
 
 

MOCIÓ PER A LA REALITZACIÓ D'UNA 
CONSULTA POPULAR SOBRE LA INDEPENDÈNCIA NACIONAL 
 
El passat diumenge 13 de setembre s’ha realitzat a la vila d'Arenys de Munt (el 

Maresme) una consulta popular sobre la voluntat ciutadana que el poble català 

es constitueixi en un estat independent. Aquesta iniciativa ciutadana comptava, 

al principi, amb el suport del consistori arenyenc i de la majoria de grups 

polítics. Diversos partits encapçalats per la Falange Española de las JONS 

s'han mostrat contraris a la celebració d'atorgar veu al poble d'Arenys de Munt i 

finalment la fiscalia de l'Estat ha prohibit que l'Ajuntament d'Arenys col·labori en 

aquesta expressió de democràcia. Immediatament, responent a aquesta 

agressió directa als drets fonamentals de les persones i els pobles, que és 

expressar l'opinió, diversos municipis del país (Seròs, Argentona, Sant Pere de 

Torelló, Figueres...) ja han decidit convocar consultes populars en la mateixa 

direcció, com a defensa descarada de la democràcia que queda en entredit 

amb aquesta mena de sentències. Considerem que en aquests moments 

d'agressió als drets democràtics cal una resposta valenta i que el silenci i la 

desinhibició només aconseguirà donar força a les veus que pretenen acotar el 

dret fonamental d'opinar. 

 

Es per això que l'Ajuntament d'Olvan acorda: 

 

1 - Trametre una comunicació a l'Ajuntament d'Arenys de Munt per a donar-li 

suport en aquests moments en què l'exercici delegat de la voluntat popular ha 

quedat qüestionat. 

 

2 - Convocar una consulta popular, a través d’una entitat privada, abans de 

finals de 2009 amb la següent pregunta: 

 

“Esteu d'acord que els Països Catalans es constitueixin en un estat lliure, 

independent i democràtic?” 

 

 



3 - Disposar tota la infraestructura necessària per a la realització d'aquesta 

consulta popular. 

 

4 - Manifestar el rebuig de l’Ajuntament d’Olvan a l’intervencionisme ranci del 

govern espanyol, en contra d’aquesta consulta, a través de la figura del delegat 

del govern a Catalunya, Joan Rangel, i de l’advocat de l’Estat, així com 

diversos dirigents del govern central i de la Fiscalia.  

 

 

 

Olvan, 1 d’octubre de 2009 
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