
 
 
 
 
 

AJUNTAMENT DE

BLANES  
 

 
Miquel Colom i Canal, secretari de l’Ajuntament de Blanes, 
 
CERTIFICO : 
 
Que en la sessió del 25 de febrer de 2002, el Ple adoptà, a reserva de la redacció que 
resulti de l’aprovació de l’acta, l’acord següent : 
 
10.- Moció dels grups municipals EUiA, PSC, CiU i ERC que recull la proposta del 
Fòrum Català pel Dret a l’Autodeterminació i el CIEMEN relativa a l’adhesió al 
Manifest “Volem Catalunya a les Institucions Europees”. 
 
Els dies 15 i 16 de març del 2002, els caps d’Estat i Govern dels països membres de la 
Unió Europea es troben a Barcelona en una cimera que, entre altres qüestions, tractarà 
de la futura Constitució Europea. Aquest document serà cabdal per al reconeixement 
dels drets individuals de les persones i dels drets col·lectius dels pobles que conformen 
avui dia la Unió Europea. 
 
En una avinentesa com aquesta, la societat catalana ha de fer sentir la seva veu; és per 
això que el Fòrum Català pel Dret a l’Autodeterminació i el DIEMEN han redactat un 
manifest titulat “Volem Catalunya a les Institucions Europees”, per fer palès que la 
societat catalana vol que la seva personalitat nacional es vegi reconeguda en la 
Constitució Europea, i que les seves institucions representatives tinguin una presència 
efectiva en els organismes polítics de la Unió Europea. 
 
Aquest manifest serà llegit el 12 de març, a ¾ de 8 del vespre, en un acte que prendrà 
forma d’una concentració pacífica a la plaça de Sant Jaume de Barcelona, davant 
representants d’entitats socials i culturals i de partits polítics i electes municipals, i diu 
el següent: 
 
VOLEM CATALUNYA A LES INSTITUCIONS EUROPEES 
 
El dia 12 d’aquest mes, la ciutadania catalana expressava, en un acte cívic, davant el 
Palau de la Generalitat, la reivindicació que la nació catalana fos representada com ja tal 
dins de les institucions europees que naixeran en ser aprovada, properament, una 
Constitució Europea o una convenció equivalent. Avui, quan els caps d’Estat i de 
govern de la Unió Europea es troben encara reunits a Barcelona, la ciutadania catalana 
està convocada a manifestar la mateixa reivindicació davant dels Ajuntaments de 
Catalunya. És la manera de visualitzar, en cada agrupació municipal de la societat 
catalana, el que comunitàriament el poble català manifestava el dia 12. 
 
Amb aquest acte d’avui, doncs, voldríem fer avinent, des de diversos ajuntaments, 
davant l’opinió pública europea i els mitjans de comunicació que posen els ulls en el 
que els primers mandataris europeus estan discutint a prop nostre, un desig compartit: el 
desig que les nostres veus arribin a la taula de negociacions i de decisions de les 
autoritats que, a Barcelona, estan parlant del present i del futur de la Unió Europea. 
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Voldríem, més concretament, que l’acte d’avui, que compta amb l’adhesió de partits, 
sindicats i associacions cíviques, fos una aplicació concreta del principi de 
subsidiarietat, una de les premisses a partir de les quals hem d’edificar la nova Europa. 
Amb el benentès que aquest principi només serà efectiu i realitzable del tot si la nació 
dintre de la qual es posa en pràctica pot participar directament i plenament de les 
institucions europees. 
 
Per tant, en aquesta perspectiva, el nostre Ajuntament i la població que representa sosté, 
i ho diu en veu alta, que la Constitució Europea hauria de respectar fins al fons el 
principi de subsidiarietat. Això tan sols és possible, en el cas dels Països Catalans i de 
tantes altres nacions en situació semblant, si la constitució Europea garanteix que la 
nació catalana ocupi el lloc que li pertoca i pugui intervenir, com a tal, en les decisions 
que vagi prenent la Unió Europea, en la línia de l’aprofundiment dels drets humans 
individuals i col·lectius, que són l’eix d’una democràcia sempre oberta al seu propi 
progrés. En la defensa d’uns objectius tan elementals, volem dir també i 
conseqüentment que reivindiquem una Europa més democràtica de la que hem tingut 
fins ara. Per més que l’aplicació d’aquests principis impliqui l’abandó d’ideologies i 
actuacions polítiques que, al llarg dels últims segles, han estat incapaces d’evitar 
marginacions socials i nacionals i de promoure, sense restriccions, la participació 
ciutadana en els afers públics més pròxims. Estem convençuts que una Europa decidida 
a progressar democràticament tan sols serà creïble i sostenible per a tothom si respon a 
aquests plantejaments. 
 
