MOCIÓ QUE PRESENTA CRIDA PREMIÀ DE DALT – CUP EN SUPORT A
LES ELECCIONS PLEBISCITÀRIES I CONSTITUENTS DEL 27 DE
SETEMBRE

Ens trobem a les portes d’una fita històrica pel nostre país. El proper 27 de setembre se
celebraran eleccions al Parlament de Catalunya que han d’esdevenir unes eleccions
plebiscitàries i constituents decisives pel futur polític del nostre país. Plebiscitàries per decidir si
la ciutadania de Catalunya opta o no per una Catalunya independent, i constituents per encetar
un procés constituent real i des de baix que permeti a la ciutadania de Catalunya dissenyar i
decidir el país que vol. Una oportunitat històrica per a capgirar les polítiques públiques, per
millorar el benestar de la ciutadania, la qualitat democràtica de les nostres institucions, una
oportunitat per fer un país nou, net, just i igualitari amb la ciutadania al capdavant i com a gran
protagonista de les decisions públiques, on no existeixin ciutadanes i ciutadans de primera,
segona o tercera.
Els intents per vehicular un referèndum pactat amb l’estat espanyol, per decidir el futur polític
del nostre país, han estat molts. El més evident, i últim, va ser la jornada participativa del passat
9 de novembre, que inicialment havia d’esdevenir un autèntic plebiscit vinculant en base a la
lliure expressió ciutadana sobre el seu desig o no d’una Catalunya independent. Finalment, el
9N va esdevenir una jornada reivindicativa però no vinculant. En aquest sentit, i fruit de diferents
acords polítics, estem davant la celebració d’unes eleccions que han de ser històriques des
d’aquest punt de vista.
Aquest procés que estem convençuts que tindrà un moment culminant el proper 27 de
setembre, arrenca de lluny també al nostre poble. És el moment de recordar la celebració d'una
consulta popular sobre la independència el 13 de desembre de 2009; l'adhesió de l'Ajuntament
a l'Associació de Municipis per la Independència l'any 2011; la celebració d’un acte cívic
excepcional com la via catalana l’11 de setembre de 2013, amb una participació massiva dels
premianencs i premianenques al tram de Premià de Mar o en d’altres; o el 9N, amb la
participació de 3.654 premianencs i premianenques i un resultat guanyador pel sí-sí del 81,75%.
Ens trobem en un moment clau i històric que no podem desaprofitar. I així ho volem manifestar
una vegada més i reivindicar. Estem a les portes de la culminació d’un procés ciutadà,
transversal, pacífic, que ha tingut expressions multitudinàries i mobilitzacions molt importants
en els darrers anys, i com a electes locals d'aquest Consistori recollim la voluntat i esperit de la
majoria de la ciutadania de Premià de Dalt i de Catalunya, que comparteix el caràcter plebiscitari
i constituent de les eleccions del proper 27 de setembre.
Per tots els motius expressats anteriorment, es proposa al Ple l'adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER.- Manifestar el convenciment que les eleccions al Parlament de Catalunya del proper
27 de setembre són eleccions plebiscitàries i constituents.

SEGON.- Fer una crida a penjar senyeres i estelades als balcons, i a la participació de tots els
premianencs i premianenques amb dret a vot a les eleccions del proper 27 de setembre per tal
de convertir-les en una jornada històrica i vinculant que expressi un mandat clar de la ciutadania
cap al Parlament que en surti escollit.
TERCER.- Reconèixer el compromís de treballar amb lleialtat a la voluntat que expressi a les
urnes la ciutadania de Premià de Dalt i de Catalunya el proper 27 de setembre.
En cas d’una victòria de les forces independentistes, declarar i exercir la independència i
començar un procés constituent, popular i unilateral en defensa de la república catalana i les
reivindicacions populars, sense dilacions innecessàries i mantenint en tot moment el procés en
mans de la ciutadania.
QUART.- Fer arribar aquest acord a tota la ciutadania de Premià de Dalt, a la Generalitat de
Catalunya, al Parlament de Catalunya, i a les entitats, col·lectius i partits polítics que treballen
per convertir aquestes eleccions en plebiscitàries i constituents i per implementar els resultats
que s’hi obtinguin.
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