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Que el Ple de l’Ajuntament d’Arenys de Munt, en sessió ordinària de data 15/03/2018, 
primera convocatòria, ha pres, entre d’altres i amb els vots favorables dels grups ERC, PDeCAT 
i CUP, i els vots en contra dels grups PSC i PP, el següent acord, a reserva de l’aprovació 
definitiva de l’acta, el qual es transcriu a continuació: 
 
“MOCIÓ DEL GRUP PDeCAT PER DECLARAR EL 27 D’OCTUBRE FESTA DE CARÀCTER NACIONAL.  
 
D’ençà el 13 de setembre del 2009, Arenys de Munt ha esdevingut el bressol de la 
Independència. La Consulta que s’hi va organitzar i que després en tindria més de 500 arreu 
de Catalunya que li farien costat, va marcar-nos un camí fet de fermesa i de convicció, coronat 
per manifestacions milionàries i pacífiques que han rebut admiració i aplaudiment per part de 
països, associacions per la defensa de la democràcia, de la llibertat de les persones i dels 
pobles, per persones destacades de tarannà conegut i reconegut arreu del món i mitjans de 
comunicació. 
 
Acomplint un mandat democràtic i un programa electoral, el govern de la Generalitat de 
Catalunya del Molt Honorable President Carles Puigdemont i Casamajó, amb l’aval majoritari 
de les forces polítiques del Parlament, organitzà i realitzà un Referèndum l’1 d’Octubre passat 
- malgrat els escorcolls, els ciberatacs i la persecució de la guàrdia civil i de la policia nacional 
espanyoles - davant del qual, el govern de l’Estat espanyol actuà molt violentament, tot 
provocant més de cent ferits; la qual cosa va merèixer i segueix mereixent la reprovació oficial 
de la majoria de governs democràtics europeus i d’arreu del món. Atenent els resultats 
ciutadans de Catalunya -2.044.038 SÍ’s, enfront de 177.547 NO’s, 44.913 vots en blanc i més 
de 700.000 persones que no pogueren exercir el seu dret a votar pel tancament de col·legis 
electorals i urnes expropiades per les forces de l’Estat espanyol - el Govern de la Generalitat 
proclamà la República Catalana amb 70 vots a favor, 10 en contra i dos en blanc, en absència 
de C’s, PSC-PSOE i del PP, que no atenyent ni respectant la majoria legal i legítima de les 
forces independentistes, abandonaren l’hemicicle. 
 
Enfront d’això, el Govern espanyol ha optat per la repressió jurídica, sense atendre la 
indefugible separació de poders, interpretant erròniament i malintencionadament la llei, 
adoptant mesures molt desproporcionades, com l’aplicació esbiaixada de l’article 155 -segons 
centenars de juristes, entre ells, jutges emèrits del Tribunal Constitucional i del Tribunal 
Suprem espanyols, i associacions pro Drets Humans- castigant amb presó preventiva 
representants de moviments socials, consellers i vicepresident del govern català i forçant a 
l’exili, davant del més que possible i injustificat empresonament, del mateix president, 
consellers i diputada. 
 



 

_____ 

Davant d’aquesta manca total de respecte a la voluntat popular, a la manca de diàleg per part 
de l’Estat espanyol, davant de les campanyes de difamació, els falsos informes i les operacions 
de les clavegueres de l’Estat espanyol i del perjudici que s’està provocant a totes les 
institucions, entitats i associacions del país. 
 
Volem fer un acte d’afirmació nacional tot reivindicant la celebració del dia en què es declarà 
la República de Catalunya, la declaració d’independència del nostre país, i s’esdevingui festa 
nacional el 27 d’octubre. Molts Estats celebren el seu dia de la independència, i com a 
República Catalana - encara que intervinguda pel 155 o ocupada per l’Estat espanyol -  
considerem que hem de celebrar el nostre dia de la Independència o de la República. 
 
Continuem posant en valor màxim l’11 de setembre. No es tracta de menystenir la 
importància de la Diada, ni de substituir una festa nacional per una altra. Estimem, valorem i 
reconeixem els qui varen donar la vida el 1714 i tots aquells i aquelles que han mantingut viva 
la flama del sentiment nacional català durant segles. 
 
També volem posar en relleu els valors de la República, és a dir, una nació que interpel·li a 
tota la ciutadania i no només a una determinada classe social o a unes elits, per fer-ho més 
inclusiu i que arribi a tots els sectors de la societat, fins i tot a aquells que no són tant 
partidaris de la independència de la nostra nació. 
 
Alhora, volem destacar la importància d’Arenys de Munt, que amb la primera consulta del 13 
de setembre de 2009 encengués la guspira de tot el Procés. 
 
És per això que proposem al Ple els següents acords: 
 
Primer.- Instar a la Generalitat de Catalunya que declari el dia 27 d’octubre com a festa de 
caràcter nacional. 
 
Segon.- Instar a l’Ajuntament d’Arenys de Munt a incorporar la data del 27 d’octubre, “Dia de 
la República”, com a festa local d’Arenys de Munt, com a mesura temporal fins que aquesta 
sigui reconeguda com a festa de caràcter nacional. 
 
Tercer.- Promoure la difusió del 27 d’octubre, “Dia de la República”, a tota la ciutadania 
d’Arenys de Munt, associacions, entitats, clubs, escoles i veïnats, tot utilitzant els mitjans de 
comunicació existents al nostre poble. 
 



 

_____ 

Quart.- Comunicar a la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya i als grups 
parlamentaris, així com a l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i l’Associació de Municipis 
per la Independència (AMI), l’aprovació de la present moció.” 
  


