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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
1. PROPOSTES
1.1. ALCALDIA
1.1.1. Moció de suport a la celebració de la consulta del 9 de novembre, sobre el
futur polític de Catalunya.
ACORD:

Com qualsevol altre poble del món, els catalans i catalanes tenim el dret a decidir el
nostre futur en llibertat, un dret que està reconegut en els principals tractats
internacionals. Un futur que s’emmiralla en una cultura, una llengua i unes tradicions
pròpies avalades per segles i segles d’història que s’estronquen ara fa 300 anys, amb la
Guerra de Successió, i amb els Decrets de Nova Planta que aboleixen les constitucions
catalanes i les institucions pròpies.
Aquest any 2014, també coincideix amb el centenari de la creació de la Mancomunitat de
Catalunya, com a expressió institucional de la nostra voluntat d’autogovern, i amb el
setanta-cinquè aniversari de l’entrada de les tropes franquistes a Catalunya, fet que va
comportar la supressió de la Generalitat, l’exili republicà, l’inici de la dictadura i d’una
cruel repressió, que va tenir una expressió especialment brutal en el posterior assassinat
del president Companys.
Enguany celebrem 5 anys de la primera consulta popular a Arenys de Munt, un fet que
ens va fer adonar que aquesta via era possible, i que va evidenciar que hi havia molts
catalans i catalanes que estàvem disposats a tirar endavant i a mobilitzar-nos per
demostrar la voluntat majoritària del poble català de voler decidir el futur votant. La
sentència del Tribunal Constitucional anul·lant part de l’articulat de l’Estatut d’Autonomia
de Catalunya del 2006 aprovat pel nostre Parlament i referendat pel poble de Catalunya
va propiciar la primera manifestació multitudinària de rebuig a l’actitud del govern estatal
l’any 2010. De llavors ençà n’han estat moltes més, amb la convocatòria de la societat
civil i el suport de la majoria de les forces polítiques del país. Vam omplir Barcelona el
2012, vam travessar Catalunya amb la Via Catalana el 2013 i aquest onze de setembre
de 2014 hem tornat a demostrar al món la rellevància i la transcendència del procés
construint una V que des de la plaça de les Glòries s’ha estès per tot Barcelona. La
mobilització popular i cívica de la ciutadania i les entitats, han exercit de pressió constant
per garantir el procés.
Una gran majoria social de Catalunya ens ha demostrat en els darrers anys que està a
favor de l’autodeterminació dels pobles i que reivindica el dret a decidir i vol exercir-lo per
tal de recuperar llibertats perdudes. Un moviment transversal tant a nivell territorial com
social i polític perquè se sustenta en l’essència de la democràcia i, per tant, insta al
Govern i al Parlament a prendre decisions que representin a la majoria dels catalans i de
les catalanes. Davant aquesta reivindicació democràtica els partits polítics no s’hi poden
girar d’esquena. Un moviment social que ha optat per la via pacífica, pel diàleg, per la
defensa ferma d'uns objectius polítics clars, i que respon al genuí caràcter català,
moderat, però ferm en els seus objectius, vinculat a tota una història i tradició de
compromís i activisme per la conquesta dels seus drets ciutadans, socials i nacionals.
Constatem que el procés que viu Catalunya ha de comportar, per a ser creïble i
il·lusionant per a la ciutadania, el compromís de totes les forces polítiques d’iniciar una
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nova etapa del país marcada per la defensa i ampliació de l’estat de benestar, el combat
contra l’atur, la pobresa i les desigualtats, i la lluita, sense excuses, ni treva, ni
excepcions, contra la corrupció.
La Nació Catalana, amb una llengua i una forma de vida, pròpies en l’ordre social,
econòmic, jurídic i polític té dret a la seva autodeterminació, com qualsevulla altra nació.
Aquest dret és un principi fonamental dels Drets Humans i està recollit en la Carta de les
Nacions Unides així com també al Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics.
El Parlament de Catalunya acaba d’aprovar per una majoria àmplia i transversal de les
forces parlamentàries la Llei de consultes populars no referendàries i participació
ciutadana, després d’haver seguit totes les passes que la legislació actual determina.
Aquesta llei ha estat avalada pel Consell de Garanties Estatutàries i dóna empara legal a
la consulta sobre el futur polític de Catalunya.
El president de la Generalitat de Catalunya, M. Hble. Sr. Artur Mas convoca a la
ciutadania de Catalunya per la consulta del dia 9 de novembre de 2014, una consulta que
hem demanat i que ens hem compromès a tirar endavant els ajuntaments catalans de
forma reiterada.
Els ajuntaments garantirem la llibertat individual i el procés democràtic, facilitant tots els
recursos i les eines necessàries per fer possible la celebració de la consulta de forma
coordinada amb el departament competent del govern de la Generalitat de Catalunya.
Així mateix fem una crida a la ciutadania a participar-hi de manera activa, cívica i pacífica.
És per tot això que, a proposta d’Alcaldia, el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta del
nombre legal de membres de la Corporació, acorda:

