
 
 

Sr alcalde, regidors i regidores i públic assistent  
 
En nom de SBDxI-ANC i Òmnium Cultural volem agrair de poder expressar unes 
paraules davant del Ple, representant de la ciutat. 
 
Estem aquí per mostrar el nostre suport a les mocions presentades en favor del 
Referèndum  per al nostre país. Hi descobrim treball i ganes de manifestar allò que ens 
uneix que, és molt més que el que ens separa.  
 
Aquestes mocions són ponts d'unió entre els demòcrates que tenim diferents 
sensibilitats i que tenim un llarg camí per fer plegats perquè, ens uneix un objectiu 
comú: el Referèndum.  
 
També volem agrair la voluntat i les energies esmerçades per a consensuar per part 
d’uns grups municipals ben heterogenis per cercar al màxim objectius d’unitat que és 
una de les nostres màximes. 
 
El Referèndum i, per extensió el Procés, és un clam. És un exemple de persistència, de 
combat democràtic, de decisió i inclús de demostració d’un to d'alegria que fa 
persistent la famosa frase de la " la revolució dels somriures". Una revolució sostinguda 
en el temps i demanada en les manifestacions més importants en l'Europa Occidental 
dels últims anys. 
 
Estem participant en  un Procés que està essent observat, cada vegada de manera més 
insistent, per tot l'escenari internacional perquè és un model pacífic i democràtic. 
Aquest Procés és una autèntica revolució per a aconseguir bastir un país més just 
socialment, econòmicament més pròsper, més equitatiu, més solidari, més respectuós 
amb el medi ambient, més inclusiu i integrador. El Procés és el mitjà de transformació 
social més important que s’està duent a terme, gràcies en gran part, per 
l’empoderament de la nostra societat, just en una època, en què el desprestigi de la 
política és evident i mina la confiança amb els seus dirigents. Volem decidir amb els 
nostres encerts i equivocacions, de la mateixa manera com ho fan la resta de nacions 
existents al món. 
 
El moviment independentista és en aquests moments el projecte amb més consens, 
mobilitzador i il·lusionador que hi ha dins de la societat catalana i ha aconseguit una 
forta transversalitat i, ha superat moltes barreres internes  malgrat la feina que hi ha 
per fer encara.  
 
Volem bastir una indiscutible majoria qualificada  i aspirem a ser més transversals. 
Volem compartir el projecte amb més i més gent per a ampliar-lo  fins a transformar-
nos i enriquir-nos mútuament en aquest procés.  Són les lluites compartides ( laborals, 
veïnals, ecologistes, feministes, socials i tantes altres) les que han moldejat una societat 
dinàmica, oberta i transformadora com ho és la catalana, que no s'atura. 



 
 

 
S'ha  parlat moltíssim de les raons i de les exigències per part dels nostres conciutadans 
per a exercir de forma efectiva aquest referèndum i les mocions n’expliquen els motius 
i no cal reiterar-los.  
 
Només voldria recordar que, fa pocs dies , en un diari que no manifesta simpatia pel 
món independentista, revelava els resultats d’una enquesta on el  84.6% de la població 
està a favor de la celebració del referèndum, quan abans es parlava d'un 80%. 
 
Això significa que les campanyes de la POR, efectuades per l'estat espanyol i els seus 
aliats, ja no fan efecte.  El clam social en pro del referèndum és cada vegada major. 
 
Les nostres institucions estan responent al mandat del 27S tot i les dificultats i la manca 
de diàleg que ofereix l'estat espanyol. Un diàleg que és un monòleg i que és realitza 
segons els seus temes, agenda, maneres i vetant el que no interessa.  
D'això se'n diu submissió i no pas diàleg 
 
El moment és important i demà mateix dia 23 hi ha prevista la cimera pel Referèndum , 
amb l'assistència d'un ampli ventall de partits tant independentistes com sobiranistes , 
entitats cíviques , sindicals, econòmiques, veïnals i de diversa índole per començar a 
donar forma i voluntat política definitiva a la celebració del referèndum el setembre del 
2017, com ha anunciat el President Puigdemont. 
 
És important que Sabadell es signifiqui i doni suport als pronunciaments de les mocions, 
ja que Sabadell sempre ha estat una ciutat transformadora, progressista i 
capdavantera. 
 
Voldria recordar, que fruit d'una moció municipal del 2012 , treballada des de SBDxI i 
presentada per la meva predecessora, aquí present, la regidora Montserrat Chacon, 
vam impulsar el Pacte Local pel Dret a Decidir. Més de 130 entitats el van signar i 
aquest es va presentar al Parlament de Catalunya en una delegació formada per la 
Cambra de Comerç de la ciutat, CCOO, Òmnium i uns servidors. Es va fer lliurament del 
Pacte a la llavors Presidenta, Núria de Gispert. 
 
