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ORDRE DEL DIA
AP-2014/2967 Debat i votació sobre l'adhesió de l'Ajuntament de Badalona als acords del
document "Suport del món local a la convocatòria de consulta sobre el futur polític de
Catalunya del 9 de novembre de 2014", que s'adjunta.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
SENYOR ALCALDE: Molt bé, ara començaríem la celebració del segon Ple extraordinari
del dia a petició dels grups d’Iniciativa per Catalunya-Esquerra Unida i Alternativa i
Convergència i Unió i que té un únic punt a l’Ordre del Dia, que és debat i votació sobre
l’adhesió de l’Ajuntament de Badalona als acords del document “Suport del món local a la
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convocatoria de consulta sobre el futur polític de Catalunya del 9 de novembre de 2014” .
Senyor Secretari.
SUPORT DEL MÓN LOCAL A LA CONVOCATÒRIA DE CONSULTA SOBRE EL FUTUR
POLÍTIC DE CATALUNYA DEL 9 DE NOVEMBRE DE 2014
Com qualsevol altre poble del món, els catalans i catalanes tenim el dret a decidir el nostre
futur en llibertat, un dret que està reconegut en els principals tractats internacionals. Un
futur que s’emmiralla en una cultura, una llengua i unes tradicions pròpies avalades per
segles i segles d’història que s’estronquen ara fa 300 anys, amb la Guerra de Successió, i
amb els Decrets de Nova Planta que aboleixen les constitucions catalanes i les institucions
pròpies.
Aquest any 2014, també coincideix amb el centenari de la creació de la Mancomunitat de
Catalunya, com a expressió institucional de la nostra voluntat d’autogovern, i amb el
setanta-cinquè aniversari de l’entrada de les tropes franquistes a Catalunya, fet que va
comportar la supressió de la Generalitat, l’exili republicà, l’inici de la dictadura i d’una cruel
repressió, que va tenir una expressió especialment brutal en el posterior assassinat del
president Companys.
Enguany celebrem 5 anys de la primera consulta popular a Arenys de Munt, un fet que ens
va fer adonar que aquesta via era possible, i que va evidenciar que hi havia molts catalans i
catalanes que estàvem disposats a tirar endavant i a mobilitzar-nos per demostrar la
voluntat majoritària del poble català de voler decidir el futur votant. La sentència del
Tribunal Constitucional anul·lant part de l’articulat de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya del
2006 aprovat pel nostre Parlament i referendat pel poble de Catalunya va propiciar la
primera manifestació multitudinària de rebuig a l’actitud del govern estatal l’any 2010. De
llavors ençà n’han estat moltes més, amb la convocatòria de la societat civil i el suport de la
majoria de les forces polítiques del país. Vam omplir Barcelona el 2012, vam travessar
Catalunya amb la Via Catalana el 2013 i aquest onze de setembre de 2014 hem tornat a
demostrar al món la rellevància i la transcendència del procés construint una V que des de
la plaça de les Glòries s’ha estès per tot Barcelona. La mobilització popular i cívica de la
ciutadania i les entitats, han exercit de pressió constant per garantir el procés.
Una gran majoria social de Catalunya ens ha demostrat en els darrers anys que està a
favor de l’autodeterminació dels pobles i que reivindica el dret a decidir i vol exercir-lo per
tal de recuperar llibertats perdudes. Un moviment transversal tant a nivell territorial com
social i polític perquè es sustenta en l’essència de la democràcia i, per tant, insta al Govern
i al Parlament a prendre decisions que representin a la majoria dels catalans i de les
catalanes. Davant aquesta reivindicació democràtica els partits polítics no s’hi poden girar
d’esquena. Un moviment social que ha optat per la via pacífica, pel diàleg, per la defensa
ferma d'uns objectius polítics clars, i que respon al genuí caràcter català, moderat però ferm
en els seus objectius, vinculat a tota una història i tradició de compromís i activisme per la
conquesta del seus drets ciutadans, socials i nacionals.
Constatem que el procés que viu Catalunya ha de comportar, per a ser creïble i il·lusionant
per a la ciutadania, el compromís de totes les forces polítiques d’iniciar una nova etapa del
país marcada per la defensa i ampliació de l’estat de benestar, el combat contra l’atur, la
pobresa i les desigualtats, i la lluita, sense excuses, ni treva, ni excepcions, contra la
corrupció.
La Nació Catalana, amb una llengua i una forma de vida pròpies en l’ordre social,
econòmic, jurídic i polític té dret a la seva autodeterminació, com qualsevol altra nació.
Aquest dret és un principi fonamental dels Drets Humans i està recollit en la Carta de les
Nacions Unides així com també al Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics.
El Parlament de Catalunya acaba d’aprovar per una majoria àmplia i transversal de les
forces parlamentàries la Llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana,
després d’haver seguit totes les passes que la legislació actual determina. Aquesta llei ha
estat avalada pel Consell de Garanties Estatutàries i dóna empara legal a la consulta sobre
el futur polític de Catalunya.
El president de la Generalitat de Catalunya, M. Hble. Sr. Artur Mas convoca a la ciutadania
de Catalunya per la consulta del dia 9 de novembre de 2014, una consulta que hem
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demanat i que ens hem compromès a tirar endavant els ajuntaments catalans de forma
reiterada.
Els ajuntaments garantirem la llibertat individual i el procés democràtic, facilitant tots els
recursos i les eines necessàries per fer possible la celebració de la consulta de forma
coordinada amb el departament competent del govern de la Generalitat de Catalunya. Així
mateix fem una crida a la ciutadania a participar-hi de manera activa, cívica i pacífica.