1.

Mostrar el suport a la convocatòria de la consulta del 9 de novembre de 2014, per
decidir lliurement el futur de Catalunya dins l’exercici dels nostres drets
democràtics i prendre el compromís de l’Ajuntament de Torelló amb la realització
de la mateixa, facilitant tots els recursos i les eines necessàries per fer-la possible,
fent una crida a la participació.

2.

Donar ple suport al president i al govern de la Generalitat, al Parlament de
Catalunya i als partits polítics que donen suport a la convocatòria i a la
materialització de la consulta del 9 de novembre dins el marc legal que és la Llei
de consultes populars no referendàries i participació ciutadana, aprovada pel
Parlament de Catalunya, ja que respon a la voluntat majoritària del poble català i
dels seus representants.

3.

Comunicar aquest acord en el període de 5 dies des de la seva aprovació al
president de la Generalitat de Catalunya i a la presidenta del Parlament de
Catalunya i als grups parlamentaris. També a l’Associació de Municipis per la
Independència (AMI) i a l’Associació Catalana de Municipis (ACM) qui ho
trametran de forma conjunta al president del Govern Espanyol, al president del
Congrés dels Diputats, al secretari general de les Nacions Unides, al president del
Parlament Europeu, al president del Consell de la UE i al president de la Comissió
Europea.

INTERVENCIONS:

