
 

MOCIÓ PER A LA CREACIÓ D’UN ESTAT PROPI PER CATALUNYA  
 
Presentada  conjuntament  pels  grups  municipals  d’Esquerra  Republicana  de 
Catalunya i Convergència i Unió 
 
 
La  consulta  popular  celebrada  a  Teià  el  passat  25  d’abril  de  2010,  impulsada  per  la 
plataforma Teià decideix, va permetre a molts teianencs i teianenques expressar de manera 
clara, sobirana i compromesa el seu desig de viure en un país lliure i independent segons es 
desprèn dels resultats obtinguts: 
Amb una participació del 30,9% i un total de 1.547 vots emesos, el 93,36% va votar a favor 
de  la  independència de Catalunya  (1.449 vots); el 4,64% en contra  (67 vots); un 2,01% va 
votar en blanc (29 vots) i un 0,14% va resultar nul (2 vots). 
 
Aquests resultats animen  i  legitimen els grups municipals de CiU  i ERC a presentar aquesta 
moció per tal de declarar el municipi de Teià com a territori català lliure, a l’espera de què el 
Parlament de Catalunya, de manera sobirana, estableixi  la  legislació d’un futur estat català 
lliure, independent, democràtic i social. Mentrestant, i de manera provisional, resta vigent la 
legislació de  l’Estat Espanyol  i tota aquella d’àmbit  internacional que empara  i protegeix el 
drets socials i els drets dels pobles a decidir el seu propi futur. 
 
Vivim en una situació de progressiva gravetat de  la situació econòmica amb  la conseqüent 
deriva d’exclusió  social que  suporten una part  important de  la  ciutadania del nostre país, 
agravada per polítiques que atempten a la cohesió social i a les possibilitats de reactivació de 
la nostra economia. 
 
És, doncs, davant d’aquest  context  crític que  viu el país que  cal  actuar  amb  fermesa  i en 
defensa dels interessos col∙lectius i del bé comú, generant un clima de confiança i esperança 
pel poble català. 
 
Sentències restrictives d’estatuts referendats com  la del Tribunal Constitucional que anul∙la 
diversos  articles  deixant  sense  fonament  jurídic  la  definició  de  Catalunya  com  a  Nació, 
reformes educatives que posen en qüestió  la unitat de  la  llengua catalana, decisions  legals 
davant  de  certs  actors  que  impunement  mantenen  els  seus  privilegis,  polítiques 
econòmiques  allunyades  del  teixit  productiu  català,  dificultats  permanents  perquè  els 
catalans  i  catalanes  puguin mostrar‐se  al món  segons  la  seva  identitat,  dèficit  crònic  de 
finançament i gestió d’infraestructures, amenaces permanents de sancions i restriccions per 
part de l’Estat Espanyol en relació a l’estatus administratiu i competencial de Catalunya... fan 
que el poble català hagi decidit emprendre el camí cap a la seva emancipació nacional. 
 
L’Onze de Setembre, amb motiu de la Diada nacional i com a culminació de la Marxa per la 
Independència de  l'Assemblea Nacional Catalana, un milió  i mig de catalans  i catalanes van 
omplir els carrers de Barcelona sota el lema Catalunya, nou estat d'Europa.  
 
Pocs  dies  després,  el  president  del  Govern  de  l'Estat  comunicava  al  president  de  la 
Generalitat, en una reunió al Palau de la Moncloa, que l'executiu espanyol no negociarà cap 
pacte  fiscal per a Catalunya. Com a  resposta, en el marc del debat de política general, el 



 

president  de  la  Generalitat,  va  anunciar  l’avançament  de  les  eleccions  al  Parlament  de 
Catalunya.  
 
El 27 de setembre de 2012, el Parlament de Catalunya per una àmplia majoria de diputats i 
diputades  va  aprovar  una  resolució  que  en  el  seu  tercer  acord  diu:  “[...]  el  Parlament 
expressa  la necessitat que Catalunya  faci el seu propi camí, constatant  la necessitat que el 
poble català pugui decidir lliurement i democràtica el seu futur col∙lectiu, com a única via per 
tal de garantir el progrés social, el desenvolupament econòmic, l'enfortiment democràtic i el 
foment  de  la  cultura  i  la  llengua  pròpies”.  I  en  el  cinquè  acord  diu:  “El  Parlament  de 
Catalunya  constata  la necessitat que  el poble de Catalunya pugui determinar  lliurement  i 
democràtica el seu  futur col∙lectiu  i  insta el govern  fer una consulta prioritàriament dins  la 
propera legislatura”. 
 
