Els regidors del Grup Polític Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya a
l’Ajuntament de Malgrat presenten aquesta moció perquè sigui inclosa a l’ordre del dia
del proper Ple Municipal.

MOCIÓ PER POSAR L’ESTELADA AL BALCÓ DE L’AJUNTAMENT EL
DIA DE LA DIADA NACIONAL DE CATALUNYA
FINS LA
INDEPENDÈNCIA DE CATALUNYA
L’any 2008 se celebrava el centenari de la bandera que impulsà i dissenyà Vicenç
Albert Ballester el 1919 com a senyal de lluita per una Catalunya lliure. Aquest símbol,
que ja comptava amb antecedents gràfics el 1908, avui ja transcendeix els partits polítics
i ha esdevingut una veritable icona catalana.

Els motius pels quals es va crear aquesta bandera avui segueixen sent més vigents que
mai. Creiem fermament que cal continuar treballant en favor de les llibertats catalanes a
través d’iniciatives que fomentin la consecució d’aquest objectiu. Recordem que fa pocs
anys commemoràvem els 300 anys de l’inici de la pèrdua de les llibertats del poble
català amb la derrota d’Almansa el 1707 i amb l’antecedent del 1659 amb la pèrdua de
la Catalunya Nord.

Pensem que cal donar suport a les iniciatives socials que promoguin actes pedagògics i
reivindicatius, i més en un context com el que tenim actualment en el qual l’estat
espanyol actua sovint de forma deslleial amb la resta d’administracions públiques,
incomplint els compromisos econòmics que té contrets amb el nostre país, perllongant
una situació d’espoli fiscal insostenible i retallant drets socials i de ciutadania que han
costat molts anys d’aconseguir.

Atès que posar qualsevol símbol en un lloc visible de la façana de l’Ajuntament sempre
i quan no s’ocupi l’espai reservat pels símbols oficials, no contravé cap normativa.

Per aquest motiu, proposem al ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords:

PRIMER.- Que per la Diada Nacional d’enguany, el dia 11 de setembre, l’Ajuntament
de Malgrat de Mar, pengi en un lloc destacat la senyera estelada, en record dels
objectius pels quals va ser creada: la recuperació de la plena sobirania per a Catalunya.

SEGON.- Que la bandera estelada, estigui posada al balcó de l’Ajuntament fins que
Catalunya aconsegueixi la INDEPENDÈNCIA.
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