ACORDS
1. Mostrar el suport a la convocatòria de la consulta del 9 de novembre de 2014, per decidir
lliurement el futur de Catalunya dins l’exercici dels nostres drets democràtics i prendre el
compromís de l’Ajuntament de Badalona amb la realització de la mateixa, facilitant tots els
recursos i les eines necessàries per fer-la possible, fent una crida a la participació.
2. Donar ple suport al president i al govern de la Generalitat, al Parlament de Catalunya i
als partits polítics que donen suport a la convocatòria i a la materialització de la consulta del
9 de novembre dins el marc de la Llei de consultes populars no referendàries i participació
ciutadana, aprovada pel Parlament de Catalunya, ja que respon a la voluntat majoritària del
poble català i dels seus representants.
3. Comunicar aquest acord en el període de 5 dies des de la seva aprovació al president de
la Generalitat de Catalunya i a la presidenta del Parlament de Catalunya i als grups
parlamentaris. També a l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) i a
l’Associació Catalana de Municipis (ACM) qui ho trametran de forma conjunta al president
del Govern Espanyol, al president del Congrés dels Diputats, al secretari general de les
Nacions Unides, al president del Parlament Europeu, al president del Consell de la UE i al
president de la Comissió Europea.
SENYOR ALCALDE: Molt bé, doncs si els sembla, d’acord com s’ordenen els Plens quan
és una sessió extraordinària demanada per un grup o pels grups de l’oposició, el que faríem
és començar exposant per part dels peticionaris d’aquest Ple extraordinari fent la seva
exposició i acte seguit seguiríem de grups de menor a major, les limitacions de temps són
les acordades amb la Junta de Govern, i per tant, doncs seria Junta de Portaveus. Per tant,
començaríem d’aquesta manera, digui senyor Serra.
SENYOR SERRA: Un moment, nosaltres arribats a aquest punt i després de la lectura de la
moció aquesta, nosaltres volem presentar una esmena perquè s’incorpori prèviament al
debat, donat que varem presentar una moció també nostra i no va poder entrar, el que
volem ara és presentar dues esmenes “in voce” que s’incorporin en aquest punt per
després poder fer el debat sobre una moció modificada lleument, però modificada i
acordada i que després aquesta sigui la que es sotmeti a votació.
SENYOR ALCALDE: Jo ara cediré la paraula al senyor secretari, però em sembla que en
un Ple extraordinari l’Ordre del Dia és el que s’acaba tancant i no es pot variar, senyor
secretari.
SENYOR SECRETARI: Les esmenes parcials serien admissibles, no la que varen
presentar en primer lloc, que era una moció diferent, però una esmena parcial ha de ser
admissible.
SENYOR ALCALDE: Encara que sigui “in voce”
SENYOR SECRETARI: Sí, encara que sigui “in voce”.
SENYOR ALCALDE: Bé, doncs aleshores.
SENYOR SERRA: Mentrestant jo li dono aquest document que hi ha dues esmenes.
SENYOR ALCALDE: Jo li demanaria que les llegeixi.
SENYOR SECRETARI: A l’acord primer, l’esmena vol afegir al final la frase “i com ha dit el
president de la Generalitat de Catalunya, desenvolupar-la dins del marc legal. La segona
seria, a l’acord segon eliminar l’expressió i els partits polítics que donen suport a la
convocatòria.
SENYOR ALCALDE: Per tant, entenc...
SENYOR SECRETARI: Vol que llegeixi com queden els paràgrafs sencers.
SENYOR ALCALDE: Sí, sí, per això li anava a dir.
SENYOR SECRETARI: L’acord primer quedaria “Mostrar el suport a la convocatòria de la
consulta del 9 de novembre de 2014, per decidir lliurement el futur de Catalunya dins
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l’exercici dels nostres drets democràtics i prendre el compromís de l’Ajuntament de
Badalona amb la realització de la mateixa, facilitant tots els recursos i les eines necessàries
per fer-la possible, fent una crida a la participació i com ha dit el president de la Generalitat
de Catalunya desenvolupar-la dins del marc legal. El segon quedaria eliminant el paràgraf
que diuen” Donar ple suport al president i al govern de la Generalitat, al Parlament de
Catalunya i a la materialització de la consulta del 9 de novembre dins del marc de la Llei de
consultes populars no referendàries i participació ciutadana, aprovada pel Parlament de
Catalunya, ja que respon a la voluntat majoritària del poble català i dels seus representants.
SENYOR ALCALDE: Per tant, entenem que la proposta del grup Socialista el que fa és
canviar els punts amb el sentit que vostè acaba de llegir, senyor secretari, i jo entenc que
els grups que han presentat la proposta mantenen la seva inicial? s’accepten les esmenes
del grup Socialista. Per tant, quan passem a votar començaríem igualment per part dels
grups que han presentat la proposta, que seria el grup de Convergència i Unió i d’Iniciativa,
quin de vostès comença?.
SENYOR ALCALDE: Un segon sisplau.
SENYOR SECRETARI: Primer votaríem l’admissió de l’esmena.
SENYOR ALCALDE: Primer votaríem l’admissió de l’esmena, per tant, s’hauria de votar la
urgència o no fa falta.
SENYOR SECRETARI: No és urgència , és una esmena.
SENYOR ALCALDE; D’acord, per tant, vots a favor de tos els grups menys els Partit
Popular. Per tant, l’esmena queda acceptada, i ara ja comencem l’exposició que comença
el grup d’Iniciativa per Catalunya.