Catalunya  ha  de  preservar  com  a  poble  els  seus  trets  nacionals,  la  seva  llengua,  la  seva 
cultura, el seu territori físic i tot el llegat de la seva història per fer front a les dificultats dels 
present  i  afrontar  el  futur  amb  esperança.  Per  tots  aquests motius,  i  principalment  per 
preservar  el  benestar  de  teianencs  i  teianenques,  i  per  tal  d’impedir  que  l’agreujament 
d’aquesta situació de crisi derivi en greus problemes de cohesió social i d’increment de l’atur 
es proposa a l’Ajuntament de Teià, reunit sessió plenària, l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.‐ Declarar Teià territori català lliure i sobirà. 
SEGON.‐  Adherir‐se  a  la  resolució  aprovada  pel  Parlament  de  Catalunya  per  una  àmplia 
majoria de diputats  i diputades, el passat 27 de  setembre de 2012, a  la qual entre altres 
acords hi figura la necessitat que el poble català pugui decidir lliurement i democràtica el seu 
futur col∙lectiu. 
 
TERCER.‐  Instar els partits polítics que  concorrin a  les properes eleccions al Parlament de 
Catalunya a què  incorporin en els seus programes electorals, si estan d’acord en convocar 
una  consulta  perquè  els  catalans  i  catalanes  escullin  lliurement  si  volen  que  Catalunya 
esdevingui un nou estat d’Europa.     
 
QUART.‐ Instar al President de la Generalitat i al Parlament de Catalunya que surti escollit en 
les properes eleccions catalanes del dia 25 de novembre,  que iniciïn en el termini més breu 
possible,  i en  tot  cas  abans del dia 11 de  setembre del 2014, el procés que permeti  a  la 
ciutadania de Catalunya mitjançant un referèndum o consulta popular, decidir  lliurement  i 
democràtica el  futur del nostre poble  i declarar  la  independència de Catalunya,  si  així ho 
volen la majoria dels catalans i catalanes. 
  
CINQUÈ.‐ Instar al Parlament de Catalunya que prengui les mesures pertinents per tal que: 
‐ Quedin  sense  aplicació  totes  les  lleis  i  reglaments,  sentències  judicials  i  resolucions que 
limitin l’ús de la llengua catalana en qualsevol àmbit de la vida pública o acadèmica catalana. 
‐ Demani  l’empara  i  la mediació de  les  institucions  internacionals  i de  la Unió Europea, per 
tal de garantir un correcte procés de transferència democràtica cap al nou estatus jurídic. 
 
SISÈ.‐  Sotmetre a consideració del Govern de Catalunya escollit en les properes eleccions, la 
necessitat d’emprendre accions immediates com, entre d’altres, les següents:  
‐ La creació dels corresponents registres civils, mercantils i de la propietat. 



 

‐ La creació d’una hisenda pròpia i d’un banc nacional des del qual es gestionin el règim fiscal 
i el finançament dels serveis i institucions públics. 
‐ La constitució immediata d’una administració fiscal i de justícia de Catalunya. 
‐ L’anunci i divulgació a tota la comunitat internacional de l’inici del procés d’independència 
de Catalunya i l’obertura de negociacions amb el Govern Espanyol per a la bona resolució de 
la fase de transició cap al nou estat català. 
‐ Instar també el Govern de Catalunya que en tot aquest procés tingui una especial cura en 
què  els  drets  de  la  ciutadania  i  les  prestacions  socials  quedin  garantits  pel  conjunt  de  la 
població catalana . 
‐ Assumir  la plena  competència  sobre  la  regulació dels dies  festius  laborals, pel que  fa  al 
territori català. 

 
SETÈ.‐ Manifestar  el  ple  suport  de  l’Ajuntament  de  Teià  a  totes  aquelles  organitzacions 
cíviques, culturals i administratives que treballen en favor dels drets nacionals de Catalunya i 
de  la  seva  emancipació  com  a  país. Mostrar  a  través  de  l’Associació  de Municipis  per  la 
Independència  i  conjuntament  amb  ella  el  nostre  suport  a  l’estratègia  i  accions  de 
l’Assemblea Nacional Catalana a favor de les llibertats nacionals. 
 
VUITÈ.‐  Instar  al  Parlament  de  Catalunya  a  estendre  i  difondre  els  continguts  d’aquesta 
moció a la resta de territoris dels Països Catalans per tal de poder avançar en la nostra unitat 
i identitat com a poble.  
 
NOVÈ.‐ Des de Teià apel∙lem a  l’esperit cívic de tot Europa  i en especial a  l’Estat Espanyol, 
per  tal que s’imposi 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. 
 
DESÈ.‐  Notificar‐ho  a  la  Presidència  de  la  Generalitat  de  Catalunya,  a  la  Presidència  del 
Parlament de Catalunya, als diversos grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, als 
grups parlamentaris del Congreso de los Diputados, al Parlament Europeu, a l’Associació de 
Municipis  per  la  Independència,  a  l’Associació  Catalana  de Municipis  i  Comarques  i  a  la 
Federació de Municipis de Catalunya . 
 

 

Emma Peiró i Sales      Josep Botey i Solà 

Portaveu d’ERC      Portaveu  de CiU  

 

 

 

Teià, 21 de novembre de 2012 


