
                    
                                                
                           

 Arenys de Munt                                    
                                  www.arenysdemunt.cup.cat                  
                                                                     
                                                                       

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE L'AJUNTAMENT D'ARENYS DE MUNT EN 
SUPORT AL REFERÈNDUM SOBRE LA INDEPENDÈNCIA DE CATALUNYA

El proper 9 de novembre els catalans i les catalanes exerciran el dret a decidir en el 
referèndum sobre la independència que tant ha estat reivindicant la societat 
catalana. Una reivindicació històrica però que pren força després de les consultes 
iniciades per part de la societat civil a Arenys de Munt el 13 de setembre del 2009 i 
que van continuar a 553 municipis catalans més, La manifestació de l’11 de 
setembre de 2012 i la cadena humana de la Diada de 2013, impulsades per l'ANC, 
han servit per reforçar aquest sentiment i aquesta voluntat d’exercir el dret a decidir 
del nostre poble. Així com a tots aquells catalans i catalanes que estan d'acord en 
que el poble decideixi el seu futur de forma democràtica.

Aquest referèndum esdevindrà un dels fets cabdals de la història de la nostra nació i 
és per això que els càrrecs electes i les institucions hem d’estar a l’alçada del 
moment i a l’alçada del nostre poble.

Per aquesta raó cal donar un suport total a un acte absolutament democràtic com és 
la celebració d’aquest referèndum i posar tots els mitjans al nostre abast perquè 
s’esdevingui amb normalitat, malgrat els intents antidemocràtics que puguin 
esdevenir-se.

És per tots els motius exposats que es proposa al Ple de l'Ajuntament d'Arenys de 
Munt l'adopció dels següents 

ACORDS: 

Primer.- Donar tot el suport a la celebració d’aquest referèndum.

Segon.- Posar a disposició del Govern de la Generalitat de Catalunya tots els 
mitjans requerits perquè el referèndum esdevingui un èxit i aconsegueixi la màxima 
participació, atesa l'experiència demostrada en aquest municipi amb la primera 
consulta d'independència.

Tercer.- Instar al Govern de la Generalitat i al Parlament de Catalunya a realitzar el 
referèndum amb acord o sense acord de l'estat espanyol. En aquest sentit, el poble 
d'Arenys de Munt recolzarà els nostres dirigents per poder-lo realitzar.

Quart.- Rebutjar qualsevol intent desestabilitzador que pugui posar obstacles en la 
celebració d’aquest referèndum.

Cinquè.- Comunicar els acords presos al Govern de la Generalitat del Principat de 
Catalunya, al Parlament de Catalunya, a tots els grups polítics amb representació al 
Parlament de Catalunya, al Govern espanyol, al Congreso de Diputados i a tots els 
grups polítics amb representació al Congreso de Diputados.

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

Arenys de Munt, 12 de desembre de 2013


