
Moció dels Grups Municipals de CiU, ERC i CUP sobre la 
commemoració a Manresa de la festa nacional de l’11 de Setembre, 

l’any 2012

El dia 19 d’octubre de 2009 es va presentar al ple de l’ajuntament de la nostra ciutat una 
moció  en  què  es  demanava  el  suport  municipal  a  la  consulta  sobre  la  independència  de 
Catalunya que es plantejava celebrar el 25 d’abril de 2010. Els integrants del consistori van 
votar majoritàriament a favor de “donar suport i facilitar la consulta”, que va tenir lloc en la  
data prevista amb una notable participació ciutadana, d’entre la qual, una amplíssima majoria 
es va manifestar democràticament a favor de la independència. Els esdeveniments posteriors 
han accelerat l’adhesió ciutadana a un canvi fonamental  en les relacions entre Catalunya i 
Espanya. Recordem només el rebuig general a l’anul·lació per part d’un Tribunal Constitucional 
desacreditat, d’aspectes fonamentals de l’Estatut que havia estat aprovat per dos parlaments i 
per referèndum popular i la gran manifestació de protesta contra la sentència, del 10 de juliol  
de 2010. Fets com aquests,  així com la manca continuada d’inversions en infraestructures, els 
atacs  habituals  contra  la  llengua  catalana,  la  consciència  creixent  de  l’espoli  fiscal,  més 
perjudicial encara en temps de crisi econòmica, han fet augmentar notablement el sentiment 
general favorable a la independència, que segons els organismes que estudien l’opinió pública 
comptaria avui amb el suport de la majoria de ciutadans. Les organitzacions polítiques i socials 
més destacades han anat assumint aquesta voluntat majoritària, al costat d’una societat civil 
que es  va  mobilitzant  cada cop més en la  mateixa direcció.  En  l’àmbit  municipal  s’ha de 
destacar especialment la constitució de l’Associació de Municipis per la Independència, que 
compta ja com a adherits amb més de la meitat dels municipis catalans, entre els quals hi ha 
l’Ajuntament de Manresa i 24 més dels 35 municipis del Bages. 
 
Tenint en compte aquest marc de referència, la “Comissió 11 de Setembre” (*), que en els 
darrers anys organitza la Marxa de Torxes per la Independència el vespre anterior al dia de la  
nostra festa nacional, a través de la present moció sol·licita a l’ajuntament de Manresa:  

1. que  el  consistori  de  la  nostra  ciutat  s’adhereixi  a  la  campanya  “Penja-la  i  no  la 
despengis  fins  a  la  independència”  que  promou  la  plataforma  Manresa  x  la 
Independència, per impulsar la col·locació de banderes estelades als balcons i edificis 
de la nostra ciutat. Que el consistori faci una crida a la ciutadania en el mateix sentit i 
que,  com a  iniciativa  municipal,  col·loqui  també de  manera  permanent  la  bandera 
estelada en llocs públics i  visibles de Manresa, entre ells a la façana de l’edifici  de  
l’Ajuntament de la ciutat. 

2. que es faci explícit el suport del consistori a la Marxa de Torxes per la Independència del 
dia 10 de setembre al vespre i que aquest suport quedi subratllat amb la presència de 
la pancarta anunciadora de l’acte i de la bandera estelada a la façana de l’ajuntament, 
així com amb la recollida del manifest de la marxa per part de l’alcalde de la ciutat,  
acompanyada d’unes breus paraules d’acollida. 

3. que el consistori  assumeixi el compromís de revisar per a l’any 2013 el protocol de 
l’acte institucional de l’Onze de Setembre, atesa l’adhesió de l’Ajuntament de Manresa 
a  l’Associació  de  Municipis  per  la  Independència,  de  manera  que  es  faci  visible  la 
voluntat d’avançar cap a la plena sobirania del nostre poble.  

Manresa, 19 de juliol de 2012

GM-CiU                                                                 GM-ERC                          
GM-CUP

(*) La Comissió 11 de Setembre està formada per la Fundació Independència i Progrés, Manresa 
per la Independència, Òmnium Cultural, Convergència Democràtica de Catalunya, Candidatura 
d’Unitat  Popular,  Esquerra  Republicana  de  Catalunya,  Reagrupament  Independentista  i 
Solidaritat Catalana per la Independència. 


