
 

MOCIÓ PER A LA DECLARACIÓ DE NO FESTIUS ELS DIES 12 D’OCTUBRE I 6 DE DESEMBRE 

Atès que després de l'11 de setembre del 2013 han canviat moltes coses en la consciència
política dels veïns i veïnes dels nostres pobles i ciutats, entre elles la determinació de la
ciutadania per a realitzar accions decidides en defensa de la cultura i nació catalanes.

Atès que els dies previs al passat 12 d’octubre, multitud d'escoles, ajuntaments i fins i tot
empreses i comerços van mostrar la seva disconformitat en la celebració d’unes festivitats
que no es reconeixen com a pròpies i van explicitar-ho acudint als seus llocs de feina com
qualsevol altre dia laborable. 

Atès  que la  intenció  de  treballar  el  dia  12  d'octubre  i  el  6  de  desembre  és  una
conseqüència de la manca d'identificació del  poble català amb unes festivitats que no
considera pròpies.

Atès  que el  12  d'octubre  té  els  orígens en  el  "Día  de  la  Raza",  que  el  franquisme
transformà  en  "Día  de  la  Hispanidad"  (nom  que,  com  l'esperit  franquista  de  la  festa,
encara perdura), i que des de fa gairebé un segle és la “Fiesta nacional de España”.

Atès que aquesta “Fiesta de la Hispanidad” és en realitat la celebració de l'arribada de
Cristòfol Colom a Amèrica (que alguns encara volen fer passar com a descobriment), i per
tant, la celebració del consegüent intent de genocidi de les cultures americanes natives. 

Atès que el 6 de desembre es celebra la Constitució Espanyola, un document que s’ha fet
servir tantes vegades per imposar voluntats contra el nostre poble, que nega la realitat
nacional diferenciada, que s'ha utilitzat per intentar abolir el sistema d’escolarització en
català i que amenaça amb una intervenció militar en el suposat cas que el nostre país
vulguin exercir el dret a l’autodeterminació (principi fonamental dels drets humans). 

Demanem: 

1. Declarar  a  efectes  administratius  els  dies  12  d’octubre  i  6  de  desembre,  jornades
laborables per al conjunt de l’administració i empreses municipals.

2. Acordar  conjuntament  amb  els  representants  del  personal,  dues  festivitats  en
substitució de les anteriorment derogades,  que tinguin una significació més pròpia del
poble català, com per exemple el 23 d’abril, diada de Sant Jordi.

No obstant això, el ple decidirà

Adam Majó Garriga                  GM de la CUP             Manresa, 15 de juliol del 2013 