En definitiva, volem que la Constitució Europea doni o retorni l’espai jurídic i polític 
just a cada poble i als seus respectius municipis, perquè tothom pugui gaudir del 
reconeixement oficial que li escau i de la part de sobirania compartida i directa que li 
correspon en les diverses institucions europees. El respecte constant al dret a 
l’autodeterminació de cada persona i de cada poble serà el millor indicatiu que la plena 
democratització de la societat europea és real i que la Constitució Europea tracta 
igualitàriament tots els ciutadans i nacions de la Unió, fent així que aquesta constitució 
esdevingui un instrument per al progrés de la cultura de la convivència i de la pau. 
 
Augurem i exigim que, en la Constitució Europea, el poble català i els seus diversos 
nivells de representació ciutadana, puguin sentir-se lliures i tinguin, doncs, el dret i el 
deure reconeguts a participar, com a entitats diferenciades i sense intermediaris externs, 
en les noves institucions europees. Ens comprometem a treballar, fent la pressió que 
convingui als responsables de redactar la Constitució Europea, perquè aquesta Carta 
Magna sigui de tots els europeus, sense cap mena d’exclusió. El nostre repte correspon, 
n’estem segurs, als anhels més profunds del conjunt de la societat europea que ha optat 
per a la convivència democràtica, el primer valor per a la pau. 
 
Quatre dies després, el dissabte 16 de març a les 12 del migdia, es tornarà a llegir el 
manifest, davant dels Ajuntaments de tots el Països Catalans. 
 
Per tot això sol·licitem que l’Ajuntament de Blanes, per via d’acord plenari o junta de 
portaveus dels grups polítics municipals acordi el següent: 
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1. Que l’Ajuntament de Blanes, s’adhereixi al manifest i a la concentració del dia 
12 de març a ¾ de 8 del vespre, a la plaça de Sant Jaume de Barcelona i ho faci 
públic en els mitjans de comunicació local, i que incorpori el Manifest a la Web 
municipal amb un enllaç a la pàgina Web de la campanya “Fòrum Català pel 
Dret a l’Autodeterminació”. 

 
2. Que l’Ajuntament de Blanes, convocarà els seus ciutadans i ciutadanes a 

participar en l’acte de lectura del manifest que es farà davant l’Ajuntament el 
dissabte 16 de març a les 12 del migdia. 

 
3. Traslladar aquest acord als Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la 

Federació Catalana de Municipis, a l’Associació Catalana de Municipis i 
Comarques, al Fòrum Català pel Dret a l’Autodeterminació i al CIEMEN. 

 
Votació de la urgència de la proposta 
 
Sotmesa la urgència a votació és aprovada per majoria absoluta amb els següents  
vots: 
 
A favor: 
 
Sr. Ramon Ramos i Argimon, Sr. Antoni Fernández i Arana, Sr. Josep Trias i 
Figueras, Sr. Salvador Pont i Freixas, Sra. Susanna Sola Escobar, Sr. Enric Pérez 
Guardiola, Sr. Pere Gual i Alum, Sr. Eduard Vila Compte, Sr. Joan Ferrer i 
Ferrer del grup municipal CiU 
 
Sr. Josep Marigó i Costa, Sr. Pere Garcia i Calvés, Sra. Mª Josefa Celaya i 
Armisen, Sr. Josep Pérez i León, Sr. Juan Cubarsi i  Albertí, Sr. Juan Ramos i 
Peña, Sr. Joaquim Valls i Ribas , Sra. Mª Lourdes Fàbrega i Sánchez del grup 
municipal PSC 
 
Sr. Argemir González i Estévez, Sr. Juan Salmerón Crosas del grup municipal 
EUiA 
 
Sr. Joan Puig i Cordon del grup municipal ERC. 
 