SENYOR MAÑAS: Gràcies senyor alcalde, bon dia. Bé, avui no és el primer cop que
debatem i votem una moció a favor del procés del dret a decidir del poble català en aquest
Ple, però segurament sí que aquesta és la moció més important que votarem respecte al
dret a decidir, ja que ja estem a la recta final del procés que fa uns anys va començar, que
portarà el poble català, la ciutadania de Catalunya, als catalans i les catalanes a decidir
lliurement el seu futur. A més a més, vull remarcar el contingut d’aquesta moció que es
presenta avui a l’estil, qui la recolza i el contingut de la mateixa moció. Crec que ens trobem
amb un text que engloba el millor de la tradició unitària del catalanisme d’esquerres
d’aquest país, de la tradició unitària del catalanisme d’esquerres que en el seu dia va
impulsar el Partit Socialista Unificat de Catalunya, del qual Iniciativa per Catalunya VerdsEsquerra Unida en som hereus i que deia que Catalunya és un sol poble i que deia que
Catalunya la formàvem tots aquells que vivien i treballaven a Catalunya independentment
del seu origen. Una moció que recull aquesta tradició unitària del catalanisme d’esquerres
perquè ha estat una moció consensuada i redactada amb el suport de partits politics tan
diversos com la candidatura d’unitat popular, Unió Democràtica de Catalunya,
Convergència Democràtica de Catalunya, Esquerra Republicana de Catalunya, Iniciativa
per Catalunay Verds-Esquerra Unida i Alternativa i que compta amb el suport i l’impuls de
l’Associació Catalana de Municipis. Una moció que parla de que volem iniciar un nou
projecte, una nova etapa per a Catalunya, una moció que en la seva part expositiva diu que
volem iniciar una nova etapa a Catalunya on s’ampliï l’estat del benestar, una nova etapa a
Catalunya on fem de la lluita contra l’atur i de la promoció econòmica una prioritat, una nova
etapa a Catalunya que, com bé diu la moció, ha de fer net en la corrupció, amb les
corruptes i amb els que corrompen. Una nova etapa a Catalunya en definitiva per una
Catalunya que volem que sigui més lliure, més justa i més neta, en tots els aspectes, en
l’aspecte social, en l’aspecte democràtic i en l’aspecte també mediambiental quan parlem
de net. I que no hi hagi cap dubte, una moció que dóna recolzament a què el 9 de
novembre els catalans i les catalanes puguem votar en una consulta no referendària on
puguem decidir lliurement quin és el futur que volem pel nostre país, quin és el futur que
volem per a la nostra societat. Una consulta en la qual volem que votin tots i totes, aquells
que són federalistes, aquells que són independentistes i aquells que volen mantenir l’estato
es quo” actual, però en definitiva una consulta que ens permeti ser lliures, perquè
independentment dels resultat de la mateixa consulta haurem estat un poble lliure perquè el
nostre futur l’haurem decidir lliurement entre tots i totes, sigui la creació d’un Estat propi
independent, sigui avançar cap a un projecte federal de l’Estat o sigui la creació,o sigui el
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manteniment d’un “estato es quo”. Ser com els escocesos que no són independents, però
són lliures perquè han votat, perquè els han permès votar, perquè s’han pogut expressar
lliurement, perquè allò que són avui ho han decidit lliurement i nosaltres el dia 10 de
novembre volem ser lliures perquè haguem pogut votar lliurement el dia 9. Volem l’endemà
ser lliures independentment de si iniciem el procés de creació d’un projecte d’Estat
independent o hem optat pel manteniment del “estato es quo” actual o per una reforma
profunda de l’Estat actual, que coneixem com estat de les autonomies. Una moció que avui
crec que té uns transcendència molt especial en aquest Ple, perquè com deien en la millor
tradició unitària del catalanisme hem pogut consensuar amb el Partit Socialista de
Catalunya, perquè per Iniciativa per Çatalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa com vaig
dir ahir en una altra institució, el Partit Socialista de Catalunya és una part indestriable del
catalanisme polític i els que volem avançar en què Catalunya sigui un sol poble lliure i que
pugui decidir lliurement, però cohesionat socialment, sabem que necessitem seguir
ampliant els consensos que avui fan que la demanda ciutadana del dret a decidir sigui un
dels moviments socials i ciutadans més amplis i més massius que ha conegut la Unió
Europea en dècades. Avui aprovem una moció en aquest Ple que recolza una convocatòria
que es farà demà emparada amb la Llei de Consultes que ha aprovat el Parlament de
Catalunya. Una Llei de Consultes que situa Catalunya al capdavant doles països de la Unió
Europea en matèria de legislació de consultes ciutadanes, una Llei de Consultes que no és
referendària, però per Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa no es pot
posar cap frontera a les consultes ciutadanes, només hi ha una frontera possible per
consultar la ciutadania, que són aquells principis bàsics que puguin regir la democràcia i els
drets humans, tot el demés és consultable a la ciutadania, no hi ha res que cap llei pugui
impedir consultar la ciutadania, no hi ha cap constitució que pugui impedir que la ciutadania
pugui ser preguntada i escoltada la seva opinió. Per tant, no hi ha cap mecanisme que
pugui impedir que els catalans i les catalanes puguem votar el proper dia 9 de novembre.