3

Sr. JAUME VIVET:
Bé. Presentem aquesta proposta a petició de l’Associació de Municipis per la
Independència i l’Associació Catalana de Municipis, per donar suport a la Llei de
consultes i a la consulta, pròpiament dita, del dia 9 de novembre, ja que entenem que els
ajuntaments hi tindrem un paper destacat i, per tant, ens sumem a la petició de fer un ple
extraordinari en suport a l’esmentada Llei i a la pròpia consulta.
També he de dir que en aquest sentit, que en aquest ple, ningú cobrarà per assistències.
Sra. ROSER MAS:
Nosaltres el que volíem dir és una cosa que ja hem escoltat moltes vegades i des de
molts llocs, però que no obstant pensem que és important, que és interessant, i que s’ha
d’anar repetint abastament. Per tant, des d’Iniciativa donarem suport a aquesta moció,
evident! Que defensa la celebració de la consulta el dia 9 de novembre i evidencia una
vegada més el compromís d’aquest Ajuntament amb el dret a decidir. Una part molt
important dels catalans i les catalanes hem manifestat la voluntat de celebrar aquesta
consulta i, per tant, és això el que cal garantir el dia 9: la celebració de la consulta i no val
emmascarar-ho amb eleccions anticipades o amb més mobilitzacions cíviques, que
n’hem fet moltes i hem demostrat que ens podem mobilitzar i que hi ha molta part
d’aquesta societat que es mobilitza per aquesta qüestió; el que nosaltres entenem que cal
és la consulta, ja, sense donar-hi més voltes! Esperem que el govern espanyol tingui en
compte la voluntat de Catalunya, expressada pels ciutadans i ciutadanes i ara també pels
ajuntaments i que el dia 9 de novembre tot puguem votar.
Estem parlant d’un dret, estem parlant del dret a poder votar, estem parlant del dret a
exercir la democràcia. El compromís d’Iniciativa amb la consulta i el dret a decidir, ha
estat, és i serà ferm; és un compromís que hem explicitat en tots els àmbits on tenim
representació i que hem traslladat també als nostres aliats europeus i als nostres
companys de l’Estat espanyol. Aquests dies, tant Izquierda Unida, com ECUO o com la
Xunta Aragonasista, han fet arribar una carta a Mariano Rajoy, perquè no recorri la Llei
de consultes. Aquesta actitud nostra de potenciar que altres aliats defensessin també el
nostre dret a poder votar, ha estat diferent a altres partits amb translació o amb delegació
a Madrid, amb companys a l’Estat. Per tant, entenem que el nostre compromís, a més a
més, potser és més explícit que el d’altres formacions.
Entenem, doncs, que el dia 9 de novembre hem de poder votar per un país més lliure,
més just i net de corrupció. Per tant, evidentment votem en positiu.
Sr. JAUME VIVET:
Jo faig un petit parèntesi, perquè he de disculpar la Irene que no ha pogut venir per un
tema personal. Demana disculpes per no haver-ho fet abans. Per tant, disculpem a la
Irene.
Sr. JOSEP M. SOLDEVILA:
Per donar classes s’ha de ser mestre, i no ho sóc; per tant, no he d’ensenyar res, només
puc, com vostès, dir la meva, el que penso, que m’atreveixo a dir a vegades; a qui li
encanti discutir, li encanta aprendre, però sobretot aprèn i ha d’existir una voluntat; i
aprendre és fer-se més ric, no necessàriament canviar d’opinió.
La sorpresa i l’humor es barregen al comprovar que la seva insistència no és la
independència en si, no, la seva màxima insistència és el dret a la consulta, el poder
decidir el fet que el poble català pugui opinar i se li enfada, perquè no el deixen; normal!
Doncs bé, a mi, el que m’enfada és el fet que es vulgui preguntar, que es vulgui preguntar
per la independència únicament i exclusivament per la independència. Espanya és un
país que permet la consulta als ciutadans –suposo- com la immensa majoria de les
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democràcies mundials. En qualsevol moment se’ns pot organitzar un referèndum sobre
qualsevol assumpte; posem per cas assumptes banals que mai han generat controvèrsia
entre els grups polítics com, què diria jo? L’avortament, per exemple, o l’educació, o què
sé jo!... la legislació laboral, les jubilacions i els seus anys cotitzats. No ho sé. Així, a vots
sembla que hi ha un grapat de temes en què els nostres dirigents dóna la sensació de no
poder posar-se d’acord, que encara que només sigui pel color de la seva jaqueta; temes
que bé podrien haver-nos consultat i que no ho han fet.
Bé. Per creure’ns amos de la nostra opinió per endavant. Bé, per la nostra demòcrata
