
MOCIÓ PER FOMENTAR ELS VALORS REPUBLICANS, EL COMPR OMÍS DE 
GOVERNAR SEGONS AQUESTS, L'INICI D'UN PROCÉS CIUTAD À PER 
DECLARAR POLINYÀ MUNICIPI REPUBLICÀ I SOBRE LA CONM EMORACIÓ 
DE L’ANIVERSÀRI DE LA PROCLAMACIÓ DE LA II REPÚBLIC A.   
 
 
La Constitució espanyola de 1978 en el seu Títol II situa al rei com a cap d’estat i li 
confereix un seguit de prerrogatives com són la inviolabilitat i la no subjecció a cap tipus de 
responsabilitat. Afegeix, a més, que la corona és hereditària en els successors de l’actual 
cap d’estat, de manera que s’anul·la la possibilitat del poble d’escollir el seu màxim 
representant civil.  

 

Aquests preceptes, inclosos en la principal figura normativa de l’ordenament jurídic d’un 
territori, predetermina inevitablement les característiques de la resta de normativa que se’n 
deriva. I, a més a més, posa de manifest l’acceptació, per part dels principals actors polítics 
i socials que conviuen en aquest territori, d’uns principis no democràtics que perpetuen 
determinats privilegis que no poden ser mai sotmesos a consideració de la ciutadania, per 
ratificar-los o rebutjar-los.  

 

Aquesta concepció d’estat xoca frontalment amb el model d’estat republicà que situa a tots 
els ciutadans iguals davant la llei i on la potestat per escollir el seu cap d’estat recau en la 
sobirania popular. Un model de societat que passa per reconèixer ciutadans i ciutadanes 
lliures i que entén la llibertat com a màxima expressió de la no dominació. Una forma 
d’organització civil que recull els valors republicans com a màxims garants de la justícia, la 
transparència, el retre comptes i l’exercici del poder amb humilitat. Una manera d’entendre 
el poder diferent a com s’entén ara i que, prova d’això, comporta, per exemple, actituds 
reprovables com ara l’opacitat del pressupost de la corona espanyola o casos de negocis 
poc clars fent ús dels privilegis reials. En definitiva, el model republicà entén la societat de 
forma no dogmàtica, plenament democràtica i premia la meritocràcia per sobre dels 
privilegis injustificats i no legitimats. 

 

Atès que a l’hora de plasmar aquests valors en el dia a dia de la gestió municipal s’adopta 
la consideració que a l’administrat se’l tracta com un ciutadà i no com un súbdit, provoca, a 
més, una relació amb la ciutadania més eficient, que s’explica per la major confiança, 
participació i implicació que deriva del tracte entre iguals que s’adopta com a punt de 
partida.   

 

Atenent, per tant, aquests principis republicans, i expressant el nostre convenciment que 
com a màxims representants democràtics de la ciutadania sentim la responsabilitat i 
encàrrec de treballar per aprofundir la democràcia en la nostra nació i també en cada un 
dels municipis que la configuren, 

 

Per tot això, el Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya proposa els següents 
acords: 

 
PRIMER. Reconèixer els valors republicans com els necessaris a l’hora d’exercir les 
responsabilitats municipals que es tenen encomanades. 

 



SEGON.  Comprometre's a governar d’acord a aquests principis i valors, entenent que 
aquesta forma de govern representa millor la concreció dels principis de llibertat i 
d’igualtat.  
 
TERCER. Realitzar la pedagogia necessària per tal que la ci utadania els conegui i 
instar a l'inici d'un procés de debat ciutadà a l'e ntorn d'aquests valors i del model de 
govern republicà i, si així ho decideix la ciutadan ia, declarar Polinyà municipi 
republicà.  

 

QUART. Demanar la retirada de tot suport econòmic a la Casa Reial i que aquestes 
partides pressupostàries es destinin a millorar els serveis públics fortament retallats 
(sanitat, educació, transport...) 
 
CINQUÈ. Que cada 14 d'abril onegin en els mastelers del consistori la bandera 
republicana, la Senyera i la bandera del municipi, en reconeixement de les persones que 
van lluitar i fins tot van donar la seva vida per la llibertat i la Democràcia. 
 
SISÉ. Realitzar anualment un acte institucional promogut per l'Ajuntament de Polinyà en  
reconeixement dels avenços socials, polítics i culturals produïts durant la II República. 
 
SETÉ.  Que un dels nous carrers, parcs o places públiques que es generin fruït de futures 
urbanitzacions al municipi es denomini "Carrer, Parc o Plaça de la República" en 
homenatge a totes les persones que van donar la seva vida per defensar la llibertat i la 
democràcia. 

 
VUITÉ. Fer arribar aquest acord a la Presidència del Parlament de Catalunya, a la 
Presidència del Govern de la Generalitat i a la Presidència del Congrés de Diputats  i del 
Senat així com a totes les entitats socials de la nostra vila. 
 