Com dèiem des de fa molts anys Catalunya és un sol poble, un sol poble que reflecteix la
seva pluralitat, en la pluralitat del catalanisme polític, del catalanisme polític d’esquerres i
avui s’expressa en aquest Ple, amb el suport majoritari que rebrà aquesta moció. L’amplitud
del catalanisme que és el que dóna força a la ciutadania catalana per votar el 9 de
novembre perquè no hi hagi cap dubte que votarem. A més amés, i per acabar vull fer una
reflexió, per què és important convocar Plens extraordinaris? I aprovar les mocions i vull
recordar que gairebé el 90% dels ajuntaments catalans han aprovat mocions similars a
aquesta, per què és important fer-ho, per fer una mostra de força davant del govern
municipal? no. És important que tots els ajuntaments de Catalunya convoquem Plens
extraordinaris perquè el dret a decidir, el dret a ser lliures encara no l’hem guanyat perquè
hi ha qui ens el vol negar i es diu Partit Popular. Hi ha gent que ens vol negar el dret a ser
lliures, per tant, encara que estigui emparat en el marc d’una consulta legal, encara que
estigui recolzat per les manifestacions ciutadanes més importants que en dècades les ha
tingut la Unió Europea, hi ha qui no vol que siguem lliures, hi ha qui ens vol negar el dret a
vot. Per això és important que s’aprovin mocions a tots els ajuntaments de Catalunya i per
això és especialment important, que s’aprovi avui a Badalona, perquè quedi clar que el
suport majoritari de la ciutadania de Badalona, independentment de la configuració del seu
govern municipal, és que volem votar i que volem votar el 9 de novembre. És important
perquè els ajuntament que són les institucions més properes a la ciutadania, hem de recollir
les demandes ciutadanes i no hi ha cap dubte que avui és un clam i és immensament
majoritari i ho demostren no només les manifestacions sinó totes les enquestes, l’ampli
suport que té la consulta independentment de les opcions polítiques dels ciutadans. I per
últim, ni aquí s’han posat a comptar manifestants, hi ha qui parla de majories silencioses, hi
ha qui parla d’aquells que no es manifesten, doncs jo els faig un repte, deixem de comptar
manifestants i compten vots el 9 de novembre i així sortirem de dubtes. Gràcies.
SENYOR ALCALDE: Senyor Falcó.
SENYOR FALCÓ: Sí , moltes gràcies i bon dia. Deixi’m abans que res que agraeixi a les
persones que han volgut ser presents en aquest Ple municipal per seguir doncs l’evolució
d’un debat que nosaltres no podíem, ni volíem que s’evités. De fet amb el grup d’Iniciativa
Esquerra Unida varem estar parlant de les possibilitats que teníem de guanyar una moció a
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favor de la consulta i potser pensàvem que, home no estàvem segurs de sí l’havíem de
presentar o no, de forçar un Ple o no. Perquè potser aleshores perdríem i aleshores es
veuria que en aquest Ple hi ha una majoria que no és favorable a la consulta i varem estar
a punt de llençar la tovallola, però també varem estar immediatament al cap d’uns minuts
reforçant la idea que encara que l’anéssim a perdre, aquest Ple s’havia de celebrar. I més
enllà d’això fins i tot varem convenir que calia fer un esforç amb el Partit dels Socialistes de
Catalunya per acceptar un debat, un diàleg que en pogués portar avui a que Badalona no
quedés fora de la història i no quedés fora del què aprovaran el 90 o el 95% dels
ajuntaments d’aquest país. Això és el que és del tot rellevant, segurament en aquest Ple les
forces polítiques que clarament hem estat a favor del doble sí o del si, no, o en tot cas de la
consulta del 9 de novembre no som la majoria, però fent l’esforç, primer de presentar la
proposta de Ple extraordinari, després de parlar amb el partit dels Socialistes que ha donat
suport a la Llei de Consultes i que en alguns ajuntaments ha donat suport a la moció que es
presenta des del món local i amb la convicció que Badalona no pot quedar al marge del què
està fent la majoria d’ajuntaments del país, ja en són 867 i cobreixen gairebé el 90% dels
habitants del país i conscients també del moment històric que estem vivint i del fet que jo
no vull com a regidor d’aquest Ajuntament que d’aquí a 50 anys algú vagi al Museu a
repassar les actes del Ple municipal i no hi trobi cap referència que en aquest Ple es va
discutir i es va votar al respecte de la consulta que s’havia de fer el 9 de novembre
convocada pel president de la Generalitat amb el suport dels grups parlamentaris. Badalona
no podia quedar al marge de la història i Badalona havia d’estar com a mínim discutint
aquesta qüestió. És per aquesta raó que nosaltres aquest Ple el vivim malgrat que siguin
les 9 del matí , amb molta transcendència, ens hagués agradat evidentment que fos a la
tarda, ens hagués agradat que hi pogués haver més gent, però en el fons tan se val si és
les 9 del matí o les 11 de la nit. Hi ha una majoria social de gent a la ciutat de Badalona que
vol poder votar, creiem que és així i que aquesta expressió social s’ha vist reflectida en les
manifestacions multitudinàries que des de l‘any 2010 s’han anant produint a la ciutat de
Barcelona. Estem avui aquí els qui hi som, els que hem pogut venir a les 9 del matí, però
tothom sap quanta gent, quants milers de badalonins l’any passat van creuar la ciutat
donant-se la mà i quants milers de badalonins aquests any van agafar el metro o van agafar
el tren per anar a Barcelona. També sap tothom que viu a Badalona que cada vegada que
hi ha eleccions les forces polítiques favorables a la consulta i favorables al dret a decidir
