PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PER PRESERVAR
DEMOCRÀTICA EN EL PROCÉS CATALÀ

LA

QUALITAT

APROVADA
Isaac Albert i Agut, portaveu del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de
Catalunya-Moviment d’Esquerres, d’acord amb allò que estableixen els articles
57.4 i 73 del Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de Terrassa,
presenta la següent proposta de resolució al Ple d’aquesta Corporació

EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Catalunya pot ser un país diferent, capaç de fer front als reptes de la modernitat
i a les aspiracions de la seva ciutadania sense les limitacions que es deriven de
la pertinença a un Estat hostil. Només cal que ho vulguem, perquè quan la
voluntat col·lectiva és majoritària res no pot impedir, en democràcia, l’exercici
ple de la sobirania, consistent en l’acció política que dóna forma, lliurement, a
un nou Estat i que construeix el país d’acord amb el que decideix la seva
ciutadania.
L’exercici d’autodeterminació no és una acció política abstracta, sense
conseqüències en la forma de viure en comú, ni un moviment purament reactiu
en contra d’estructures considerades com a anihiladores o injustes. És, al
contrari, l’acte suprem amb què una comunitat modela el propi país en el qual
vol viure: un país més pròsper, més equitatiu, més solidari i més democràtic.
Aconseguir-ho, en aquest moment històric, és a les nostres mans.
L’Ajuntament de Terrassa ha demostrat, en els darrers anys a través de les
decisions d’aquest ple, un compromís democràtic amb el Dret a decidir i el
respecte inqüestionable a les aspiracions independentistes de part dels
ciutadans i ciutadanes de Terrassa. Un compromís important i que finalment
podrà demostrar la seva fortalesa el proper 27 de setembre.
Davant el possible escenari de canvi imminent que ens depara la realitat del
país, la ciutat ha de restar preparada amb un compromís polític clar amb els
ciutadans de Terrassa i de Catalunya.
Aquesta ha estat, és i serà una ciutat feta de gent d’arreu que ha triat Terrassa
com a casa seva i on tothom que hi viu és considerat indistintament terrassenc i
terrassenca. Aquí és terrassenc qui ho vol ser, i ser terrassenc és la nostra
manera de ser catalans.
Aquesta ciutat és la quarta metròpoli de Catalunya i és un clar reflex en la seva
pau social i diversitat d’una terra d’acollida on tots els ciutadans són
considerats iguals en drets i deures. Una igualtat i concòrdia entre terrassencs
i terrassenques de diferents orígens però amb una mateixa llar, que s’ha de
procurar preservar i protegir dels populismes i els missatges polítics fruit del
desconeixement de la realitat catalana. Més tenint en compte que d’aquestes

eleccions esperem que en sorgeixi un nou estat català on la discriminació no
volem que hi tingui cabuda.
Per això, des del grup municipal d’ERC-MES, i davant la deriva preocupant
d’alguns missatges polítics durant aquesta campanya, creiem que és obligat
que l’Ajuntament de Terrassa mostri la unitat de totes les forces polítiques aquí
representades per rebutjar determinats posicionaments polítics que busquen
dividir la societat pel seu lloc de naixement o per la llengua que parlen.
A partir del principi de som un sol poble proposem a la resta de forces
polítiques preservar la qualitat democràtica al nostre municipi amb els següents
acords:
Primer - Els grups polítics amb representació a l’Ajuntament de Terrassa es
comprometen a no utilitzar l’origen, llengua o creences dels seus ciutadans
com a argument de confrontació política i motiu de divisió social.
Segon – L’Ajuntament denunciarà i, en cas que sigui necessari, prendrà
accions legals contra qualsevol missatge polític que inciti a l’odi, la divisió o la
discriminació.
Tercer - L’Ajuntament de Terrassa es posa a disposició del nou Parlament, del
president i del govern de la Generalitat de Catalunya que sorgeixi de les
eleccions del 27 de setembre de 2015, per donar compliment al mandat
democràtic nascut de les urnes.

No obstant això, l’Ajuntament en Ple resoldrà el més escaient.
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PORTAVEU GM ERC-MES

