
La moció d'ERC es va consensuar amb CiU i UMdCLa moció d'ERC es va consensuar amb CiU i UMdC
A partir d’una proposta d’ERC i la contraproposta de CiU i UMdC
la moció es va consensuar entre aquestes tres formacions, re-
collint els diversos precedents que hi havia d’altres ajunta-
ments de l’AMI. Des d’Esquerra Canet, que sempre hem estat
crítics des de l’oposició a les decisions, sovint unilaterals, del
govern en allò que s’allunyen del nostre ideal de poble, valorem
molt positivament l’esforç, la predisposició i la coincidència que
posem repetidament sobre la taula aquests tres grups muni-
cipals quan es tracta d’avançar en el camí de l’alliberament na-
cional. Consensuada la moció, es va donar a co-
nèixer a l’ANC-Canet per la Independència que,
en un comunicat públic va manifestar el seu
acord i satisfacció, tot reservant-se un prec per
al mateix ple, un cop aprovada la moció, per de-
manar que al balcó de l’Ajuntament onegi l’esta-
lada, símbol del camí cap a l’estat propi, fins que
aquest sigui una realitat. A Canet molts ciutadans
han pres aquesta decisió i des d’ERC Canet recol-
zem la petició i confiem que aviat es veurà satis-
feta.

El PSC s'absté i defensa una consulta popular.El PSC s'absté i defensa una consulta popular.
Després de queixar-se  --no sense raó--  de no haver estat cri-
dats a consensuar la moció, els regidors del PSC van expressar
la seva coincidència en el plantejament de la necessitat de con-
vocar un referèndum dintre de la legalitat. Ens congratulem
d’aquest gir que expressa la seva voluntat de no quedar fora
d’un procés que afectarà tots els ciutadans, sigui quina sigui la
seva forma de pensar i sigui quin sigui el seu ideari polític en
el cas dels partits. Com més ampla sigui la participació més
garantia hi haurà d’aconseguir els objectius de la majoria amb
el mínim de perjudicis per als disconformes. I, en aquest sentit,
desitgem que el Partit Popular tingui la serenor suficient de no

interferir en el pro-
cés sinó de confluir-
hi, sense perjudici
d’assegurar una
bona transició als
que encara tenen
com a prioritària la
seva identitat espa-
nyola.
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Canet es proclama
territori català lliure i sobirà
Canet es proclama
territori català lliure i sobirà

EditorialEditorial
El 27 de setembre va ser un dia històric. Mentre al
Parlament es posava la directa cap a la constitució
de Catalunya com a nou Estat a la Unió Europea,
Canet es declarava moralment territori català lliure i
sobirà. En els dos casos es situaven les eleccions i el
referèndum com a eixos centrals i netament demo-
cràtics per a l’assalt final. La independència de Cata-
lunya ha assolit finalment carta de ciutadania gràcies
a la constància i l’esforç dels ciutadans, que amb
l’ANC al davant, han aconseguit remoure un procés
que semblava estancat per sempre. Els partits polí-
tics ens sentim exigits a ser molt clars en la forma
d’encarar un canvi tan transcendental i a actuar amb
l’amplada de mires que aquesta societat reclama.
ERC no escatimarà esforços per aconseguir-ho.
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...aquest Ajuntament reunit en sessió plenària el dia 27 de se-
tembre de 2012 es manifesta i ACORDA el següent:

Primer. Declarar moralment Canet de Mar territori català lliure
i sobirà.

Segon. Instar el President de la Generalitat de Catalunya i el
Parlament de Catalunya que inicïin en el termini més breu pos-
sible i, en tot cas, abans del dia 11 de setembre de 2014, el pro-
cés de declaració de sobirania nacional catalana i convoquin
els referèndums i comicis necessaris per preparar de manera
convenient la transició cap el nou estat català.

Tercer. Reconèixer la necessitat d’una hisenda pròpia catalana,
[...] que posi punt i final a l’espoli que pateix Catalunya [...]
L´obertura de negociacions amb el Govern espanyol per a la
bona resolució de la fase de transició cap al nou estat català.

Quart. Comprometre’ns a treballar conjuntament amb la ciuta-
dania i les entitats del nostre municipi per fer cada vegada més
àmplia la majoria social i econòmica necessària per esdevenir
un estat propi de la Unió europea.

Cinquè. Sotmetre a consideració del Govern de Catalunya [...] la
creació dels corresponents registres civils, mercantils i de la
propietat; [...] la constitució immediata d’una administració fis-
cal i de justícia de Catalunya, l’anunci i divulgació a tota la co-
munitat internacional de l’inici del procés d’independència de
Catalunya [...]. Instar també el Govern de Catalunya que en tot
aquest procés tingui una especial cura en què els drets de ciu-
tadania i les prestacions socials quedin garantits per al conjunt
de la població catalana, fent polítiques actives en favor d’evitar
processos d’exclusió i discriminació de qualsevol tipus, afavo-
rint la plena inclusió, cohesió i justícia socials. [...]

Sisè. L’Ajuntament de Canet de Mar s’adhereix a l’Assemblea
Nacional Catalana en les diferents accions i estratègies que re-
alitzi per a la llibertat de Catalunya

Setè. Des del poble de Canet de Mar, apel·lem a l’esperit cívic
de tot Europa i en especial a l’Estat espanyol, per tal que s’im-
posi una resolució democràtica dels conflictes i s’avanci en els
ideals de la pau, el treball i la llibertat, l’amistat i la germanor
entre els pobles del món.

Vuitè. Notificar-ho a...
Trobareu el registre de veu a la gravació de Radio Canet, a partir minut 52:13