són majoritàries, cada vegada ha estat així. Per tant, ens sembla que nosaltres no ens
podem permetre, no ens ho podem permetre pel futur del què és aquesta ciutat, que
quedem aïllats d’un debat que és social, que és polític i que té a veure amb un
conflicte, sí, amb un conflicte, però que des de la perspectiva dels qui defensem la consulta
s’està duent a terme a través d’un moviment cívic, pacífic i transversal absolutament
extraordinari. No hi ha en tota Europa un moviment cívic i pacífic tan potent, com el que
està portant la veu de la gent que vol votar fins a les institucions i fins als governs. Per tant,
nosaltres avui reiterem que Badalona ha de poder donar suport a aquesta consulta,
Badalona ha de poder estar al costat de la gent que volen votar i reiterar que volem votar i
això no és un fal·lera, una bogeria, una cosa del Mas i del president Mas que s’ha tornat
boig. Aquest és un moviment que ve de baix, que ve de baix i que ens abraça a tos els qui
fa molts anys que fem militància catalanista i nacionalista i sobretot democràtica i que ens
interpel·la per triar al costat de qui volem ser. Els catalans volem ser qui decidim sobre el
nostre futur, així ha estat sempre tradicionalment des del catalanisme polític, l’Àlex Mañas
parlava del catalanisme polític d’esquerres, es pot ampliar el ventall perquè el catalanisme
és més que tot això, però amb tot cas amb el suport català, les constitucions espanyoles
liberals, després els federalistes, la república, els diferents estatuts i finalment l’Estatut del
2006. Nosaltres no som aquí perquè se’ns hagi acudit que ara volem ser independents,
nosaltres som aquí després d’un procés llarg, de frustracions i sobretot després d’una
decisió amenaçant sobre el que és el nostre bé més preuat, que és l’autogovern i la
voluntat de ser. Per tant, en el fons de la qüestió hi ha si Catalunya és una nació o si
Catalunya és només una comunitat autònoma. Està la discussió que la vicepresidenta del
govern l’altre dia mateix ens assenyalava amb claredat, el president de la Generalitat n’és
gràcies a la Constitució, a la qual cosa nosaltres responem també des del nostre grup
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municipal, però crec en nom de tots els ciutadans de Badalona que saben la història del
país que el president Mas és el 129è. president de la Generalitat de Catalunya, com ho van
ser els 128 anteriors, molts la majoria, evidentment, abans d’aquesta Constitució
Espanyola. Tenim uns drets, tenim una personalitat nacional, tenim una comunitat que vol
seguir sent i això és el que anem a defensar, i ho anem a defensar podem votar i després
acceptarem el resultat, el 85% dels catalans, el 88% amb una enquesta que es va fer
darrerament, manifestaven que estarien d’acord amb el resultat que sortís de les urnes.
Nosaltres volem votar a risc de perdre, a risc de què guanyi el no, però volem votar, perquè
votar, només votar per a nosaltres és guanyar, perquè votar vol dir que som un subjecte
polític, que som un subjecte polític que pot decidir i després els catalana decidiran si un no,
si un si-no, o si un sí-sí. El fonamental no és tant aquest resultat com el fet de votar i a
Badalona votar és guanyar i a Catalunya votar és guanyar. Perquè és això el que està en
joc. I està en joc en un moment en què a més a més sembla que les cartes ja estan
absolutament marcades, el Govern Espanyol ja sap què passarà, ja sap que dirà el Tribunal
Constitucional, ja sap que dirà el Decret que demà signarà el president i sembla que aquí la
separació de poders, en aquest Estat i la democràcia en aquest estat estigui absolutament
contaminada. S’amenaça els catalans que col·laborin amb la consulta, els càrrecs públics,
però també els ciutadans amb processos judicials que els portin a la inhabilitació i aquí és
on nosaltres ens aixequem i diem prou perquè s’ha de poder votar i no es pot amenaçar la
gent, s’ha de poder votar i no es pot amenaçar la gent. Diuen els qui no són nacionalistes
però en el fons són més nacionalistes que nosaltres, que no és una qüestió de territoris,
que és una qüestió de persones, que hem de parlar de les persones i no dels territoris, que
estem aquí sempre amb el territori, amb el territori, que Catalunya és el nostre país, és el
nostre país i si tant és una qüestió de persones deixin votar les persones. Nosaltres
acceptarem el resultat que s’esdevingui de les urnes, però deixin votar les persones.
Aquest és un moviment imparable, el poble de Catalunya acabarà votant, podran inhabilitar
a cinc mil ciutadans que ja s’han mostrat voluntaris per tirar endavant aquesta consulta,
podran inhabilitar-nos a tots nosaltres, però el poble català, a la voluntat de ser del poble
català no la podran aniquilar. Nosaltres, a vegades ho explico així, preferim perdre-ho tot
que rendir-nos, preferim perdre-ho tot que deixar de ser una nació i un poble que defensa la
seva cultura, la seva llengua , la seva societat plural i diversa etc. Badalona no ha de
quedar al marge de tot això, Badalona ha d’estar al costat de la gent, Badalona ha d’estar al
costat del Parlament de Catalunya, que tindrà una llei pròpia del Decret que l’ha de
desplegar i nosaltres esperem i en el segon torn entrarem potser més en el debat més
político-partidista. Nosaltres esperem que avui aquesta moció quedi aprovada perquè tot
Catalunya, tot el país sàpiga que Badalona no és una excepció, si no que Badalona és una
ciutat més d’aquesta nació, que volem que pugui votar. Moltes gràcies.
SENYOR ALCALDE: Senyor Serra.
