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MOCIÓ EN SUPORT A LA RESOLUCIÓ DEL PARLAMENT DE CAT ALUNYA DE 26 DE 
SETEMBRE DE 2012 PERQUÈ EL POBLE DE CATALUNYA PUGUI  DETERMINAR 
LLIUREMENT I DEMOCRÀTICA EL SEU FUTUR COL·LECTIU MI TJANÇANT UNA 
CONSULTA 

ANTECEDENTS 

Atès que, des de la seva represa al segle XIX, el catalanisme ha formulat diferents propostes 
polítiques amb l’objectiu de garantir la pervivència de la llengua i la nació catalanes, afavorir el 
progrés econòmic i el benestar dels seus ciutadans. Bona part d’aquestes propostes s’han 
articulat des dels municipis catalans, durant anys les úniques institucions de les que hem 
disposat per vehicular políticament el catalanisme. 
 
Atès que gran part del catalanisme ha buscat un encaix de la nostra realitat nacional al si de 
l’Estat espanyol aportant estabilitat, democràcia i progrés, a canvi del reconeixement de la 
nostra llengua, la nostra cultura i l’autogovern, tot i que una part d’aquest catalanisme polític 
també ha comptat amb partidaris de l’Estat propi des dels seus inicis, cercant el concert de les 
nacions el marc de relació estable i de bon veïnatge amb la resta de pobles d’Europa. 
 
Atès que, trenta anys després de l’aposta del catalanisme per encaixar a l’Estat Espanyol 
mentre construïa i enfortia la democràcia superada la llarga nit del franquisme, el balanç és 
clarament insuficient de cara als reptes de futur que tenim com a societat malgrat els avenços 
assolits.  
 
Atès que durant els darrers anys, les aspiracions del catalanisme han topat amb una clara 
voluntat de recentralització i de laminació de l’autogovern i, de forma molt significativa, amb la 
sentència del Tribunal Constitucional sobre l’Estatut d’Autonomia de 2006. Un fet que s’ha vist 
agreujat per l’incompliment dels compromisos adquirits amb el Govern de la Generalitat, la 
manca d’inversions molt menor al pes econòmic sobre el conjunt de l’Estat, el menyspreu i 
l’assetjament contra la llengua i la cultura catalanes i un dèficit fiscal galopant que posa en risc 
la cohesió social i el progrés econòmic. 
 
Atès que aquesta situació ha portat a una part important de la ciutadania i a diferents actors 
socials, econòmics i polítics a proposar l’horitzó d’un Estat propi, com la resta d’Estats 
europeus. Un Estat que tingui per objectiu servir al benestar, el progrés econòmic i cultural dels 
ciutadans de Catalunya, sigui quin sigui el seu origen o condició.  
 
Atès que allò que en el passat fou un desig avui és vist com una necessitat inajornable per una 
part creixent de la ciutadania de Catalunya, i que només així es pot entendre que el passat 11 
de setembre, més d’un milió i mig de catalans i catalanes protagonitzessin la manifestació més 
massiva que ha vist mai la ciutat de Barcelona que, de manera pacífica i democràtica, van sortir 
al carrer demanant clarament que Catalunya esdevingui un nou Estat d’Europa. Un anhel que, 
segons totes les enquestes, és compartit per una majoria de la societat catalana, que veu en 
l’instrument d’un Estat l’eina imprescindible per fer front als reptes de la nostra societat. 
 
Atès que els ajuntaments catalans han estat també protagonistes d’aquesta evolució, sigui per 
haver acollit les consultes populars per la independència de Catalunya organitzades per la 
societat civil, ja sigui per haver estat capdavanteres amb diverses iniciatives arreu del territori, 
demanant la creació d’una hisenda pròpia, una administració fiscal, una de justícia, tot apel·lant 
a l’esperit cívic europeu per donar suport a la independència de Catalunya. 
 
Atès que les diputacions catalanes han mostrat la seva voluntat de col·laborar amb el Govern 
de la Generalitat en la tasca de construir estructures d’Estat, ja sigui com a organismes de 
recaptació d'impostos o bé assessorant la Generalitat arran de l'àmplia experiència en tributs 
que tenen, i que la signatura d'un conveni de col·laboració entre l'Agència Tributària de 
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Catalunya i les quatre diputacions provincials catalanes que busca establir les bases de la 
futura hisenda pròpia. 
 
Atès que el 26 de setembre de 2012, el Parlament de Catalunya constatava la necessitat que el 
poble de Catalunya pogués determinar lliurement i democràtica el seu futur col·lectiu i instava 
el govern a fer una consulta a la ciutadania sobre la possibilitat que Catalunya esdevingui un 
nou Estat d’Europa, prioritàriament dins la propera legislatura. 
 
Atès que aquesta voluntat de que els ciutadans i les ciutadanes de Catalunya puguin decidir 
amb plena llibertat el seu futur ha estat assumida per una majoria de les forces polítiques 
parlamentàries i pel President de la Generalitat. 
 
Per tot això, sol·licitem al ple l’adopció dels següents 

 
ACORDS 

 
 
PRIMER.  L’Associació Catalana de Municipis i Comarques expressa el seu reconeixement i es 
felicita per l’enorme èxit aconseguit a la massiva manifestació del passat 11 de setembre pels 
carrers de Barcelona, sota el lema “ Catalunya nou Estat d’Europa. 
 
SEGON. Reafirmem el compromís dels governs locals com a part activa de la construcció 
nacional. L’administració local, en particular els ajuntaments, han estat en període democràtic 
l’administració més habitual per fer participar els ciutadans en els afers públics i d’interès 
general.  
 
TERCER. Constatem que al llarg d’aquests darrers trenta anys, els intents d’encaix de 
Catalunya a l’Estat espanyol i les seves reiterades respostes són avui una via sense recorregut, 
Catalunya ha d’iniciar una nova etapa basada en el dret a decidir. 
 
QUART. Expressem la necessitat que Catalunya faci el seu propi camí, i que el poble català 
pugui decidir lliurement i democràticament el seu futur col·lectiu, per tal de garantir el progrés 
social, el desenvolupament econòmic, l’enfortiment democràtic i el foment de la cultura i la 
llengua pròpies. 
 
CINQUÈ. Instem al Govern de la Generalitat, les forces polítiques, els agents socials i 
econòmics a impulsar el màxim consens possible per tal de portar a terme aquest procés 
democràtic i el full de ruta consegüent, amb diàleg amb la comunitat internacional, la Unió 
Europea i el govern espanyol, per tal que la ciutadania de Catalunya pugui determinar el futur 
col·lectiu en un marc de plena llibertat, respecte al pluralisme, foment del debat i la convivència 
democràtica i sense coaccions de cap mena. 
 
SISÈ. Donem ple suport a la decisió del Parlament de Catalunya que el poble de Catalunya 
pugui determinar lliurement i democràtica el seu futur col·lectiu mitjançant una consulta a la 
ciutadania sobre la possibilitat que Catalunya esdevingui un nou Estat d’Europa, prioritàriament 
dins la propera legislatura. 
 
SETÈ. Ens posem a disposició del Govern i del Parlament de Catalunya per impulsar la tasca 
d’endegar estructures d’Estat que facilitin la realització de la consulta abans esmentada a la 
ciutadania, així com la posada en marxa d’una hisenda pròpia dins la propera legislatura. 
 

VUITÈ. Fem arribar el present acord a la Presidència de la Generalitat, a la Presidència del 
Parlament de Catalunya.  


