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Que el Ple de l’Ajuntament d’Arenys de Munt, en sessió ordinària de data 19/04/2018, 
primera convocatòria, ha pres, entre d’altres i amb els vots favorables dels grups ERC, PDeCAT 
i CUP, i els vots en contra dels grups PSC i PP, el següent acord, a reserva de l’aprovació 
definitiva de l’acta, el qual es transcriu a continuació: 
 
“MOCIÓ DEL GRUP CUP PER MANIFESTAR QUE ARENYS DE MUNT ÉS MUNICIPI ADSCRIT A LA 
REPÚBLICA CATALANA. 
 
El dia 1 d’octubre del 2017 es va convocar la ciutadania a participar democràticament en el 
Referèndum d’Autodeterminació, amb caràcter vinculant, aprovat pel Parlament de 
Catalunya. Un Referèndum legítim, en ser aprovat per majoria parlamentària. Un 
Referèndum, legal, en les formes que emparen les Lleis Internacionals de Drets Humans i el 
propi Tribunal Constitucional espanyol. I, finalment, va ser un Referèndum democràtic, en 
tant que era cridada a participar-hi tota la ciutadania amb dret a vot. 
 
Aquest Referèndum, vinculant, legítim, legal i democràtic, va obtenir una participació de 
2.286.217 catalans, el 43’03% del cens, amb el resultat de 2.044.038 ciutadans, un 90’18%, a 
favor d’esdevenir un nou estat en forma de República, tot i que l’Estat Espanyol va fer servir 
tots els mitjans, polítics, periodístics, judicials i policials, inclosa la violència i el terror 
perpetrat pels policies espanyols, per tal d’aixafar la fórmula democràtica, participativa i lliure 
que és l’expressió de la voluntat popular mitjançant una votació. 
 
Aquests fets feixistes i dictatorials de l’Estat Espanyol no van aturar la convicció dels ciutadans 
demòcrates, ja que per nosaltres, només les formes de participació pacífica poden ser l’eina 
per resoldre els espais polítics i territorials, a diferència de l’Estat Espanyol i dels partits 
polítics que recolzen el 155. 
 
A Arenys de Munt els resultats d’aquest Referèndum, vinculant, legítim, legal i democràtic, 
van tenir una participació de 4.136 arenyencs, un 59% dels cens, dels quals 3.930 vilatans, un 
95% del cens, van votar a favor. 
 
Fruit d’aquests resultats, el 27 d’octubre de 2017, el Parlament de Catalunya proclamà la 
sisena República de Catalunya en base al reglament de la Llei del Referèndum aprovada pel 
Parlament. 
 
L’Estat Espanyol fent servir, autoritàriament i dictadora, altre cop, tots els estaments i mitjans, 
menys la pròpia democràcia, i saltant-se les seves pròpies lleis i les assumides 
internacionalment, donà un nou cop d’estat a Catalunya, aplicant una mutació de l’article 155, 
el que volien els franquistes del PP, abans de l’aprovació de la Constitució per donar 
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continuïtat a la dictadura franquista, amb la miserable complicitat dels socialistes, dissolent el 
Parlament català, empresonant càrrecs electes i civils i convocant eleccions perverses i sense 
les necessàries garanties democràtiques pel dia 21 de desembre de 2017. 
 
Tossudament demòcrates, els catalans i catalanes vam tornar a ratificar pacíficament els 
resultats de l’1 d’octubre amb una participació històrica, el 84% del cens i uns resultats finals 
que donaren una majoria absoluta parlamentaria de 70 diputats independentistes i 
republicans. 
 
És en aquest context, que davant les demandes dels nostres veïns i com a resposta a l’actitud 
autoritària i repressiva de l’Estat Espanyol que proposem al Ple de l’Ajuntament d’Arenys de 
Munt per fer valdre els nostres drets de participació política els següents acords: 
 
Primer.- Manifestar Arenys de Munt com a municipi de la República de Catalunya. 
 
Segon.- Iniciar les passes necessàries per adaptar l’administració municipal a la realitat de la 
República de Catalunya. 
 
Tercer.- Instal·lar rètols informatius a les vies d’entrada de la vila on s’especifiqui ‘Municipi de 
la República de Catalunya’ o permetre la ciutadania els instal·li. 
 
Quart.- Avalar el procés constituent aprovat pel Parlament de Catalunya en el marc de la Llei 
del Referèndum i la Llei de Transitorietat política.  
 
Cinquè.- Notificar aquests acords de Ple al President legítim de la Generalitat de Catalunya, el 
Molt Honorable Carles Puigdemont, al President del Parlament, el Molt Honorable Roger 
Torrent, a l’Associació Catalana de Municipis, a l’Associació de Municipis per a la 
Independència, a tots els grups polítics representats al Parlament Català.” 
 