SENYOR SERRA: Sí, bon dia a tots els que estan aquí, els que estan a baix, els que han
pogut venir a les 9 del matí avui a aquest Ple extraordinari, que avui realment és un Ple
bastant extraordinari més enllà del què la semàntica administrativa digui, aquest és un Ple
bastant extraordinari perquè estem debatent un tema molt important, que no és la primera
vegada que es debat aquí, però que avui ve amb més èmfasi que mai. Abans de res, jo els
vull dir que la posició del Partit dels Socialistes de Catalunya respecte a tot el que s’està
debatent és que nosaltres volem votar, volem que es voti no sé si el 9 de novembre. I això
em permetran també que amb això, els que estem en termes mitjos i en el món dels
matisos també puguem precisar una mica quina és la nostra posició, però nosaltres volem
que es voti. Ara volem que es voti bé, d’una manera acordada, sobretot després de
l’exemple de fa una setmana a Escòcia. Volem que el dia que es voti a Catalunya no només
es voti bé, legal i acordat com anem dient, si no que a més es voti amb el reconeixement
internacional, no només des de Madrid, no només el Govern d’Espanya, que la comunitat
internacional reconegui la votació el dia que es faci a Catalunya, això és el que nosaltres
hem defensat sempre i defensem avui. Creiem que el que estem fent ara entrant aquesta
esmena, incorporant un petit matís a la moció perquè la nostra moció no ha pogut entrar,
que ja ho sabíem que no entraria, però tot i així la varem presentar per tenir clar quina era
la nostra posició. Està clar que nosaltres també el que fem amb aquesta moció és confirmar
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la nostra voluntat, podíem haver-nos abstingut, però n s’arregla res, repeteixo, estem en un
moment, en un procés en el qual el matís, el terme mig queda anul·lat, o sigui l’abstenció no
serveix i ho tenim clar políticament i és difícil de mantenir una posició en la qual diguis
nosaltres
estem
en
una
altra
posició.
Això de la tercera via que per a nosaltres no és la tercera, és l’única via. Per tant,
pràcticament és la primera via que vol dir acord, que vol dir això que hem fet avui nosaltres
els socialistes aquí, que és quelcom que no estem d’acord al 100%, dialogar,pactar,
negociar i acordar. Jo crec que al final de tot aquest procés, d’un procés en el qual hi ha
molts de blancs i negres, és un procés gairebé sense matisos, un procés que es pensa que
quan hi arribem s’acabarà la corrupció i s’acabaran les desigualtats i les retallades i tot això
no va per aquí, perquè tot això la crisi està aquí per quedar-se, desgraciadament durant uns
quants anys, hi hagi independència o no n’hi hagi. Hi ha un moment en aquest procés en el
que estem de blancs i negres i que els matisos no tenen lloc en aquest cas de mullar i
nosaltres estem a favor de la votació, de l’acord, del diàleg perquè al final de tot aquest
procés, al final de tot, algú s’haurà d’asseure’s amb algú a negociar, perquè el problema de
l’encaix de Catalunya i Espanya només es resol votant. L’orígen de tot la problemàtica que
ens està portent avui, és que un tribunal constitucional i un partit polític que va portar un
acord votat pel poble de Catalunya, pel Parlament de Catalunya i el Parlament de l’Estat, el
van portar al Constitucional i el van tombar. Per tant, va haver-hi un moment que una
votació del poble de Catalunya de tots els ciutadans de Catalunya amb l’Estatut, va ser
invalidada per un Tribunal, i a partir d’aquí comença tota la seqüència de problemes a la
qual estem ara. Per tant, allò que en un moment es va votar i que després es va invalidar
només s’arregla tornat a votar i nosaltres això ho tenim clar, només s’arregla tornant a
votar, quan? no ho sabem, potser cal una mica més de paciència, però nosaltres estem
absolutament convençuts de què a l’altra costat de la taula algun dia hi haurà algú i no
trigarà en arribar aquest dia, que es creurà que el procés de negociació per portar al poble
de Catalunya a tornar a votar, a tornar-se a expressar i que llavors en aquell moment ningú
li tombi allò que ha votat, serà realitat, abans o després. Nosaltres estem en aquesta
posició avui, demà i suposo que d’aquí a uns anys també hi estarem. Per tant, gràcies a
tothom, aquesta és la nostra posició, celebrem molt de veritat, que aquesta moció s’aprovi
avui, que Badalona no sigui una excepció pel que representa políticament de fons, de futur,
però també pel que representa avui a la ciutat de Badalona, no volem que Badalona sigui
una excepció política en aquests moments. Per tant, bon dia a tothom, moltes gràcies,
aquesta és la nostra única intervenció, jo crec que llevat de provocacions no hi haurà una
segona intervenció i per tant, aquesta és la nostra posició. Volem que es voti, que es voti bé
i que es voti com a Escòcia, abans o després.
SENYOR ALCALDE: Senyor Riera en nom del govern.
