
MOCIÓ SOBRE LA CELEBRACIÓ A GIRONA DE LA JORNADA DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA SOBRE EL FUTUR POLÍTIC DE CATALUNYA 
 
Els sotasignats, portaveus dels grups municipals de CiU, PSC, CUP i ICVEUiA, i els regidors no 
adscrits Carles Palomares, Carles Bonaventura i Glòria Plana 
 

MANIFESTEM 
 
Que durant la jornada d’ahir diumenge dia 9 de novembre de 2014, més de 34.000 gironins i 
gironines van expressar la seva opinió en el procés participatiu sobre el futur polític de 
Catalunya organitzat pel Govern de la Generalitat, amb la col·laboració de les forces polítiques 
sobiranistes i entitats socials com l’ANC i Òmnium. El procés participatiu s’ha basat en la 
col·laboració de més de 40.000 persones voluntàries arreu de Catalunya que l’han fet possible 
d’una manera admirable tant pel que fa a l’organització com al seu rigor i la normalitat en què 
s’ha pogut desenvolupar. En el conjunt de Catalunya, més de 2.300.000 ciutadans hi han 
participat i s’han expressat, de forma molt majoritària, per la mateixa opció per la qual s’han 
decantat la majoria de gironins: “sí” que Catalunya esdevingui un Estat, i “sí” que aquest Estat 
sigui independent. 
 
El Ple de l’Ajuntament de Girona ha pres en diferents ocasions l’acord favorable a la celebració 
d’una consulta sobre el futur polític de Catalunya. Encara que aquest procés participatiu no és 
la consulta inicialment convocada pel President de la Generalitat a l’empara de la Llei de 
Consultes aprovada pel Parlament, els seus resultats tant en termes de participació com d’opció 
guanyadora el converteixen en un procés massiu i carregat de significació política. En realitat, el 
nombre de gironins i gironines que hi ha pres part supera el de la participació d’algunes de les 
convocatòries electorals que tenen tots els requisits. I si aquest procés no els ha tingut això no 
es deu ni a la voluntat de les institucions ni al desig de la majoria de la ciutadania sinó a una 
actitud de negativa sistemàtica i obstrucció permanent per part del Govern de l’Estat espanyol. 
És en aquestes circumstàncies que la jornada d’ahir esdevé, si calia, més important i més 
històrica.  
 
És per això que, com a institució que representa els ciutadans i les ciutadanes de Girona, el Ple 
de l’Ajuntament adopta els acords següents: 
 

1. Expressar la gratitud a tots els voluntaris i voluntàries que han fet possible una 
organització brillant i un desenvolupament impecable, que ha permès a més de 34.000 
ciutadans de Girona poder-se expressar lliurement sobre el futur polític de Catalunya. 

2. Manifestar l’agraïment a les més de 34.000 persones que han volgut dipositar la seva 
papereta a l’urna, pel seu compromís amb l’exercici del dret a decidir i la llibertat 
d’expressió, fet que enforteix la democràcia i ens enorgulleix com a representants 
d’aquesta ciutat. 

3. Reclamar el màxim respecte pels resultats del procés participatiu d’ahir; singularment 
volem remarcar que hi van prendre part més ciutadans i ciutadanes de Girona que en 
les darreres eleccions al Parlament Europeu i en les darreres eleccions Municipals. 

4. Lamentar els obstacles en què s’ha hagut de desenvolupar una jornada com la d’ahir, 
derivats de l’oposició frontal de l’Estat a la consulta als catalans sobre el seu futur 
polític. A Girona, una de les conseqüències ha estat la negativa del servei públic de 
Correus a distribuir les cartes enviades des de l’Ajuntament per informar del procés 
participatiu, fet que aquest Ajuntament denuncia i pel qual reclama explicacions als 
seus responsables. 

5. Condemnar l’agressió violenta per part de cinc persones que van irrompre ahir en el 
punt de recollida d’opinions situat a l’Escola d’Hostaleria de Girona mentre s’estava 
celebrant el procés participatiu i el local era ple de gent. 

 
Girona, 10 de novembre de 2014 


