
7.3 Moció que presenten els grups municipals d’Independents-esquerra, 

Poble Unit, Partit Demòcrata Català i Iniciativa per Catalunya Verds - 

Esquerra Unida i Alternativa  per mostrar el rebuig a les sentències de la 

justícia espanyola contra el Procés Participatiu Català del 9 de novembre de 

2014 i en suport a la convocatòria d’un referèndum per la creació de la 

República Catalana. 

Els estats de dret sustenten la seva legitimitat en l’aplicació del principi democràtic, 

el qual ha de guiar les institucions públiques i el desenvolupament de l’ordenament 

jurídic. Institucions i lleis són al servei dels ciutadans, a través de les quals aquests 

exerceixen els seus drets i participen en els afers públics. Només si el principi 

democràtic és efectiu queden garantits els drets i llibertats de la ciutadania. En cas 

contrari, institucions i lleis perverteixen la seva funció bàsica de garants de la llibertat 

i esdevenen elements d’opressió. Tots els estats establerts al món disposen del seu 

cos institucional i legislatiu, però en alguns casos es guien per l’esmentat principi, 

esdevenint autèntiques democràcies; mentre en altres casos, massa freqüents, 

l’absència d’aquest principi els converteix en règims autoritaris i dictatorials. 

L’exercici de la democràcia legitima un règim polític i el cos institucional i legislatiu 

que se’n deriva; privades d’aquest exercici, institucions i lleis perden la seva 

legitimitat. 

El Procés Participatiu del 9 de novembre de 2014 va ésser un exemple d’exercici 

democràtic, on gairebé dos milions i mig de ciutadans de Catalunya van expressar a 

les urnes quina era la seva opció pel futur polític del seu país. De manera lliure, 

pacífica i organitzada els ciutadans van acudir a dipositar el vot a les urnes. Si hom 

sol dir que una jornada de votació és la festa de la democràcia, les votacions del 9 

de novembre van ésser un esclat de joia democràtica on la Revolució dels Somriures 

va manifestar amb tota intensitat el seu programa d’esperança en el futur, de fe en 

la democràcia i d’assoliment de la plena llibertat. 

Ningú que s’anomeni demòcrata té dret a jutjar un procés pacífic d’exercici del dret 

a vot, ni a tots els que el van fer possible, des dels voluntaris fins els mateixos 

votants. Jutjar-los i condemnar-los és jutjar i condemnar la democràcia. L’estat que 

ho fa perd el principi democràtic que li atorga legitimitat i deixa de formar part dels 

estats que es poden anomenar democràtics. L’estat espanyol s’ha atrevit a donar 

aquest pas. Les sentències contra càrrecs electes de les institucions catalanes en 

relació a les votacions del 9 de novembre són sentències contra dos milions i mig de 

ciutadans, però també contra tots els ciutadans de Catalunya, perquè la restricció de 

llibertats afecta tothom. 

Catalunya va disposar d’institucions pròpies de govern fins que aquestes li van ésser 

arrabassades apel·lant al dret de conquesta. Des de llavors, el poble català no ha 

renunciat mai a recuperar la plena sobirania, tot i que seguint la tradició pactista del 

seu sistema polític ha intentat trobar vies d’encaix que reconeguessin el fet nacional 

català dins l’estat espanyol. Tres-cents anys constaten la inutilitat de l’esforç, així 

com el tracte majoritàriament hostil de l’estat, que de vegades arriba fins i tot al 

nivell de domini colonial. Arribats a aquest punt, el poble català, exercint els seus 

drets com subjecte polític, vol decidir lliurement el seu futur. L’única manera de fer-



ho és la via democràtica, és a dir, que els ciutadans expressin la seva opinió 

mitjançant el vot. 

El principi democràtic que ha de sustentar qualsevol sistema polític avala aquesta 

opció. Cap legislació té el dret d’impedir-ho si no vol convertir-se en una legislació 

opressora i il·legítima, perquè els ciutadans tenen el dret legítim d’expressar-se 

democràticament. El ciutadans de Catalunya volem exercir els nostres drets 

democràtics i ho farem. Cap sentència condemnatòria de la democràcia ens aturarà, 

ans al contrari ens esperonarà a perseverar amb més intensitat si cal, perquè no ens 

juguem només el nostre futur polític sinó la nostra dignitat com a persones. Tingueu 

per ben segur que els ciutadans de Catalunya votarem i decidirem el nostre futur! 

Per això, tal com va fer el parlament Britànic el passat 15 de març de 2017, proposem 

a ple de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana l’adopció dels següents acords: 

1r. Defensar el dret dels parlaments democràtics per debatre i aprovar posicions 

polítiques sobre qualsevol punt proposat pels representants legítims dels seus 

ciutadans; i en concret defensar el dret del Parlament de Catalunya a debatre i 

aprovar les resolucions, reglaments i lleis necessàries per fer possible la celebració 

d’un referèndum que te el suport d’almenys el 80 per cent dels ciutadans de 

Catalunya i d’almenys 83 dels 135 membres del Parlament de Catalunya. 

2n. Afirmar que no compartim en absolut les sentències dictades al president, Artur 

Mas i als consellers Irene Rigau, Joana Ortega i Francesc Homs, per a l'organització 

del procés participatiu del 9N, inhabilitant-los per exercir càrrecs públics i imposant-

los multes desorbitades. 

3r. Exigir al Govern Espanyol que permeti exercir la llibertat d'expressió al poble de 

Catalunya i que no s’oposi al dret dels parlamentaris elegits democràticament a 

facilitar la celebració de referèndums d'acord amb les necessitats i els desitjos del 

seu poble i en el moment oportú. 

4t. Comunicar aquest acord al Govern de l’Estat Espanyol, al Govern de la Generalitat 

de Catalunya, al Parlament de Catalunya, a l’Associació de Municipis per la 

Independència, a l’Associació Catalana de Municipis, a la Federació de Municipis de 

Catalunya, a l’Assemblea Nacional Catalana, a Omnium Cultural i a l’Empenta 

Ronçanenca per l’Autodeterminació. 


