MOCIÓ DE SUPORT AL MANIFEST DE LA TAULA DE MANLLEU
PEL SÍ AL REFERÈNDUM VINCULANT SOBRE LA
INDEPENDÈNCIA DE CATALUNYA
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El passat 22 de maig de 2017, Manlleu es convertia en el primer municipi osonenc en
signar un manifest a favor del referèndum vinculant sobre la independència de
Catalunya. Hi havia una amplia representació dels partits polítics, sindicats i entitats
sobiranistes, on es va presentar el manifest ‘Manlleu, referèndum sí’ que reclama la
celebració d’un referèndum vinculant sobre la independència de Catalunya. El
manifest va ser producte de la Taula de Manlleu pel Sí al Referèndum que coordina
des de ja fa temps la campanya per assolir aquest objectiu polític i que ho fa amb la
voluntat de sumar el màxim de sensibilitats.
Un a un, els diferents signants del manifest eren cridats per fer efectiu el seu
compromís. A més de l’ANC i Òmnium Cultural d’Osona, van ser representades les
següents forces polítiques que formen actualment al consistori manlleuenc:
Esquerra Republicana de Catalunya – ERC Manlleu, Partit Demòcrata Europeu Català
– PDECAT Manlleu, Candidatura d'Unitat Popular – CUP Manlleu, Moviment
d'Esquerres – MÉS Manlleu, Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i
Alternativa – ICV-EUiA Manlleu i cal destacar també la presència del grup local de
Podem i Demòcrates a Manlleu i la dels sindicats CCOO i UGT.

A continuació es detalla el manifest:

MANLLEU, REFERÈNDUM SÍ
MANIFEST DE LA TAULA DE MANLLEU PEL SÍ AL REFERÈNDUM VINCULANT SOBRE LA
INDEPENDÈNCIA DE CATALUNYA.

Des de fa mesos la població catalana defensa des d’amplis sectors socials, sindicals i polítics
la celebració d’un referèndum d’autodeterminació per Catalunya. A Manlleu també hi ha un
teixit social organitzat i diferents agents polítics que defensen la via del referèndum per
decidir el futur polític del nostre País.
En aquests moments les entitats , sindicats i partits polítics de Manlleu que treballem pel sí al
referèndum creiem que la voluntat de la ciutadania no s'ha de veure condicionada ni limitada
per l'actitud de menyspreu democràtic per part de l’Estat espanyol. Les diferents agressions
a institucions, organitzacions i col·lectius de Catalunya, en forma de judicis o multes, són una
clara mostra de la nul·la voluntat de trobar una sortida democràtica i acordada entre l’Estat
espanyol i la voluntat majoritària del poble de Catalunya a decidir el seu futur.

És per aquest motiu que decidim constituir-nos en la Taula d’entitats socials, sindicals i forces
polítiques pel sí al referèndum amb els següents objectius:
1. Coordinar i impulsar activitats, campanyes i debats que cadascú faci a Manlleu amb
l’objectiu d’evitar duplicitats i potenciar l’intercanvi d’opinions entre els diferents actors
polítics, sindicals i socials del municipi.
2. Convocar de forma unitària les mobilitzacions de suport a persones, institucions i/o
col·lectius que, en defensa del referèndum, han rebut la repressió de l’estat que intenta
impedir el nostre objectiu de celebrar-lo.
3. Preservar el discurs i argumentari propi de cada entitat i força política en les diferents
activitats o accions.
4. Fer una crida a la resta d’entitats, sindicats i forces polítiques perquè es sumin a la taula en
defensa del referèndum.
5. Estar oberts a la coordinació amb altres taules que sorgeixin en el territori.

Signat: Candidatura d'Unitat Popular – CUP Manlleu, Demòcrates de Catalunya - Manlleu,
Esquerra Republicana de Catalunya – ERC Manlleu, Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra
Unida i Alternativa – ICV-EUiA Manlleu, Moviment d'Esquerres – MÉS Manlleu, Partit
Demòcrata Europeu Català – PDECAT Manlleu, Podem Manlleu, Comissions Obreres – CCOO
Osona, Unió General de Treballadors – UGT Osona, Assemblea Nacional de Catalunya – ANC
Manlleu I Òmnium Cultural - Osona.

Els grups polítics dels consistori de Manlleu representats per ERC, PDeCAT, CUP, MES,
ICV i Regidora no adscrita presenten a consideració del plenari els següents acords:
ACORDS:
Primer.- Donar suport de la institució als acords i els objectius que es van signar al
manifest abans esmentat.

Manlleu, 13 de juny 2017

