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MOCIÓ DE L'ASSEMBLEA DE LA CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR 
D'ARENYS DE MUNT PER RECLAMAR UN REFERÈNDUM CLAR SOBRE LA 
INDEPENDÈNCIA PEL PRINCIPAT DE CATALUNYA I REBUTJAR LA VIA 
FEDERALISTA I L'AUTONOMICA.

El Principat de Catalunya afronta una cruïlla decisiva. Després de més d’un segle de 
construcció del país des de l’ampli corrent del catalanisme polític i cultural –un 
moviment plural que ha deixat un pòsit de compromís i avenços enmig de la 
complicada història del segle XX–, el país encara una nova etapa per superar 
l’endèmic desencaix dins de l’estat espanyol. Les quatre dècades que han passat 
des de la mort del dictador, i de suposada democràcia, no han resolt el problema 
territorial, sota cap color polític. Ja sigui amb el PSOE o ja sigui amb el PP, la resposta 
que hem rebut el catalans des d'Espanya sempre ha estat la mateixa, un cop de 
porta.

Tot i això encara hi ha veus que proposen intentar arribar a un pacte i fer pedagogia 
per aconseguir fer encabir l'opció d'una tercera via, la federalista, que aconsegueixi 
un nivell de convivència òptim pels catalans dins d'aquest Estat que només vol 
aprofitar-se d'un dels territoris més productius i industrialitzats de la península 
Ibèrica. 

Aquestes veus desconeixen la història del federalisme català. Una història que 
comença al 1868 amb en Francesc Pi i Margall, que continua amb en Valentí Almirall, 
amb en Rafael Campalans o el mateix Pasqual Maragall, i en la qual, sempre, durant 
150 anys, el moviment federalista català ha buscat l'encaix dins de l'Estat espanyol 
a partir de la pedagogia, de l'acord, del pacte i de la renúncia. Però a Espanya 
encara estan com al 1868. No han avançat gens.

Ara, la relació Catalunya-Espanya està en un cul-de-sac i la immensa majoria de la 
societat catalana ha acabat assumint la desoladora constatació que no té prou 
forces per canviar Espanya, ni per adaptar-la a les seves necessitats d’autogovern, 
de reconeixement lingüístic i nacional, de projecte econòmic i de benestar, de 
convivència i cohesió social.

Des del daltabaix de l’Estatut del 2006 s’ha forjat una sòlida unitat entorn de la 
independència. Una iniciativa –cal recordar-ho– impulsada per la societat civil i 
assumida per una gran majoria de l’arc parlamentari. No estem davant de cap 
estratègia partidista. És el canvi de mentalitat d’un país que no renuncia a ser 
subjecte polític de debò, a ser sobirà. Que aspira a unes estructures i una relació 
directa amb Europa per afrontar amb èxit el canvi del marc global en què vivim i 
poder ser un país sostenible i pròsper que aporti solucions al món.

Un canvi de mentalitat que va començar a Arenys de Munt el 13 de setembre del 
2009, amb la primera consulta per la independència de la nació catalana. Una 
consulta que va tenir una participació de 2.671 persones, de les quals 2.569 van 
votar a favor de la independència, un 96,33%, i només 61 hi van votar en contra. A 
Arenys de Munt van votar més persones a favor de la independència que a favor de 
l'Estatut del 2006, que només va aconseguir 2.424 vots favorables. La pregunta que 
els vilatans d'Arenys de Munt van respondre va ser: "Està d'acord que Catalunya 



esdevingui un estat de dret, independent, democràtic i social, integrat a la 
Unió Europea?"

Després van venir 553 municipis més que van fer la consulta, amb una participació 
de prop de 900.000 persones i amb un resultat favorable a la independència de 
812.934 vots, un 92,2%, i només 53.170 en contra, un 6%. En la Consulta popular, 
organitzada per desenes de milers de voluntaris, els catalans vam poder votar sense 
demanar ni esperar el permís del govern espanyol, perquè la democràcia i el dret 
d’autodeterminació no necessiten de cap permís, s’exerceixen.

La Consulta va demostrar que la voluntat d’independència era majoritària al nostre 
país. Una voluntat d'independència que posteriorment es va estendre a tota la 
societat amb les dues grans manifestacions, la del 10 de juliol del 2010 i la de l'11 
de setembre del 2012, amb més d'un milió i mig de participants, i la Via Catalana, 
d'aquest any 2013, en què hi van participar més de dos milions de persones. En 
totes aquestes grans mobilitzacions i per part de tots els participants el crit ha estat 
unànim: Independència! No ha estat ni autonomia, ni federalisme.

Actualment la independència està en la centralitat política del país i són els 
extremistes els que proposen alternatives diferents. Els del "federalisme amb no se 
sap quí" volen que el referèndum inclogui el federalisme i el que "depèn de com vagi 
tot ja veurem" volen aigualir-la. Tot perquè no volen que és pregunti a la ciutadania. 
Però la petició d'un referèndum no l'ha fet una mobilització federalista, ni una 
mobilització autonomista.

