
Moció dʼAutoexclusió moral de lʼàmbit de la constitució espanyola

Davant la sentència del Tribunal Constitucional espanyol contra l'Estatut d'autonomia de Catalunya, 
aprovat en referèndum popular el 18 de juny de l'any  2006, el grup municipal dʼ  Esquerra, proposa al 
ple de l'Ajuntament dʼ Arenys de Mar, reunit el dia 28 de juliol, en sessió ordinària, fer públiques 
aquestes declaracions i adoptar els següents acords:

1. La sentència retalla molt greument l'Estatut en qüestions clau per a l'autogovern català com ara l 
llengua, la justícia i el finançament. Tenint en compte que lʼ Estatut referendat pel poble català per 
una àmplia majoria a les urnes és ja un text de mínims respecte del que va aprovar el nostre 
Parlament el 30 de setembre de 2005, substancialment retallat després per les Corts espanyoles, 
hem dʼ acceptar lʼevidència que les aspiracions d'autogovern de la nació catalana no tenen cabuda 
a l'ordenament jurídic espanyol, on un tribunal deslegitimat pren cura dʼinterpretar de forma 
exclusiva i vinculant la Constitució espanyola.

2. La reforma de la Constitució espanyola amb l'objectiu de fer-hi possible l'encaix de les aspiracions 
d'autogovern catalanes es certifica com una via del tot impossible, atès que requeriria el suport de 
dues terceres parts dels diputats de les Corts espanyoles, una Cambra dominada pels mateixos 
partits espanyols que van retallar l'Estatut aprovat a la Cambra catalana per una amplíssima 
majoria o que el van recórrer després al Tribunal Constitucional, i que han designat els membres 
d'aquest tribunal polític fet a la seva mida.

3. La sentència del Tribunal Constitucional tanca, doncs, de forma definitiva el sostre d'autogovern de 
Catalunya dins l'Estat espanyol, molt per sota de les aspiracions del poble de Catalunya, que 
reclama avançar cap a noves fites de llibertat nacional.

4. Des d'aquesta corporació municipal creiem arribat el moment de qüestionar la sobirania espanyola 
sobre Catalunya i, com a representants legítims dels nostres veïns i veïnes, acordem declarar el 
nostre municipi moralment exclòs de l'àmbit de la Constitució Espanyola, en un gest conscient 
d'afirmació nacional i democràtica, de resposta a aquesta sentència humiliant.

5. E n c o r a t g e m e l s a r e n y e n c s i 
arenyenques així com també els 
ciutadans i ciutadanes de tota la nació 
catalana a mantenir encesa la flama de 
la manifestació del 10 de juliol, 
rebutjant de forma massiva aquesta 
sentència agressora i defensant 
l'exercici del dret d'autodeterminació 
del poble català. Som una nació: 
Nosaltres decidim.

Arenys de Mar (El Maresme), 
a 28 de juliol de 2010.
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Passeig de Gràcia, Barcelona. Manifestació 10 juliol 2010

Bones Vacances i



La reubicació del Mercat setmanal
El mercat dels dissabtes ha completat els seus 
primers quatre mesos amb el nou format, des 
que a finals de març fou parcialment reubicat 
amb motiu de lʼinici de les obres a la part baixa 
de la Riera, totalment incompatibles amb la 
permanència de les parades a les voreres 
afectades.   La fórmula adoptada va ser 
consensuada amb els representants dels tres 
g r e m i s d e m a r x a n t s 
presents a la nostra vila i 
s ʼ i n fo rmà e ls agents 
econòmics representants 
al Consell de Promoció 
Econòmica (on també hi 
ha el teixit comercial). 
Fins i tot la sessió plenària 
del Consell del dia 22 de 
febrer d ʼenguany  fou 
oberta a tots els botiguers 
i comerciants del tram de 
riera afectat, els quals hi 
van ser convidats per tal 
que rebessin de primera 
mà tota la informació de 
com sʼestava planificant 
aquesta actuació tan 
i m p o r t a n t p e r a l a 
transformació de la Riera 
en un espai més amable a 
l e s p e r s o n e s i m é s 
a t r a c t i u , t a m b é 
c o m e r c i a l m e n t .   I 
finalment, tothom qui ho 
va voler, va poder assistir 
a la sessió informativa 
celebrada el divendres 26 
de febrer a l Cal isay, 
novament amb la voluntat de compartir tota 
aquella informació rellevant.

Una part del comerç arenyenc del tram en obres 
reclama ara que de forma immediata el mercat 
dels dissabtes torni a la vorera dreta, una 
vegada ja reformada. En aquesta petició 
(legítima) sʼobliden però de cercar el consens 
amb la resta de parts implicades. 

Canviar la configuració dʼun mercat de més de 
100 parades no és senzill i és preocupant que 
algú pensi que el mercat del dissabte es pot 
moure amunt o avall, sense tenir-los en compte. 

I finalment cal escoltar els usuaris del mercat 
setmanal, ja que la seva opinió en relació a les 
seves preferències de format són molt rellevants. 
No podem no tenir en compte qui agraeix que 

a ra es po t passe ja r 
tranquil·lament amb un 
cotxet o la diferència de 
fer-ho ara amb cadira de 
rodes, per exemple.

És important cercar un 
equilibri (gens fàcil) entre 
comerç (de la part baixa, 
mitja i alta de la Riera, ja 
que no tothom pensa 
igual, ni molt menys), 
m a r x a n t s , u s u a r i s i 
consistori.

E l p l a a c o r d a t f o u 
reubicar el mercat dels 
dissabtes mentre duressin 
les obres de la Riera, tot 
esperant poder valorar 
després si és possible (o 
n o ) t o r n a r a l a 
configuració anterior i què 
en pensa tothom. La 
coincidència en el temps 
de la crisi i les obres 
poden fe r con fondre 
“causalitat” i “casualitat”. 
La caiguda de vendes és 
un fet generalitzat arreu i 

en canvi no tots els municipis estan fent obres al 
seu principal eix comercial. Esquerra es 
posiciona clarament favorable a mantenir lʼactual 
disposició en espera que acabin les obres i 
poder decidir llavors quina és la millor fórmula 
per a la vila.  

Secció local ERC dʼArenys de Mar
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Mercat Setmanal, Arenys de Mar. 

Ubicació parades fruites i verdures (llera de la riera, davant Xifré)

Mercat Setmanal, Arenys de Mar.

Ubicació resta de parades (llera de la riera, del Calisay en avall)

Bon Sant Roc 2010!
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