
 
 

MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE 

CATALUNYA-MOVIMENT D’ESQUERRES (ERC-MES) PER DESVINCULAR 

LA CELEBRACIÓ DE L’APLEC DE LA SALUT AMB EL DIA DE LA 

HISPANITAT  

 

1. Atès que la tradició de pujar a l’ermita de la Salut es remunta fins al 1717, que 

fins el 1935 responia a motius religiosos i místics per una bona gestació i un bon 

part lliures de malalties per a les dones embarassades, i que a partir d’aleshores 

ha esdevingut una festa popular valldoreixenca on es practica el ja tradicional 

concurs de paelles, sardanes i les bitlles, entre d’altres.  

2. Atès que l’Aplec de la Salut se celebra al 12 d’octubre aprofitant la festivitat 

del dia de la Hispanitat, la festa nacional de l’Estat espanyol. Malgrat que les 

raons que motiven les festivitats de l’Aplec de la Salut i el dia de la Hispanitat són 

diferents, la coincidència de dates les vincula de forma inevitable. 

3. Atès que el dia de la Hispanitat commemora amb opulència el “descobriment” 

d’Amèrica obviant que l’arribada dels colonitzadors espanyols al continent 

americà va comportar l’inici del genocidi de la població indígena, de la seva 

posterior explotació i de la imposició cultural per part de l’imperi. Així mateix, això 

es constata al veure com el que se celebra a diversos països de l’Amèrica del 

Sud el 12 d’octubre: a Veneçuela i a Nicaragua, el Dia de la Resistència Indígena; 

a la República Dominicana, el Dia de la Identitat; a Bolívia, el Dia de la 

Descolonització; al Perú, el Dia dels Pobles Originaris; a l’Argentina, el Dia del 

Respecte a la Diversitat Cultural; i a Cuba, dos dies abans, el Dia d’inici de la 

Guerra de la Independència contra Espanya. 

 
4. Atès que el passat 1 d’octubre fou un dia històric ja que vàrem conquerir el 

dret a l’autodeterminació i vàrem guanyar la República celebrant i guanyant un 

referèndum. El referèndum es va celebrar gràcies a la gent que el va defensar 

de la repressió violenta, dura i cruel de l’Estat espanyol que va causar més de 

800 ferits però no va poder aturar el referèndum. Aquest episodi ha evidenciat el 

caràcter repressor de l’Estat espanyol roman intacte des de la colonització del 

continent americà.  

 



 
 

 

PRIMER.-  Debatre conjuntament amb les entitats participants de l’Aplec de la 

Salut i amb els representants polítics que integren el Ple de l’EMD la 

conveniència de deixar de celebrar l’Aplec de la Salut e dia 12 d’octubre, també 

dia de la Hispanitat, i cercar una nova data de consens.  

SEGON.- Traslladar el present acord a les entitats participants de L’Aplec de la 

Salut.  

 

Valldoreix, 13 d’octubre del 2017 

 


