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MOCIÓ de CRIDA PREMIÀ DE DALT DE SUPORT A LA COORDINADORA 
D’ELECTES DEL MARESME 

(en nom de la CEM – Coordinadora d’Electes del Maresme) 

EL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT – CUP – PA, AMB REPRESENTACIÓ A L’AJUNTAMENT DE 
PREMIÀ DE DALT, PRESENTA, A FI QUE SIGUI DEBATUDA I, SI S’ESCAU, APROVADA EN EL DECURS DEL 
PROPER PLE ORDINARI DE L’AJUNTAMENT, LA SEGÜENT MOCIÓ, QUE FEM EXTENSIVA A LA RESTA 
DELS GRUPS MUNICIPALS, I QUE ESTÀ OBERTA A LES ESMENES QUE S’HI VULGUIN PROPOSAR: 

Venen mesos crucials on està en joc construir la República Catalana independent o 
continuar sota la dependència de l’Estat espanyol. 
 
Ara més que mai cal treballar per garantir la celebració del referèndum sobre la 
independència i la fundació, si és aquesta la voluntat popular, de la República 
Catalana. Ens hi va, entre d'altres coses, recuperar i eixamplar drets socials i fer un 
Estat radicalment democràtic. 
 
La Coordinadora d’Electes del Maresme, constituïda el passat 3 de juny a Mataró, vol 
iniciar un treball unitari entre tots els càrrecs electes de la comarca del Maresme que 
comparteixin que el que està en joc és la democràcia i que defensin el dret a 
l’autodeterminació del poble català. 
 
La Coordinadora d’Electes del Maresme permet generar unes dinàmiques de 
coneixença i treball en equip entre els càrrecs electes de la comarca, els quals haurem 
de treballar colze a colze en defensa de la celebració del referèndum sobre la 
independència, en defensa de la República Catalana i contra la repressió de l'Estat. 
 
Amb aquestes dinàmiques, serà també possible donar suport i defensar a tots els 
càrrecs electes i ajuntaments del Maresme repressaliats per l'Estat per haver mostrat 
el seu suport a la declaració del 9N o per qualsevol altre acció o decisió que defensi 
la democràcia, la sobirania local, el dret a l'autodeterminació o la República Catalana. 
I el mateix respecte les institucions nacionals catalanes, els membres Govern de la 
Generalitat, del Parlament de Catalunya i parlamentaris, alcaldes i regidors d’altres 
comarques perseguits  per les mateixes qüestions. 
 
La Coordinadora té la ferma voluntat de ser un espai per compartir informació, 
anàlisis, sensacions i dubtes entorn a les actuacions per garantir el referèndum sobre 
la independència. Així com també, estudiar i garantir l'aplicació de les lleis que el 
Parlament de Catalunya ha d'aprovar els propers mesos, o la recuperació i 
implementació de les lleis suspeses pel Tribunal Constitucional, òrgan considerat 
incompetent pel Parlament de Catalunya. 
 
Per tot això, insistint que el referèndum és una eina inclusiva, que permetrà la lliure 
expressió dels posicionaments que els ciutadans i ciutadanes de Catalunya considerin 
respecte a la relació política de Catalunya amb l’Estat espanyol, proposem l’adopció 
dels següents 

ACORDS 

PRIMER.- L’Ajuntament de Premià de Dalt manifesta el seu suport a la Coordinadora 
d’Electes del Maresme. 

SEGON.- L’Ajuntament de Premià de Dalt treballarà per garantir la lliure expressió 
dels posicionaments que els ciutadans i ciutadanes d’aquesta vila i de Catalunya 
considerin respecte a la relació política de Catalunya amb l’Estat espanyol. 
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TERCER.- L’Ajuntament de Premià de Dalt expressa la seva voluntat de col·laborar 
amb la Coordinadora d’Electes del Maresme fomentant, a nivell municipal, accions 
significatives per contribuir, conjuntament amb els ajuntaments de la nostra 
comarca, en l’exercici de la democràcia i, si és aquesta la voluntat popular, la 
construcció de la República Catalana. 

QUART.- Difondre aquests acords i comunicar-los a la Coordinadora d’Electes del 
Maresme. 

 
Premià de Dalt, Països Catalans, 7 de juliol de 2017 
Grup Municipal Crida Premià de Dalt – CUP – PA 