Ara, el Govern, amb un suport parlamentari ampli, i amb l’escalf d’una societat 
mobilitzada, ha fet seva aquesta centralitat democràtica, a partir de la qual planteja 
a l’Estat la negociació d’un referèndum pactat. Però el sistema polític i mediàtic 
madrileny no sembla gens disposat a assumir-ho, cosa que dificulta la solució 
acordada. Si no hi ha pacte, caldrà avançar amb la serenitat i fermesa cap a la 
nostra llibertat, sense desviar-nos amb vies alternatives que només ens farien 
retornar a l'atzucac, al cul-de-sac, que representa Espanya per a Catalunya.

Malgrat això hi ha una part de la classe dirigent catalana que es resisteix a entendre-
ho desconcertada davant el repte i amb pànic a perdre influència. Aquesta minoria 
haurà d’assumir que no hi ha marxa enrere, que els consensos inclouen la societat, 
que no s’hi val a menysprear el clam popular o a frivolitzar el moment amb jocs de 
paraules, repartint etiquetes tramposes. Cal rigor i responsabilitat, no subterfugis 
que són engany i autoengany. S'ha de respectar la pregunta que s'ha impulsat des 
de la mobilització popular fins a convertir-la en centralitat política i que és: "Voleu 
que Catalunya sigui un estat independent?"

El problema no és semàntic, sinó polític. Ningú desactivarà una realitat tan tossuda 
inventant conceptes de laboratori per amagar l’evidència que proclamen els 
ciutadans al carrer, a les enquestes i al Parlament amb majories indubtables. Les 
paraules no podran amagar que hi ha un poble que vol decidir el seu futur col·lectiu 
en pau i llibertat, que treballa amb civisme, que ha empès la classe política a 
afrontar sense por un canvi profund per evitar l’ofec del país.

L’hora històrica és crucial, està en joc el futur d’un país que vol que els ciutadans 
decideixin si volen un estat indepent per assegurar-se la seva plenitud. És un 
exercici de responsabilitat democràtica. Si hi ha una moderació, és aquesta. L’única 
radicalitat seria impedir la seva expressió lliure, negar les urnes tant als que volen la 
independència com als que no. Toca passar de les paraules als fets. Dir les coses pel 



seu nom. Que ningú no intenti enganyar amb els mots, i que parlin els vots. L’única 
sortida possible ja fa temps que està inventada i té un nom claríssim: democràcia. 

A Arenys de Munt no podem quedar impassibles davant d'aquest moviment ciutadà 
que està reclamant insistentment la nostra independència i que va arrencar a Arenys 
de Munt a partir  d’una moció que va presentar en aquest Ple l’Assemblea de la 
Candidatura d’Unitat Popular (CUP).

És per tots els motius exposats que l'Assemblea de la Candidatura d'Unitat Popular 
proposa al Ple l'adopció dels següents 

ACORDS: 

Primer.- Confirmar que Arenys de Munt, i el seu consistori, en representació de tots 
els  seus  vilatans,  ja  s'ha  proclamat primer  municipi  que  ha  votat  lliurement  i 
democràticament la independència de la Nació Catalana. Per tant, confirmem que 
Arenys de Munt ja ha decidit per la independència de la nostra nació. 

Segon.- Rebutjar l’opció federalista o qualsevol altra opció que ens allunyi de la 
independència i d'aquesta voluntat popular.

Tercer.- Instar al Govern de la Generalitat i al Parlament de Catalunya a respectar el 
mandat popular expressat a les urnes i del qual se'n deriva una clara majoria a favor  
del dret a decidir i,  per tant, a convocar un referèndum d'independència i  a que 
clarifiquin el seu discurs per tal que sigui inequívocament independentista. 

Quart.- Instar-los a  promoure  el  referèndum  d'independència  de  forma unilateral, 
habilitant tots els mecanismes a l'abast per fer-lo possible, en el cas que es constati el 
bloqueig de l'Estat espanyol a deixar votar el poble català per decidir el seu futur. 

Cinquè.- Instar-los,  també,  a  convocar  el  referèndum d'independència  amb una 
pregunta que acordi la Comissió d'estudi del Dret a Decidir, que hauria de ser clara,  
unívoca, que inclogui el concepte "Catalunya estat independent", amb una resposta 
binària: SÍ o NO; i que emeti un mandat clar.

Sisè.- Instar-los a que respectin i facin respectar el mandat sorgit d'aquest referèndum.

Setè.- Instar-los que facin pública la pregunta i la data del referèndum abans del 15 
de desembre d'aquest any, tal com es reclama des d'ERC, i que el referèndum es 
realitzi abans de l'11 de setembre del 2014.    

Vuitè.-  Refermar el  nostre compromís per continuar treballant per aconseguir  la 
independència  de  la  nació  catalana complerta,  o  sigui  de  tots  els  territoris  dels 
Països Catalans,  contemplant  la  possibilitat  de confederar-nos o federar-nos amb 
tots ells.  

Novè.-  Notificar aquests acords al President de la Generalitat, així com a tots els 
Consellers,  a  la  mesa del  Parlament de Catalunya,  a  tots  els  grups polítics  amb 
representació al Parlament de Catalunya, a l'Associació de Municipis de Catalunya 
(AMC), a l'Associació de Municipis per la Independència (AMI), per tal que la facin 
arribar a tots els seus ajuntaments associats, al Consell Comarcal del Maresme, a 
l'Assemblea Nacional de Catalunya i a Òmnium Cultural.



No obstant això, el Ple decidirà el que consideri més oportú.

Arenys de Munt, 14 de novembre del 2013. 