SENYOR RIERA: Sí, gràcies senyor alcalde, bon dia a tothom. Que Catalunya no és
Escòcia, ha quedat clar en aquest Saló de Plens, ha quedat clar perquè que Catalunya no
és Escòcia és evident que allà hi ha un partit Socialista que actua amb coherència i amb
conseqüència als seus principis i aquí no es dóna aquesta circumstància, i per tant, és
evident que Catalunya no és Escòcia. Nosaltres en primer lloc, jo vull fer referència al que
és la moció pura i dura, que és una moció que es presenta quan encara no s’ha convocat el
referèndum del dia 9 de novembre, és a dir, s’avança el carro davant dels bous perquè les
presses o les ganes de promoure i de debatre aquesta situació doncs obliguen ha forçar i
ha passar a circumstàncies com aquesta, és a dir, de debatre una moció sobre un tema que
encara no s’ha produït. Una moció que diu que és per demanar l’autodeterminació de
Catalunya en una consulta no referendària, és a dir, la consulta no és referendària, però és
per fer un referèndum per a l’autodeterminació de Catalunya. Nosaltres no volem entrar en
una dinàmica de confrontació entre catalans, nosaltres no volem entrar en una dinàmica de
voler-nos enfrontar els uns amb els altres i tornem a posar l’exemple d’Escòcia, que tot era
idíl·lic fins que a Glasgow la cosa no va ser tant idíl·lica. Nosaltres volem que la societat
catalana, que és una societat oberta, una societat lliure, diu la moció que no som lliures,
m’agradaria que algú m’expliqués perquè no som lliures, som una societat oberta que
sempre ha estat una societat que ha conviscut i ha tingut una convivència magnífica amb
tota la resta de pobles d’Espanya, amb tota la resta de comunitats o de persones que han
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fet gran, han vingut aquí a fer gran Catalunya i han estat ben rebudes, han aportat el seu
esforç, han aportat la seva suor, han aportat la seva cultura en alguns casos i hi hem
conviscut perfectament. Per tant, nosaltres el que no volem és anar a una confrontació amb
els ciutadans de Catalunya i no volem fer fora d’Espanya a Catalunya. És a dir, davant
d’una situació o d’una proposta de fer fora d’Espanya a Catalunya, nosaltres volem que
Espanya continuï dintre de Catalunya, i volem una Catalunya forta, volem una Catalunya,
doncs els que també ens sentim catalans, doncs com l’hem anat coneixent, però volem
deixar de pertànyer a Espanya. Nosaltres no diem que tenim una majoria social, ni que som
una majoria, ni que som una minoria, nosaltres no fem aquestes ostentacions que es fan
dient, la gran majoria vol que es voti, això està per veure, això està per veure, perquè jo
volia fer una cita a una frase, no, no, no riguin, no riguin...
SENYOR ALCALDE: Demano el mateix respecte que s’ha tingut amb la resta de ponents.
SENYOR RIERA: Jo els demano aquest respecte perquè jo acostumo a dir les coses amb
un criteri i no a la babalà. Jo anava a citar una frase que s’han avançat i ja s’ha dit, però
anava a citar-la perquè ahir en el Ple de la Diputació per a mi es va dir una frase que té
molt de sentit, una de les millors que vaig escoltar ahir, que és de què deixem de comptar
manifestants i passem a comptar vots i volia citar fins i tot pels drets d’autor que no hi
hagués problema, que eren del senyor Mañas, em va semblar una frase molt encertada.
Miri, quan es va votar de veritat, quan aquí varem anar a votar de veritat, no com a Arenys
de Munt, jo en conec un que va votar dues vegades a urnes diferents, quan es va votar de
veritat amb un cens de cinc milions tres-centes mil persones, que va ser l’Estatut de
Catalunya si ho van dir un milió vuit-cents mil, aquesta quantitat que vostès diuen que l’altre
dia va sortir al carrer, no van dir cinc-cents trenta mil, en blanc van votar cent trenta-sis mil,
no m’interessa h van dir dos milions sis-cents mil, entre el no m’interessa i el no, això sí que
és una majoria de veritat i això sí que són vots reals i posats dintre d’una urna. Per tant,
nosaltres creiem que aquesta situació que s’està creant a Catalunya, aquesta situació que
s’està donant de voler forçar i crear, doncs un clima que jo crec que és inexistent, malgrat
que a la manifestació hi havia molta gent a la manifestació de la V baixa del dia 11 de
setembre, hi havia moltíssima gent, molt lluny del milió vuit-cents mil, però moltíssima gent.
Crec que s’està creant una situació en la que la ciutadania quan et para pel carrer no et
parla d’aquest tema, no és la seva preocupació, no és el que més els preocupa. Jo crec
que la ciutadania de Catalunya no vol marxar d’Espanya, ni vol que marxi Espanya de
Catalunya, jo crec que el que es vol , és una convivència com la que hem tingut fa
moltíssims anys. No es volen separar d’Espanya perquè aquesta Espanya doncs, que ens
ha finançat els Jocs Olímpics o aquesta Espanya que ens ha finançat el Liceu quan es va
cremar o quan es ha portat el tren d’alta velocitat, l’AVE, que ens han fet un super port, un
super aeroport, és a dir, que ha fet el canal Segarra-Garrigues i que ha estat doncs com ara
nosaltres en situacions cada vegada que l’hem necessitat, que ha portat 25 mil milions
d’inversions en deu anys i 40 mil en els últims tres, o sigui un pressupost sencer de la
Generalitat i aquesta Espanya que ens ve, que està amb nosaltres i que hi hem estat
convivint durant tants anys i que forma part de tots nosaltres. La majoria dels que estem
aquí, avui potser no, però, jo crec que la majoria, les nostres procedències no són
catalanes i la gent que va venir de la resta d’Espanya, van venir a treballar aquí, es van
integrar i per tant, hem anat fent Catalunya gran entre tots, però va ser una participació de
tota Espanya i això és el que nosaltres no volem trencar, això nosaltres no ho volem
trencar. Per tant, la nostra posició no és ser més o menys catalans que vostès o que els
que volen separar-se d’Espanya o fer fora Espanya de Catalunya. No, no som ni més ni
menys catalans, som igual de catalans, amb una visió molt diferent i per tant, nosaltres no
menyspreem els que opinen diferent a nosaltres, però a nosaltres sí que ens menyspreen