resposta, imaginem una pregunta sobre la qual l’actual jubilació dels nostres polítics
després de set anys cotitzants; si la memòria no em falla, amb onze anys ja cobren el
100% o pel sol fet de cobrar dues vegades per part de l’administració, amb l’ocupació que
això destrueix. Bé, no m’imagino aquesta pregunta; imagini’s la resposta i ja sabran per
què no es realitza la pregunta.
La impressió que hom té des de fora, és que els nostres polítics prenen les decisions
motivats, o com a conseqüència característica d’ignorància o profit a la por; això últim
sembla motiu de què no se’ns pregunti; ara bé: en més de 30 anys que només s’han
atrevit a fer una consulta; ja no ens han preguntat res més, tot i evidents mostres puntuals
de disconformitat amb les decisions previstes i adoptades pel govern. Per exemple, veiem
la invasió de l’Iraq.
Mai han volgut saber la nostra opinió i aquesta vegada no poden dir que ningú més ho fa,
perquè hi ha altres països que en una escala fictícia, mai es trobarien per sota nostre,
que si s’interessen per l’opinió dels seus ciutadans, potser perquè tenen ciutadans i no
súbdits: als Estats Units, a les seves últimes eleccions, van aprofitar i van fer una
barbaritat de preguntes: 178, 50 d’elles originades pel poble, un parell per Estats; van
plantejar 11 preguntes sobre coses com el consum de marihuana, apujades d’impostos o
funcionament del sistema judicial. En llocs com Holanda, han arribat a plantejar unes 100
consultes en els seus darrers 20 anys. Per això, m’enerva que ara se’ls ha ocorregut
saber la nostra opinió sobre la independència, a l’empara d’una multitudinària
manifestació, manifestació que també va tenir una dada curiosa: des que tinc ús de raó
és la primera vegada que la xifra de participants segons l’organització i el govern,
s’aproximen perillosament. Per això, m’enerva encara més que només se’ls acudeixi
consultar-nos sobre la independència, li diguin com li diguin. No han tingut mai abans res
sobre el què preguntar? No se li ha acudit al Sr. Mas preguntar al seu poble sobre àrees
on retallar? Sobre els límits per dalt dels seus sous? Sobre el tripagament farmacèutic? I
no només Catalunya! Espanya sencera. Pregunteu-m’ho! Pregunteu per l’educació i
deixeu de fer reformes, deixi’n de fer reformes laborals. En aquestes legislatures s’han fet
set vegades reformes laborals; pregunteu-m’ho per l’avortament, per la jubilació, pels
rescats dels bancs. No em pregunten, però a mi em costarà molts cèntims, com a tots els
ciutadans, aquest rescat als bancs; però no em pregunten si deixar caure algun banc i els
seus directius, que cobrin de FUGASA, les institucions com cada fill del veí. Pregunteum’ho per l’IBI de l’església, per la memòria històrica, per si vull continuar amb l’euro, per
les àrees per retallar, pel patrimoni. Pregunteu-m’ho i jo us diré si o no, que si o que no,
però han tingut mil coses importants per preguntar i ho fan ara, sobre la independència,
perquè es creuen guanyadors per majoria aclaparadora. Ara anem, home, per favor! Si
mai ens han tingut en compte per prendre decisions, a compte de què ve ara que ens
consultin? Ara que un està amb la mosca rere l’orella, aquest sobtat interès per la
ciutadania, en un país que poc a poc va deixar d’interessar-se per nosaltres; un país que
necessita cinc-centes mil signatures en paper, perquè tirin a les primeres de canvi una
iniciativa popular; res a veure amb els Estats Units on es comprometen a estudiar
qualsevulla proposta que reculli 25.000 signatures en una pàgina web.
Es podrà dir el que es vulgui: que aquesta Llei de consultes és il·legal, inconstitucional;
que porta al separatisme, a l’independentisme i que a més, la veritat és que anant contra
aquesta Llei de consultes, és anar contra la democràcia, anar contra el sentiment comú i
apostar per una via totalitària per resoldre els assumptes públics.
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Tot per al poble, però sense el poble. Molt il3lustrant! Una de les majors equivocacions
que es pot tenir sobre aquest cas de la Llei de consultes, és voler confondre i equivocar
amb la consulta, en singular, sobre el tema de la ciutadania de la nació catalana i el seu
possible futur com a Estat, o no, i com a Estat independent o no, perquè igual que els
suïssos, els italians, els nord-americans i d’altres, per què no es podrà acceptar que es
