odrena 
floral d’entitats, partits polítics i Ajuntament i participació de Gegants, colles de Diables i 
colles de grallers pels carrers de Riudoms, en els actes previs a la Via Catalana) 
 
Un cop més, la Diada va mostrar que el procés cap a l'assoliment d'un estat propi que viu 
el país té un caràcter popular i transversal, i que troba en organitzacions cíviques com 
l'Assemblea Nacional Catalana el canal útil de vertebració per sumar de manera inclusiva 
i apartidista aquestes voluntats amb un objectiu comú. Precisament, al nostre municipi, 
Riudoms per la Independència, que és l'assemblea territorial de l'Assemblea Nacional 
Catalana, és una bona mostra d'aquesta dimensió vertebradora que fa un servei 
inestimable a l'extensió i l'èxit del procés. 
 
Per tot això, es proposa l’aprovació en el ple de l’ajuntament de Riudoms els següents 
 
Acords: 
 
Primer.- Felicitar a l’Assemblea Nacional Catalana per l’èxit aconseguit en la Via 
Catalana. I en particular a l’Assemblea Riudoms per la independència per la dinamització, 
coordinació i mobilització a tants conciutadans que van assistir a la Via Catalana. 
 
Segon.- Assumir com a propi i prioritari, l’objectiu expressat per la ciutadania el passat 11 
de setembre, de ser consultada durant el 2014 sobre el futur de Catalunya com a Estat 
lliure i independent  
 

Riudoms, 28 de setembre de 2013 
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