
MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS POLITICS MUNICIPALS  PRESENTS A 
L’AJUNTAMENT DE CENTELLES: PSC-EPM, CiU, AxC-EPM i ERC-AM, SOBRE EL 
PROCÉS DE LLIBERTAT I SOBIRANIA DE CATALUNYA. 

 
Atès que la realitat nacional de Catalunya, s’expressa a partir d’una llengua, una 
cultura i les institucions pròpies que s’han anat desenvolupant al llarg de la seva 
història. I que l’existència d’aquesta realitat nacional diferenciada ha estat 
reconeguda, fins i tot, a l’empara de l’article segon de la Constitució espanyola, 
referint-se de manera diferenciada a nacionalitats i regions, quan parla del dret a 
l’autonomia. 
 
Atès que Catalunya, com a poble, com a nació, com qualsevol altra nació, té dret a 
l'autodeterminació i té dret a què la seva ciutadania debati i esculli el seu propi model 
de país, tant des del punt de vista institucional com social, econòmic, cultural, polític i 
en qualsevol àmbit. 
 
Atès que en la consulta popular celebrada a Centelles el 13 de desembre del 2009 
una part important de la ciutadania va expressar de manera sobirana i compromesa el 
seu desig de viure en un país lliure i independent, segons es desprès dels resultats 
que ens animen a la subscripció de la present moció i a declarar Centelles territori 
lliure català. 
 
Atès que la sentència del Tribunal Constitucional de l’any 2010 sobre l’Estatut de 
Catalunya aprovat pel Parlament de Catalunya, les Corts espanyoles i referendat pels 
catalans i catalanes va representar un trencament del marc constitucional, a més de la 
vulneració de la voluntat del poble de Catalunya, conduint a una confirmació del 
fracàs de l’encaix de Catalunya en el marc autonòmic constitucional espanyol. I tenint 
en compte que l’ajuntament de Centelles ja va expressar el seu rebuig aprovant per 
unanimitat una moció en data 9 de juliol de 2010. 
 
Atès que una bona part de la  ciutadania, moviments de base, agents socials, culturals 
i econòmics del país i, de forma destacable, molts municipis, a través de consultes pel 
dret a decidir, l’Assemblea Nacional Catalana i l’Associació de Municipis per la 
Independència, han assumit un lideratge en aquest procés de constituir Catalunya 
com a nou estat d’Europa que ha superat el paper de les institucions i partits polítics. 
 
Atès que el passat Onze de setembre un nombre important de la societat catalana, 
amb considerable representació de centellencs i centellenques, va sortir al carrer  per 
demanar de forma cívica i pacífica un estat propi dins de la Unió Europea, fet que va 
significar l’inici d’una nova etapa en la que serà imprescindible  que tots junts : partits 
polítics, agents socials, entitats representatives del mon municipal, Associació de 
Municipis per la Independència,  Assemblea Nacional de Catalunya arribin a un Acord 
Nacional per l’exercici del dret a decidir, el més ampli possible, per tal que la 



ciutadania de Catalunya pugui expressar  a través d’un referèndum o una consulta la 
seva voluntat sobre el futur del país. 
 
Atès que l’exercici del dret a decidir ha de ser un procés pacífic, indiscutiblement 
democràtic garantint la transparència en la informació, la llibertat del debat i la 
participació ciutadana. 
 
Atès que el municipi de Centelles està involucrat i representat en diferents entitats que 
estan treballant en aquests moments per arribar a un acord, el més ampli possible, 
per poder fer un referèndum o una consulta on tothom pugui exercir el seu dret a 
decidir el futur del país com el fet de que forma part de l’Associació de Municipis per la 
Independència, tal com es va aprovar per unanimitat en un ple municipal. 
 
Atès que una de les conseqüències d’aquest procés que s’està iniciant és la 
convocatòria d’eleccions anticipades al Parlament de Catalunya el proper 25 de 
novembre, on els catalans haurem de decidir quin govern volem que, a partir d’ara, 
ens guiï cap  aquesta nova etapa que entre tots s’haurà de decidir de forma pacífica, 
indiscutiblement democràtica, garantint la transparència en la informació, la llibertat 
del debat i la participació ciutadana. 
 
Atès que els grups polítics municipals que subscrivim aquesta moció seguirem 
denunciant i combatent les polítiques de retallades que ens obliguen a aplicar i 
defensarem per a Catalunya un model d’estat socialment just, així com el 
municipalisme i les seves competències com a administració més propera al ciutadà. 

Per tot això, sol·licitem al ple l’aprovació dels següents  

ACORDS 

PRIMER.- Demanar al  nou govern que surti de les eleccions del 25 de novembre que 
dissenyi un full de ruta clar del procés a seguir fins a la realització del referèndum o la 
consulta popular permetent als ciutadans opinar sobre el procés de secessió de 
Catalunya. així com dels passos que s’han d’anar seguint per crear les estructures 
d’estat necessàries durant aquest procés i en un futur.  

SEGON.- Donar suport a totes aquelles iniciatives de caire social que des del municipi 
de Centelles treballen perquè aquest procés de llibertat i sobirania segueixi endavant, 
com l’Assemblea Nacional de Catalunya i l’Associació de Municipis per la 
Independència. 

TERCER.- Vetllar i agafar el compromís de que la senyera estelada onegi en un lloc 
ben visible en el municipi. 

QUART.-  Defensar per a Catalunya un model d’estat socialment just, prioritzant els 
drets socials, l’estat del benestar  i una economia solidària,  
 



CINQUÈ.- Defensar i treballar per un estat que respecti i valori una Catalunya amb 
uns governs municipals més forts, amb uns governs municipals que siguin 
protagonistes ja que son els que de veritat poden conèixer la realitat del carrer. 
 
SISÈ.- Comunicar aquests acords a la Presidència de la Generalitat de Catalunya, a 
la Presidència del Parlament, al grups polítics representats al Parlament de 
Catalunya, a la Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació Catalana de 
Municipis, a l’Associació de Municipis per la Independència i a l’Assemblea Local de 
Centelles per la independència. 
 
Centelles, 30 d’octubre 2012 
 
 

 
 


