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Sant Feliu de Guíxols

MOCIÓ PER RECOLZAR LA COMMEMORACIÓ DE LA DIADA DE

L’11 DE SETEMBRE 

En  Jordi  Vilà  i  Vilà,  regidor  de  l’Ajuntament  de  Sant  Feliu  de  Guíxols, 

presenta la  següent  moció per tal  de ser debatuda i en el  seu cas aprovada al 

proper  Ple  ordinari   de  l'Ajuntament  de  Sant  Feliu  de  Guíxols,  i  en  els  termes 

següents;

Atès que el proper 11 de setembre es commemora de nou la Diada 

nacional de Catalunya. 

Atès que aquesta la Diada, més enllà de la festivitat oficial simbolitza la 

revindicació ciutadana de recuperació de les llibertats nacionals del nostre 

país.

Atès  que  les  institucions  catalanes,  aprofitant  aquesta  celebració 

segueixen  reclamant  de  forma  unànime  el  respecte  als  drets  i  llibertats 

nacionals. 

Atesa la voluntat històrica del catalanisme de reivindicació de la realitat 

nacional catalana, renovada recentment amb la manifestació popular del dia 

10 de juliol de 2010 a Barcelona, que va merèixer el recolzament de  tots els 

partits catalanistes de tradició democràtica a favor de l’Estatut de 2006, i en 

contra de la Sentència del Tribunal Constitucional que el retalla. 

Atès que malgrat els 150 anys de catalanisme polític, els inconvenients 

institucionals i  de tot ordre que presenta l’estat  espanyol a través del seu 

govern  per impedir l’avenç polític del nostre poble segueixen vigents .
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Vistos els antecedents exposats, es proposa al Ple de la Corporació 

l’adopció dels següents acords;

Primer.-  Adherir-se a la celebració institucional de la Diada Nacional 

que s’acordi des del  Parlament de Catalunya.

Segon.-  Commemorar  la  Diada  amb  la  convocatòria  dels  actes 

institucionals i festius  del municipi.

Tercer.-  Col·locar al passeig del mar , a l’alçada de la Rambla Vidal i  

durant la setmana de l’ 11 de setembre, la senyera estelada, com a símbol de 

la  voluntat  democràtica  de  recuperar  els  drets  i  llibertats  del  poble  de 

Catalunya. 

           Sant Feliu de Guíxols, 19 de juliol de 2011

Jordi Vilà i Vilà 
Regidor d’ ERC. 
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