els que no opinem igual que ells. És a dir, això és una situació en la qual es mostra la
fractura en la que estem arribant. Hi ha un bisbe nomenat que es va negar, que va dir que
no s’havien de tocar les campanes un dia determinat i li va caure de tot, i ara ja s’ha tornat
evidentment més nacionalista que ningú, perquè ha vist que la pressió social i com l’han
tractat, doncs no ha sabut aguantar la pressió social d’aquesta espiral del silenci, que hi ha
aquí a Catalunya. Nosaltres no volem entrar en aquesta dinàmica, aquesta és la nostra
preocupació, al final que es voti o no es voti, si és legal afrontarem la votació si és que s’ha
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de fer i es produeix, que crec que no, perquè vostès mateixos, tothom està reconeixent que
no és legal, aquí el Partit Socialista, el senyor Serra ha fet una explicació i un triple salt per
explicar perquè s’adhereix a aquesta moció, que al final diu el que diu, perquè parla de fer
un referèndum d’autodeterminació, ho diu la moció, diu que no és referendària, però parla
de referèndum i parla d’autodeterminació. Per tant, doncs tracta d’adherir-se per la situació
pel què diran i per tenir una certa pàtina de catalanista, que els demés amb més valentia
defensem i defensem un catalanisme dintre d’Espanya. Aquesta moció a més fa una sèrie
de mencions a coses que per sí mateix a la moció li falta, si m’ho permet, una mica de
seriositat, perquè parlar de recuperar les llibertats perdudes com deia abans, no sé quines
llibertats hem perdut. L’Estatut de Catalunya supera amb escreix, però amb molt d’escreix
qualsevol fur que es va poder perdre a 1714, fa 300 anys d’això. L’Estatut de Catalunya
supera aquest autogovern de forma absolutament, amb escreix, com deia abans. Parla que
així solucionem la proesa, les dificultats, la lluita contra la corrupció, escolti’m no em faci
parlar que teníem un conseller que era contrabandista, la corrupció no té res a veure amb
què tinguem o no tinguem, siguem independents o no siguem independents, la corrupció és
una altra història. Per tant, amb aquesta situació i amb aquest escenari, nosaltres no
podem donar suport, no donarem suport a aquesta moció, perquè entenem que és una
moció pensada sectària, d’una part determinada, d’un pensament, no de tots els catalans.
Per tant, anirà a la fractura de la convivència a Catalunya i no donarem, el nostre vot serà
contrari. Suposo que hi haurà un segon torn, en podem parlar, una mica més de política,
però en qualsevol cas al que fa referència a aquesta moció, al que fa referència al que
nosaltres entenem que és Catalunya, no volem entrar en aquesta dinàmica de ruptura i de
confrontació. Si el referèndum es pot fer o no es pot fer, ho diran les lleis, que és el marc en
el qual ens hem de moure tots, és a dir, qualsevol polític que es apreciï, el primer que ha de
fer és defensar i acatar les llei. Avui hi ha hagut una presa de possessió d’un regidor i ha
promès o ha jurat o ambdues coses, doncs acatar la Constitució i això és el que hem de fer
nosaltres. Si es vol canviar la llei, això ho fa el legislatiu, dintre d’unes eleccions es poden
canviar les lleis, però les lleis es poden canviar, personalment crec que la Constitució es
podria canviar o s’ha de canviar, però la línia per arribar en aquest punt ha de ser no la de
la confrontació, sinó la de la convivència i la de la legislació a través de les urnes que
donen els vots als partits que es presenten amb els seus programes. Per tant, en aquest
primer torn ho deixaria aquí i quedant l’únic vot, sembla ser en aquesta Sala de Plens,
negatiu, el del Partit Popular.
Votació de l’esmena presentada pel grup municipal Socialista.
L’esmena presentada pel grup municipal Socialista va ser aprovada per majoria absoluta.
Vots a favor: 14, dels grups municipals Socialista, Convergència i Unió i Iniciativa per
Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa,
Vots en contra: 11, del grup municipal del Partit Popular.
La moció prèvia incorporació de l’esmena admesa va ser aprovada, sent el redactat de la
part dispositiva el següent:
“1. Mostrar el suport a la convocatòria de la consulta del 9 de novembre de 2014, per
decidir lliurement el futur de Catalunya dins l’exercici dels nostres drets democràtics i
prendre el compromís de l’Ajuntament de Badalona amb la realització de la mateixa,
facilitant tots els recursos i les eines necessàries per fer-la possible, fent una crida a la
participació i com ha dit el President de la Generalitat de Catalunya desenvolupar-la dins
del marc legal.
2. Donar ple suport al president i al govern de la Generalitat, al Parlament de Catalunya i a
la materialització de la consulta del 9 de novembre dins el marc de la Llei de consultes
populars no referendàries i participació ciutadana, aprovada pel Parlament de Catalunya, ja
que respon a la voluntat majoritària del poble català i dels seus representants.
3. Comunicar aquest acord en el període de 5 dies des de la seva aprovació al president de
la Generalitat de Catalunya i a la presidenta del Parlament de Catalunya i als grups
parlamentaris. També a l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) i a
l’Associació Catalana de Municipis (ACM) qui ho trametran de forma conjunta al president
del Govern Espanyol, al president del Congrés dels Diputats, al secretari general de les
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Nacions Unides, al president del Parlament Europeu, al president del Consell de la UE i al
president de la Comissió Europea.”
Votació de la moció.
La moció prèvia incorporació de l’esmena admesa amb anterioritat, va ser aprovada per
majoria absoluta.
Vots a favor: 14, dels grups municipals Socialista, Convergència i Unió i Iniciativa per
Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa.
Vots en contra: 11, del grup municipal del Partit Popular.
Final.
La Presidència dóna per acabada la sessió a les deu hores i quinze minuts, de la qual com
secretari general acc., dono fe.

Vist i Plau
L'alcalde

El secretari general acc.

Xavier Garcia Albiol

Albert Müller i Valentí
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