pugui consultar sobre plans i projectes concrets a nivell de barri, ciutat, comarca? O sobre
temes controvertits importants per a tota la societat? Per avançar en drets ciutadans en
participació política?
Miri’n: per tot el que he exposat, jo els demanaria de tot cor, que si modifiquessin algun
punt dels que hi ha aquí, jo els ho votaria a favor, pel que els he exposat, perquè estem
totalment d’acord en què s’han de fer consultes absolutament democràtiques, però, és
clar! Aquí es demana una consulta i sembla que s’han de consultar moltes coses als
ciutadans. Jo, si realment m’aparten el primer punt, jo els ho votaré a favor.
Sr. MARC FONTSERÈ:
Primer de tot, tot i que l’alcalde ja ha disculpat l’absència de la Irene, reiterar que és per
motius personals i no polítics, perquè és un ple mediàtic, hi ha periodistes i que quedi
clar: és per motius estrictament personals.
La segona cosa que volia comentar, és que normalment, quan en el ple de l’Ajuntament
presentem mocions del tipus “el dret a la sobirania del poble català” o altres que s’han
anat presentant al llarg de la legislatura, el nostre grup, i jo com a portaveu, normalment
no donàvem massa explicacions, perquè la moció ja ho explicava tot. En aquest cas si
que afegiré alguna cosa, tot i que no tant com el company de Plataforma. I voldria dir que
els membres del PSC, aquesta vegada no ens volem quedar al marge, ni donar l’esquena
al país en aquest històric moment que ens ha tocat viure.
M’agradaria recordar que el PSC, el Partit Socialista de Catalunya, ha estat al capdavant
de totes les millores dels últims anys de l’època contemporània que ha tingut l’autogovern
de Catalunya: l’Estatut de la recent estrenada de democràcia espanyola; l’Estatut, el
malaurat Estatut del 2006, o fins i tot encapçalant institucionalment la gran manifestació
del 2010, que sembla que va ser el tret de sortida d’on estem ara mateix.
Per això, no volem ni podem quedar al marge del que ha decidit el poblem de Catalunya
al carrer, però també els ajuntaments i el Parlament del nostre país. Creiem necessari
que els socialistes de Torelló, així com tots els torellonencs, els socialistes de Catalunya,
així com tots els catalans, facin servir el cap i el cor i decideixin lliurement com volen que
sigui l’encaix de Catalunya amb Espanya, si és que n’hi ha d’haver; i, per tant, fem, o
facin campanya activa pel Si-si, pel si-no o pel no-no, explicant sempre de forma activa el
que significa cada una d’aquestes opcions, i de passada, intentant cohesionar al màxim la
nostra societat, el nostre bé més preuat, explicant –o tenint clar- que al final el més
important és la democràcia que no és res més que la voluntat del nostre poble.
Per això, votarem que si a la moció.
Sr. JORDI CASALS:
El 2009, fa cinc anys, va ser quan va començar de debò tot el procés sobiranista;
segurament el desencontre popular obert de Catalunya amb l’Estat espanyol va ser amb
la retallada de l’Estatut, les mobilitzacions que hi va haver, tot aquell procés, però el 2009
va ser quan es va iniciar el procés sobiranista amb les consultes populars que es van
impulsar des de la societat civil; i aquí jo crec que hem de reconèixer a tots els voluntaris
que van treballar desinteressadament per tot aquell moviment i que segur que sense ells
ara no estaríem aquí.
De llavors ençà, en cinc anys ha canviat molt la cosa: a nivell social, jo recordo els 11 de
setembre de fa cinc anys, on a Barcelona érem milers o desenes de milers –si érem
generosos- de persones, i el 2012, 2013 i 2014, els onze de setembre l’han protagonitzat
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centenars de milers i més d’un milió de persones, de ciutadans. A nivell polític també hem
canviat: fa cinc anys l’Ajuntament de Torelló no va voler facilitar i donar suport a aquella
consulta popular; aquests últims anys hem vist com l’Ajuntament de Torelló, per una
àmplia majoria, s’ha anat posicionant a favor de tot el procés sobiranista i de tots els
moviments que hi ha hagut. Ens n’hem de felicitar! És a dir, no és una qüestió de dir
quins hi érem llavors i quins no hi eren, si no el contrari: felicitar-nos de tots els que hi
som ara, perquè el país ha canviat; som majoria els que volen decidir i veurem si som
majoria els que volem un Estat independent.
Enfront d’aquesta voluntat popular de decidir, que decidir és un dret democràtic, hi ha qui
