
                                                                

MOCIÓ EN SUPORT DEL REFERÈNDUM ESCOCÈS

El primer ministre escocès, el sr. Àlex Salmond, complint amb un dels compromisos 
electorals plantejats per la seva formació política, proposa fer un referèndum a la tardor de 
2014 amb la pregunta "Està d'acord que Escòcia hauria de ser un país independent?".
La proposta de Saldmon es planteja oberta a totes les persones que viuen i treballen a Escòcia, 
i amb la participació dels joves a partir dels 16 anys. Segons el propi Salmond "Vull la 
independència no perquè pensi que som millors que cap altre país, sinó perquè sé que som tan 
bons com qualsevol altre", ha destacat Salmond. "El nostre futur i el nostre èxit han d'estar a 
les nostres mans".
Tenint en compte que en l'edició del dia 27 de gener, el Periódico de Catalunya publicava una 
enquesta del Gabinet d'Estudis Socials i Opinió Pública "Gesop" que assegurava que un 
53,6% dels catalans votaria "Sí" a la independència en cas que ara se celebrés un referèndum 
secessionista, 5,5 punts més que no pas el 2010.
Tenint en compte que el municipi d'Igualada va ser seu d'una consulta popular sobre la 
independència de Catalunya, en la qual hi van participar 7.512 persones (una quantitat 
superior al número de votants de qualsevol de les opcions polítiques avui representades al 
nostre municipi).
Tenint en compte que el municipi d'Igualada forma part de la recentment constituïda 
associació de Municipis per la Independència, que té per objectiu final la celebració d'una 
consulta per la independència de Catalunya.
Tenint en compte que el que aquí es planteja és l'exercici del dret a decidir, com a fórmula 
màxima d'aprofundiment democràtic
Tenint en compte que aquest dret a l'autodeterminació és un dret inalienable de tots els pobles 
del món, i un principi fonamental dels drets humans, com així recull la carta de les Nacions 
Unides.

És per aquest motiu que es proposa al Ple l’adopció del següents acords: 

PRIMER. Donar suport a l'exercici del dret a decidir del poble escocès, com a mostra 
d'aprofundiment democràtic i com a via a seguir al nostre país.

SEGON. Fer arribar el resultat d'aquest acord al primer ministre escocès Sr. Àlex Salmond, 
així com al partit polític que representa (SNP).

TERCER. Fer arribar aquest acord al President de la Generalitat de Catalunya, per tal que 
tingui en compte aquesta iniciativa escocesa i n'estudii la seva viabilitat pràctica al nostre 
país.


