MOCIÓ DE SUPORT INSTITUCIONAL AL REFERÈNDUM D'AUTODETERMINACIÓ
DE CATALUNYA.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Després de pràcticament cinc anys de debat polític i social entorn al procés d'independència
engegat a Catalunya, les forces polítiques sobiranistes amb majoria al Parlament de Catalunya han
emprat l'instrument que ha de permetre l'execució del dret a decidir del poble català; el compromís
adoptat pel President de la Generalitat de Catalunya Carles Puigdemont de realitzar un referèndum
d'autodeterminació com a molt tard el setembre de 2017, ha de ser el desllorigador definitiu i el pas
necessari per tal de culminar anys de mobilització política i social en favor de la independència.
En aquest sentit, des de la CUP sempre hem optat pel referèndum d'autodeterminació com a
via genuïnament democràtica per tal de resoldre el conflicte polític obert amb l'Estat espanyol. Una
persona, un vot; i amb totes les garanties de poder exercir-lo lliurement i que el resultat d'aquest
sigui plenament vinculant. Des de la CUP també hem defensat que el referèndum es porti a terme
tant si és acordat amb l'Estat com si no, ja que el dret a l'autodeterminació dels pobles és avalat per
organismes internacionals com l'ONU -Carta de les Nacions Unides, 1951- ,i per la pròpia
Declaració dels Drets Humans de 1970 -tot poble té dret a la lliure determinació per enfrontar
situacions de manca de representació o d'opressió per part d'un govern determinat-.
També és pertinent apuntar que, més enllà de les organitzacions polítiques, civils i culturals
catalanes que s'han manifestat obertament independentistes, també n'hi ha que, malgrat no declararse independentistes, estan disposades a portar a terme aquest referèndum d'autodeterminació per tal
de poder decidir lliurement quin ha de ser el futur polític de Catalunya. Volem recordar també que
un 80% de la societat catalana està a favor d'exercir el dret a decidir.
Per tots aquests motius, des de la CUP MANLLEU proposem:

ACORDS:
– Que el Plenari de l'Ajuntament de Manlleu mostri el seu ferm compromís amb el Dret
d'Autodeterminació dels Pobles.
– Que l'Ajuntament de Manlleu faci públic el seu suport institucional al referèndum
d'autodeterminació que ha de celebrar-se a Catalunya com a molt tard del setembre de
2017.
– Que l'Ajuntament de Manlleu es posi a disposició del govern de la Generalitat i del
Parlament de Catalunya per tal de col·laborar i facilitar amb tots els mitjans possibles
l'execució del referèndum d'autodeterminació.

7 de desembre de 2016.
CUP Manlleu