Més tard el Pacte Local va entrar a formar part del Pacte Nacional pel Dret a Decidir. 
Aquest espai va originar molt diàleg i intercanvi de parers i fou un exemple de la 
transversalitat i consens entre tota mena d’entitats, com ara entitats esportives, 
culturals, AMPES, sindicats, associacions culturals, de nova immigració, etc. 
Avui, si les entitats de l’anterior Pacte Local pel Dret a Decidir hi estan d'acord, volem 
impulsar-lo i transformar-lo en la Mesa pel Referèndum a Sabadell. Aquesta Mesa seria 
l’origen i el punt de trobada de tota la ciutadana per tal d’impulsar la celebració del 
Referèndum. La Mesa mantindrà la mà estesa per a sumar-s’hi. 
 



 
 

Hem fet molt de camí però encara resta molt per fer. El referèndum és l'instrument 
bàsic per expressar la nostra voluntat i el nostre objectiu que ens mou: un projecte de 
República en el qual hem d'aconseguir que tothom en sigui partícip perquè tots hi som 
interpel·lats.  
 
Des de l’independentisme hem de vèncer els arguments de la por que molta gent de 
bona fe rep des la immensa desproporció de mitjans audiovisuals que tenim a casa 
nostra. El discurs que reben és esbiaixat 
 
Cal fer un reconeixement sincer en el temps que portem de Procés: malgrat les crides 
amb arguments de la POR, les desgràcies apocalíptiques i els missatges a revoltar-se, la 
immensa majoria de la gent que votarà No, no surt a impedir res ni a crear 
confrontació.  
 
Agraïm el seu profund civisme i sentit democràtic que enforteix la cohesió de país i 
allunya la tan esmentada “fractura social”, però falsa de totes totes. Respectem la 
seva actitud i el seu posicionament legítim de no voler la independència. 
 
Els dirigents polítics dels partits del NO a TOT no estan a l’alçada de la situació i actuen 
de forma temerària, al dictat d'altres qüestions que no corresponen a la voluntat de la 
gent.  
 
El procés no va de dretes ni d'esquerres, de burgesos ni treballadors, de ciutat moderna 
o de poble tradicional. Estem parlant de ciutadania comuna amb valors republicans que 
havíem compartit i compartirem, respectarem i defensarem les identitats pròpies 
individuals de tota mena: religioses, polítiques, sexuals,  de pensament, etc. 
 
Com es pot defensar avui dia la Constitució del 78 que ha renunciat als seus principis, 
fruit de silencis i renúncies vergonyats? Una Constitució que imposà la Monarquia 
sense votació perquè sabien que el poble ho tombaria? Fou una autèntica 
manipulació!! 
 
Com es pot estar més a prop d'un Estat cada cop més repressor que encausa mels 
nostres representants? Recordem que hi ha més 400 de casos judicials oberts i que se’n 
van sumant més i més. La nostra presidenta del Parlament Carme Forcadell, la Mesa del 
mateix Parlament, I tants d’altres: Joan Coma, Montse Venturós, Àrtur Mas, Joana 
Ortega, Irene Rigau, Francesc Homs, i tants d'altres. Nosaltres estem al seu costat. 
 
En relació als dirigents dels partits del No a Tot,  voldria dir-los que vostès estan més 
còmodes amb el cost del malestar que amb el peatge de la solució: fer el Referèndum. 
Com ho expliquen això? 
La societat catalana és forta i integrada fins al punt que existeix un estudi que diu que el 
 87% de la població  acceptarà el resultat d'un Referèndum. Per tant, posint-se al costat de 
la gent perquè tot això va de Democràcia. 



 
 

 
Aquesta constatació de l’acceptació del resultat, és el tresor més preuat per a la futura 
República catalana. Estem segurs que aquells que ara no volen la República catalana seran 
els primers en observar clarament els errors i els mancances que es cometin i caldrà la seva 
visió crítica. Entre tots, fins si tot els que votaran que No, podrem participar en la 
construcció de la nova societat que compartirem. I, d’aquí a 5 anys posteriors al 
Referèndum, ja no tindrà importància el sentit del vot emès davant del nou país QUE 
HAUREM CREAT JUNTS. 
 
Per tot això i les raons especificades en les Mocions presentades, els demanem que donin 
el seu suport afirmatiu i fem costat a allò que diu el nostre president Puigdemont:  
O referèndum o referèndum 
 
Gràcies per la seva atenció. 
 

 
Sabadell per la Independència-ANC 

22 de desembre del 2016 


