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MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ERC AL PLE D E L’AJUNTAMENT A 
FAVOR DE LA DECLARACIÓ D’INDEPENDÈNCIA DE CATALUNYA  

 
 
Atès que en la consulta popular celebrada el 25 d’abril de 2010, el poble de Tordera va 
expressar un sentiment molt majoritari a favor de la independència de Catalunya, amb el 96% 
dels vots a favor. 
 
Atès que el Ple de 27 d’octubre de 2011 va decidir incorporar Tordera a l’Associació de 
Municipis per la Independència.  
 
Atès que l’Onze de Setembre del 2012 el país ha viscut la manifestació més massiva de la 
seva història, sota el lema inequívoc de “Catalunya, nou estat d’Europa”. Barcelona va 
esdevenir en aquella data històrica un clam cívic i esperançador a favor de la independència 
del país, posant aquesta reivindicació a l’abast de l’opinió pública mundial i en un lloc destacat 
de l’agenda internacional.  
 
Atès que el nostre poble i el nostre país pateixen una greu situació social i econòmica, en part 
com a conseqüència de la seva pertinença a l’Estat espanyol. Avui, a Catalunya, l’atur afecta 
a més de 700.000 persones, 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. Davant d’aquest context crític que viu el país cal actuar amb fermesa i 
en defensa dels interessos col·lectius, generant un clima de confiança i esperança pel poble 
català, proposant i treballant per l’estat propi com l’instrument més eficaç per superar aquesta 
crisi.  
 
Atès que  cal preservar el benestar dels veïns i veïnes de Tordera i impedir que l’agreujament 
d’aquesta situació de crisi derivi en majors problemes de cohesió social, de degradació de les 
activitats econòmiques i en increments d’atur i de pobresa. 
 
Atès que l’Estat espanyol ha demostrat la seva incapacitat per a administrar els recursos 
públics de forma eficient i per a garantir un funcionament ordenat de les seves institucions 
financeres supervisores, amb el Banco de España en primer lloc, posant en descrèdit 
internacional les seves institucions.  
 
Atès que l’Estat espanyol s’entesta a obviar les reivindicacions democràtiques del poble 
català, i en canvi es troba immers en un nou procés de recentralització.  
 
Atès que els governs espanyols han incomplert de forma reiterada les seves obligacions 
econòmiques amb el govern de la Generalitat de Catalunya, causant així greus perjudicis al 
poble de Catalunya. Aquesta conducta de deslleialtat institucional ha agreujat els desequilibris 
creats pel dèficit fiscal insostenible que pateix Catalunya i que desvia cap a Espanya uns 
recursos imprescindibles per al bon funcionament dels serveis de la Generalitat i dels 
ajuntaments.  
 
Atès que Catalunya ha de preservar com a poble els seus trets nacionals, la seva llengua, la 
seva cultura, i el llegat de la seva història per poder construir un futur millor, i la millor manera 
de fer-ho és a través d’un estat propi. 
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Atès que la independència del que avui és la Comunitat Autònoma de Catalunya no ha de 
significar, en cap cas, la renúncia a la nació sencera, sinó que el nou Estat Català tindrà entre 
els seus objectius assolir la reunificació política dels Països Catalans, tenint en compte les 
singularitats de tots els seus territoris. 
 
Aquesta és la força que ens empeny a subscriure la present, així com a declarar el municipi de 
Tordera com a territori català lliure  i, a l’espera que el Parlament de Catalunya dicti la 
legislació legalment aplicable, la legislació i els reglaments d’abast espanyol seran vigents de 
forma provisional. 
 
Per tots aquests motius, el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya  proposa al 
Ple de l’Ajuntament de Tordera  l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER: Instar el Parlament de Catalunya que, recollint el clam majoritari de la població del 
país, iniciï el procés de secessió de l’estat espanyol i fixi, amb el màxim suport possible de les 
forces polítiques 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 que passi per la 
convocatòria, al més aviat possible, d’un referèndum sobre la independència de Catalunya. 
 
SEGON: Instar el President i el Govern de la Generalitat que liderin el procés de secessió, 
posant en marxa de manera immediata els mecanismes i les polítiques necessàries per fer 
que el nou estat català sigui viable en el període de temps més breu possible i rebi el 
necessari suport i reconeixement internacionals. En aquest sentit, demanem al Govern de 
Catalunya que emprengui accions immediates com, entre d’altres, les següents: la creació 
dels corresponents registres civils, mercantils i de la propietat; la creació d’una hisenda pròpia 
i d’un banc nacional des del qual es gestionin el règim fiscal i el finançament dels serveis i 
institucions públics, la constitució immediata d’una administració fiscal i de justícia de 
Catalunya, l’anunci i divulgació a tota la comunitat internacional de l’inici del procés 
d’independència de Catalunya i l’obertura de negociacions amb el Govern Espanyol per a la 
bona resolució de la fase de transició cap al nou estat català. Instar també el Govern de 
Catalunya que en tot aquest procés tingui una especial cura en que els drets de ciutadania i 
les prestacions socials quedin garantits pel conjunt de la població catalana, fent polítiques 
actives en favor d’evitar processos d’exclusió i discriminació de qualsevol tipus, afavorint la 
plena inclusió, cohesió i justícia socials.  
 
TERCER: Emplaçar el Govern Municipal, com a mostra del suport de l’Ajuntament de Tordera 
al procés d’independència de la nació catalana, a instal·lar fins la proclamació de l’estat català 
una estelada al balcó de l’Ajuntament i a la girola del camí Ral amb la Carretera de Fogars. La 
mida de la bandera de la girola serà de magnituds iguals a la senyera del Parc de la Sardana. 
 
QUART: Instar el Govern Municipal a implicar la ciutadania local, de manera constructiva i en 
col·laboració amb les entitats locals, en el debat sobre les raons i els beneficis de la 
independència nacional.    

 
CINQUÈ: 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 l’Associació de 
Municipis per la Independència i a l’Assemblea Nacional Catalana.  
 
Tordera, 25 d’octubre de 2012 
 
Grup municipal d’ERC 


