
Moció de suport a la convocatòria d'un referèndum d'autodeterminació 
de la Nació Catalana

El passat 11 de setembre, amb motu de la Diada Nacional de Catalunya, més d’1 milió 
i mig de persones van sortr al carrer amb el lema Catalunya, nou estat d’Europa. 

Aquest ajuntament no pot restar impassible davant els clams que la ciutadania va 
expressar-hi: la voluntat d’esdevenir una nació independent i la denúncia pel maltracte 
polítc, econòmic, social i fiscal que pateix Catalunya des de fa més de 300 anys i que 
dinamita el nostre potencial com a país i que vol acabar de soca arrel amb les 
oportunitas del nostre poble.

Per  tot  això,  el  Grups  signants  d´aquesta  moció  proposen  al  Ple  de  la  corporació 
l’adopció dels següents acords:

Primer.-  Declarar  Cerdanyola  del  Vallès  municipi  compromès  amb  la  llibertat  i  la 
sobirania nacional  de Catalunya,  i  compromesos amb el procés que pugui iniciar  el 
Parlament de Catalunya en l´exercici del dret a decidir.

Segon.-Manifestar que Catalunya té dret a decidir sobre el seu futur de manera lliure i 
democràtca, mitjançant un referèndum d'autodeterminació.

Tercer.- Comprometre’ns a treballar conjuntament amb  la ciutadania , les enttats del 
nostre municipi, els agents socials i , de manera partcular amb l´ANC,  per fer cada 
vegada més àmplia la majoria social i  econòmica necessària per esdevenir un estat 
propi i demanar al Parlament de Catalunya que estudiï totes les mesures que s´hauran 
d´emprendre, si així ho decideix el poble català, per la seva consecució.

Quart.- Instar al Parlament de Catalunya, al govern de la Generalitat, i a tots els partts 
amb representació al Parlament de Catalunya a convocar aquest referèndum 
d'autodeterminació. 

Cinquè.-  Instar  les  insttucions  internacionals  a  obrir  converses  amb  els  màxims 
representants del Govern de la Generalitat de Catalunya i dels municipis de Catalunya 
adherits a l´AMI.

Sisè.- Fer arribar aquesta moció a, 
-El President de la Generalitat de Catalunya
-La Presidenta del Parlament de Catalunya
-Els diferents Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya
-Els diferents Grups Parlamentaris del Congés de Diputats
-El President de la Comissió Europea
-El President del Parlament Europeu
-El Secretari General de Nacions Unides
-La resta d´insttucions internacionals afectades
- Les enttats i agents socials de Cerdanyola.



- La ciutadania de Cerdanyola amb anuncis publicats als mitjans de comunicació i a la 
revista municipal Riu Sec.

  
 


