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El Ple de l’Ajuntament d’Arenys de Munt, en sessió ordinària de data 15/11/2018, primera 
convocatòria, ha pres, entre d’altres i amb els vots favorables dels grups ERC, PDeCAT i CUP, 
els vots en contra dels grups PSC i PP, i a proposta del grup CUP, el següent acord, a reserva 
de l’aprovació definitiva de l’acta, el qual es transcriu a continuació: 
 
“MOCIÓ DEL GRUP CUP PER DONAR SUPORT A LA CAMPANYA CIUTADANA I 
INDEPENDENTISTA “VICTÒRIA” PER EXIGIR ALS NOSTRES REPRESENTANTS AL PARLAMENT DE 
CATALUNYA QUE FACIN EFECTIUS ELS VOTS DEL PRIMER D’OCTUBRE, RATIFICATS A LES 
ELECCIONS DEL 21 DE DESEMBRE. 
 
Un any després de la victòria del referèndum d'autodeterminació de l’1 d’octubre del 2017, 
l'acció política governamental i parlamentària no ens han portat a aquesta materialització 
republicana i la independència no sembla ser la màxima prioritat pels actuals dirigents polítics 
catalans. 
 
Amb totes les línies vermelles ultrapassades per part de l'Estat espanyol de manera unilateral, 
brutalitat policial, empresonaments i exilis, coacció empresarial, catalanofòbia explícita, 
inseguretat feixista als carrers i moltes d’altres, els polítics catalans al càrrec de les institucions 
catalanes més importants no veuen oportú concretar institucionalment la victòria que el 
poble hem guanyat i amb la que els hem atorgat el Govern de la Generalitat i la majoria 
absoluta parlamentària de 70 escons. 
 
Sense concretar aquesta victòria que passa per materialitzar la independència ja declarada, 
els nostres dirigents es salten el seu propi mandat refrendari i electoral, alhora que el marc 
legal votat per ells mateixos en seu Parlamentària. La reclamació que fan els partits d'un 
referèndum d'autodeterminació acordat amb el mateix Estat espanyol que, per activa i 
passiva, el nega aferrissadament -tant se val quin sigui el partit al comandament de les 
institucions espanyoles, PP o PSOE-, situa l'independentisme institucional en una mena 
d'independentisme màgic que sembla buscar més excuses que solucions. 
 
Per això mateix, al 12 de setembre es va iniciar la campanya ciutadana ‘Victòria’ que vol fer 
constar, novament, de manera oficial i formal, l'exigència ciutadana de fer efectiu el vot ja 
emès a favor de la independència de Catalunya l’1 d'octubre i el 21 de desembre, interpel·lant 
als 70 escons independentistes que obeeixin el mandat democràtic de les urnes. 70 escons, 
que no són altra cosa que el resultat de la suma de tots els nostres vots, i, en conseqüència, 
70 diputats/des que tenen tot el dret, però també el deure, de respectar el mandat que li ha 
encomanat el poble o, d'altra manera, dimitir, però mai malbaratar els vots de la gent dels 
quals només en són gestors, mai propietaris. La credibilitat democràtica dels partits 
independentistes està en joc. 
 
La campanya ‘Victòria’ consisteix en realitzar una reclamació del vot que vam emetre el 21 de 
desembre als partits polítics que ens representen al Parlament de Catalunya. 
 



 

_____ 

Aquesta Reclamació de vot s’ha de registrar a les oficines del registre de la Generalitat de 
Catalunya, al Parlament de Catalunya i a qualsevol oficina dels ajuntaments catalans. També 
és possible fer una reclamació electrònica de vot via internet 
(http://www.victoriacat.com/instruccions) (Text mostra de la Reclamació de vot de la campanya 
Victòria: http://www.victoriacat.com/document) 
Aquesta reclamació de vot exposa, a títol personal: 
Que vaig votar sí al referèndum del primer d’octubre de 2017. 
Que el 21 de desembre del mateix any, vaig votar un partit independentista. 
Per la qual cosa Exigeixo: 
Que, atesos els resultats tant del referèndum (90,18% de sís) com de les eleccions més amunt 
esmentades (majoria absoluta amb 70 escons) es reconegui el valor del meu vot i es faci 
efectiva la declaració d’Independència de Catalunya. 
 
Des del 12 de setembre tot un seguit d'activistes i entitats arreu del territori del Principat 
s'han organitzat per registrar reclamacions de vots als seus municipis: Viladamat, Girona, 
Manresa, Palamós, Barcelona, Celrà, Montgat, Pont de Vilomara, Guissona, Subirats, 
Argentona, Vilassar de Mar, Lladoners. 
 
Aquesta és una campanya col·lectiva, fonamentada en la consciència particular de vot i 
exigència del RESPECTE democràtic que tenim la gent i que volem que ens tinguin, sobretot, 
els polítics independentistes que diuen representar-nos. No és que no hi hagi ningú darrera, 
és que hi ha milers de catalans que no necessiten de consignes per part de partits o grans 
entitats per exigir fer valdre el seu vot, fer valdre la democràcia a Catalunya. 
 
És per tots els motius exposats que des del Grup Municipal de la CUP proposem al Ple de 
l’Ajuntament d’Arenys de Munt l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Donar suport a la campanya ciutadana i independentista ‘Victòria’ per exigir als 
nostres representants al Parlament de Catalunya que facin efectius els vots del primer 
d’octubre, ratificats a les eleccions del 21 de desembre. 
 
Segon.- Posar a disposició dels veïns i veïnes d’Arenys de Munt els impresos de la campanya 
‘Victòria’, que ens facilitin des de l’entitat, perquè s’hi puguin afegir i perquè puguin ser 
registrats en les oficines municipals. 
 
Tercer.- Traslladar aquests acords a tots els grups del Parlament de Catalunya i als promotors 
de la campanya ciutadana i independentista ‘Victòria’ (correu electrònic 
victoria@victoriacat.com)” 


