
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D'ALTERNATIVA D'UNITAT POPULAR AUP (CAV-PA)  DE 
SUPORT AL REFERÈNDUM D’INDEPENDÈNCIA DE CATALUNYA DEL PROPER 1 
D’OCTUBRE DE 2017 
 
El nostre país està vivint moments històrics; la perseverança i la determinació d'un 
sentiment popular que ha transitat entre la persecució política i la repressió passant 
per la marginalitat del saber ser minoritari i residual per esdevenir actualment un 
moviment tan potent, actiu i transversal que determina l'agenda i acció política. 
 
És important recordar i posar en valor la lluita i les lluitadores, no només contra la 
repressió ferotge i determinada dels anys de la dictadura militar, sinó també aquelles 
que no es van conformar amb el marc de l’autonomisme i la recuperació parcial de 
llibertats. Aquelles que durant anys van lluitar contra l'oblit i no van renunciar a ser 
poble. 
 
El Parlament de Catalunya ha expressat, en diverses ocasions, i de forma majoritària, el 
reconeixement del dret a l’autodeterminació dels pobles així com la voluntat de 
recolzar l’exercici del dret a decidir reclamat i aclamat pel poble català sobretot en els 
darrers anys. Entenem, per tant, que és també voluntat majoritària del Parlament de 
Catalunya avançar envers la concreció de tot allò que faci possible l’exercici del dret 
democràtic a un referèndum sobre la independència de Catalunya.  
 
El procés que avui viu Catalunya no va començar amb cap sentència ni acabarà amb 
cap declaració, perquè és fonamenta en un sentiment i una convicció de llibertat que 
comença i acaba en el poble català. Es el poble català qui en la seva majoria empeny 
institucions polítiques a un viatge que vam començar a visualitzar en les consultes 
populars, com la que va tenir lloc a  Rubí, impulsada per Rubí Decideix, l'octubre del 
2011, i que van prendre la seva forma inapel·lable en les grans concentracions 
impulsades per l’ANC i Òmnium. Posteriorment, l’any 2014 es va celebrar el 9N, una 
demostració més de la voluntat d’un poble a exercir el seu dret a decidir (recordem 
que més d’un 70% de la ciutadania de Catalunya dóna suport a un referèndum). 
Finalment, el mandat popular també quedar recollit en les eleccions del 2015. 
 
Arribat el moment que la Generalitat de Catalunya ha convocat  el referèndum amb 
data i pregunta, aquesta interpel·larà a les administracions locals. Una interpel·lació 
que no tan sols serà administrativa, sinó també serà un requeriment a complir les 
seves funcions i a facilitar l’exercici de drets a decidir dels seus ciutadans. 
 
Aquesta convocatòria pel proper 1 d’octubre, també esdevindrà una interpel·lació com 
a demòcrates. Una interpel·lació a facilitar el diàleg, l’eina amb la que ens dotem com 
a comunitat per superar el conflicte i establir i consensuar posició: el vot. 
 
Quina és l’alternativa a facilitar els mitjans físics i humans? Legitimar el conflicte i 
forçar la confrontació? No sembla un escenari propi d'un govern que es considera 
legítimament democràtic. Aquest octubre la història ens posarà a prova. 
Responsabilitat i respecte, però sobretot sentit comú. 



Des de l'AUP creiem que, al marge de qualsevol ideologia, l’Ajuntament de Rubí ha de 
garantir, com a institució més propera a la ciutadania, que el poble pugui votar i 
decidir lliurement el seu futur. 

 

Per tot l'anterior exposat, l'Alternativa d'Unitat Popular (AUP-CAV-PA) proposa els 
següents acords: 
 
Primer- Instar a l’equip de govern a donar suport al Parlament de Catalunya en la 
celebració del referèndum del proper 1 d’octubre de 2017 sobre la independència de 
Catalunya. 
 
Segon- Instar a l’equip de govern a col·laborar i participar amb normalitat de les 
obligacions i procediments que una administració local ha de seguir de cara a la 
realització efectiva del referèndum. Entre aquestes obligacions, l'Ajuntament de Rubí 
es compromet a la cessió del cens electoral actualitzat, dels col·legis electorals i de la 
resta de la infraestructura necessària per a la realització del referèndum, així com 
posar al servei de la consulta el personal administratiu necessari i a la Policia Local. 
 
Tercer- Instar a l’equip de govern a habilitar totes les eines necessàries perquè el 
conjunt de la població tingui tota la informació i el coneixement precís per a l’exercici 
del dret a decidir i es promogui la seva participació ciutadana en el procés.  
 

 

 

 

 

 


