Els regidors del Grup 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 PERQUÈ L’ADMINISTRACIÓ LOCAL INSTI A LA POBLACIÓ A
PENJAR LA BANDERA CATALANA EN LES OCASIONS ASSENYALADES

Atès que les persones sovint ens hem de vincular amb uns símbols, per poder-nos sentir
identificats amb les nostres arrels i per tant, utilitzem els símbols per reforçar la nostra
identitat.
Atès que la bandera catalana, tal i com diu la seva definició normativa, serveix com a
senyal representativa per mitjà dels seus colors i els emblemes propis de la nostra nació.
Atès que a la nostra vila hi ha dates senyalades que ens condueixen a manifestar la
nostra condició de catalans en diades com el dia de Sant Jordi, la Diada Nacional de
Catalunya, i per la Festa Major de Sant Roc i la de Sant Nicolau, on el sentiment de
pertinença a Malgrat i a la nació catalana es fan més visibles, juntament amb la nostra
manifestació de pertinença a un espai geogràfic que està íntimament vinculat a la nostra
llengua, la nostra història i la nostra cultura.
Atès que aquesta iniciativa de manifestació simbòlica està completament arrelada a
moltes poblacions veïnes des de ja fa molts anys, essent ja una pràctica consolidada.
Atès que l’administració local és la més propera al ciutadà, i per tant, la que té més
recursos d’estar al capdavant d’aquestes iniciatives.
Atès que l’administració local disposa de mitjans per instar a la població a manifestar la
seva il·lusió i alegria en dies de festa assenyalada, a través de l’exhibició de la bandera
catalana penjada al balcó.

Proposem l’adopció del següent acord:

PRIMER.- L’Ajuntament de Malgrat, com a administració més propera al ciutadà, ha
de tenir la capacitat de fer una crida a la població perquè pengi la bandera catalana als
balcons, i per tant, ha d’instar que es faci en dates assenyalades com la Diada de Sant
Jordi, l’11 de setembre - Diada Nacional de Catalunya- , la Festa Major de Sant Roc i la
Festa Major de Sant Nicolau, i també en aquelles dates extraordinàries que puguin
sorgir arran d’un esdeveniment especial que requereixi l’exhibició de la nostra bandera
nacional.
SEGON.- Comunicar als mitjans d’informació local i els tècnics implicats en
l’elaboració dels programes de les festes esmentades, la inclusió de l’acord adoptat en
aquesta moció.
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