imposa davant el dret, la constitució, les lleis espanyoles. Amb paraules d’un jurista de
prestigi català, Pi i Sunyer, que és del Consell assessor de transició nacional, però que té
un gran recorregut en el món jurídic d’aquest país, va dir: “quan una reivindicació té el
suport del 75% -com és el cas de la consulta- el dret, les lleis, han de canalitzar aquesta
reivindicació; si no, al final, la voluntat popular s’acaba imposant a aquest dret. La
imposició del dret contra la voluntat popular, l’únic que fa és demostrar la voluntat de
domini que té l’Estat espanyol, respecte d’uns ciutadans seus, que encara som
nosaltres”; si, nosaltres som ciutadans d’un Estat que ens vol dominar. No és un Estat al
servei de la ciutadania, si no que és un Estat que vol que la ciutadania estigui sotmesa a
ell. No contemplen la unió lliure, o la lliure decisió de separació. Espanya mai ha escoltat
als que hem fet aportacions en la lliure unió, en el federalisme, com pot ser des de Pi i
Maragall, des d’Almirall, Rovira i Virgili, o fins i tot, Maragall, que a través de l’Estatut va
voler posar damunt la taula la doctrina de la unió lliure amb un estatut de tendència
federal. No se’l va escoltar, no se’ls ha escoltat, si no que s’hi ha lluitat en contra des de
l’Estat.
Nosaltres volem fer el canvi des de la bondat democràtica. La democràcia per davant de
tot; que la ciutadania pugui escollir i la bondat democràtica, creiem, que ha de prevaldre i
jo crec que prevaldrà. I aquesta voluntat es basa en la legitimitat; la legitimitat del
Parlament; al Parlament, una gran majoria ha aprovat una Llei de consultes i una gran
majoria del Parlament dóna suport a fer una consulta sobre la independència de
Catalunya. La legitimitat popular és total; les mobilitzacions socials ens demostren,
també, que hi ha aquesta legitimitat popular, però és que també hi hem de comptar el
dels ajuntaments: ahir i avui i segurament en les properes hores, hi ha molts ajuntaments
i consells comarcals que donaran suport a la convocatòria d’aquesta consulta sobre la
independència. És a dir: tenim un escenari de voluntat popular, de legitimitat popular que
queda molt clara.
Jo, estic segur, per aquesta legitimitat, per la voluntat democràtica que ho regeix tot, que
volem votar –això és clar- però a més, votarem! Hem de ser imparables en aquesta
legitimitat i en els valors democràtics que tenim.
És per això que nosaltres donarem suport i des de l’orgull d’aquest Ajuntament que també
hi doni suport a la convocatòria d’una consulta sobre la independència de Catalunya.
Sr. MANEL ROMANS:
Després de les mocions que hem presentat l’Ajuntament de Torelló, de recolzament al
dret a decidir del poble de Catalunya, voldríem expressar el nostre desig que avui fos
l’última que presentem per demanar que ens deixin expressar-nos lliurement i puguem fer
una consulta per decidir el nostre futur i el dels nostres fills. Sabem que això no serà fàcil;
que el govern de l’Estat espanyol ens posarà totes les traves possibles i que els partits
unionistes ens desacreditaran i ens faran tota mena de prediccions apocalíptiques, per si
mai aconseguim separar-nos de l’Estat espanyol.
El món municipal, en boca dels consistoris, hem de fer sentir la nostra veu i recolzar el
govern de la Generalitat i seu president, perquè no defalleixi i d’una manera o altra, el dia
9 de novembre puguem exercir el nostre dret a votar. Ara és el moment que tots els
partits favorables a la consulta anem junts a defensar els nostres drets.
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És per això que voldríem expressar la nostra satisfacció, que avui el nostre Ajuntament
voti favorablement al recolzament a la consulta del 9 de novembre.
Visca Catalunya!!
Sr. JAUME VIVET:
La proposta es dóna per aprovada. Felicitats i endavant!
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per majoria absoluta del nombre legal de membres de la
Corporació, atenent al resultat de la votació que queda detallada a continuació:
Vots favorables: 13, dels regidors i les regidores dels grups municipals de Ciu, del
PSC-PM, de JpT-ERC-AM i d’ICV-EUiA-E
Vots desfavorables: 3, dels regidors del grup municipal de PxC
Abstencions: 0

El president dóna les gràcies als assistents i aixeca la sessió.

Torelló, 24 de setembre de 2014
Vist i plau,
L’ALCALDE,

LA SECRETÀRIA,

Jaume Vivet Soler

Montserrat Freixa Costa
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