En contra: 
 
Sr. Francesc Pujadó i Vivó del grup municipal PP   
 
Debat 
 
Sr. Joan Puig: 
 
Explica que es tracta d’una moció que presenta el Fòrum Català pel Dret a 
l’Autodeterminació i el CIEMEN i que es convoquen dos actes en motiu de la 
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celebració de la reunió de caps d’estat i de govern dels països membres de la Unió 
Europea els propers 15 i 16 de març a Barcelona i de la voluntat de la presència de 
Catalunya a les Institucions Europees. Informa que els actes previstos són la lectura 
d’un manifest el dia 12 de març a les 7’45 h a la Plaça Sant Jaume de Barcelona a càrrec 
de persones de l’entorn del CIEMEN, del Fòrum Català pel Dret a l’Autodeterminació i 
de representants dels partits polítics catalans i la convocatòria als diferents Ajuntaments 
del país per la lectura del mateix manifest el dia 16 de març a les 12 hores.   
A continuació llegeix el text de la proposta. 
 
Sr. Francesc Pujadó: 
 
Explica que el seu grup ha votat en contra de la urgència de la moció perquè ha estat 
presentada cinc minuts abans del plenari i no li ha estat possible consultar al seu partit 
sobre el seu contingut. 
 
Sr. Argemir González: 
 
Indica que el seu grup també ha rebut la moció cinc minuts abans del Ple i que tampoc 
han pogut consultar amb ningú més que no fossin ells mateixos. Entén que és una moció 
prou important com per poder disposar de més temps per discutir-la ja que parla de 
temes com ara el dret d’autodeterminació dels pobles i la necessitat i del dret a ser 
representats com a poble també a Europa. Malgrat això manifesta que hi estan d’acord, 
no només ell i el Sr. Salmeron, sinó també EUiA i IU. 
 
Sr. Josep Marigó: 
 
Coincideix amb els anteriors regidors en què han rebut la moció fa cinc minuts però 
pensa que per coherència han de votar favorablement a l’esperit de la moció. Recorda 
que hi ha un document signat pels grups parlamentaris d’ERC, del PSC i d’Iniciativa 
per Catalunya en què es proposa la presència de les institucions catalanes i de 
representants catalans a les institucions europees.  
Estan d’acord amb els actes programats però, en canvi, no veuen clar l’enllaç des de la 
Web de l’Ajuntament a la Web del Fòrum Català del Dret a l’Autodeterminació. 
Explica que no han pogut esbrinar quin contingut té aquesta Web i que establir un  
enllaç implica estar d’acord amb aquest. Diu que prefereix que a la Web municipal hi 
hagi la informació del dia i l’hora dels actes però sense l’enllaç físic ja que no se sap 
què hi pot haver al darrera.  
 
Sr. Salvador Pont: 
 
Manifesta que CiU sempre ha pensat que la vocació europeista de Catalunya no passa 
simplement per dir-ho sinó que ens hem de fer presents a Europa com a poble. Pensa 
que si es fa una Constitució Europea aquesta ha de contemplar no només els estats sinó 
també les nacions. També creu que els estats que pertanyen a Europa han de reconèixer 
les seves pròpies nacions. 
S’afegeix a l’opinió del Sr. Marigó sobre l’enllaç de la Web i pensa que primer s’ha de 
saber quin és el contingut de la Web del Fòrum Català del Dret d’Autodeterminació. 
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Sr. Joan Puig: 
 
Sol.licita que consti en acta que a l’encapçalament s’indiqui que la moció es proposa 
pels grups EUiA, PSC, CiU i ERC i que recull la proposta del Fòrum Català del Dret a 
l’Autodeterminació i del CIEMEN. 
Explica que la Web amb la que proposa fer l’enllaç és la de la campanya de 
convocatòria de l’acte i del manifest i proposa que a dins del manifest, on es fa 
referència a les dues entitats, s’hi faci l’enllaç per entrar a les webs d’aquestes entitats 
convocants. 
 
Votació del fons de la proposta 
 
Sotmesa la proposta a votació és aprovada per majoria absoluta amb els següents  
vots: 
 
A favor: 
 
Sr. Ramon Ramos i Argimon, Sr. Antoni Fernández i Arana, Sr. Josep Trias i 
Figueras, Sr. Salvador Pont i Freixas, Sra. Susanna Sola Escobar, Sr. Enric Pérez 
Guardiola, Sr. Pere Gual i Alum, Sr. Eduard Vila Compte, Sr. Joan Ferrer i 
Ferrer del grup municipal CiU 
 
Sr. Josep Marigó i Costa, Sr. Pere Garcia i Calvés, Sra. Mª Josefa Celaya i 
Armisen, Sr. Josep Pérez i León, Sr. Juan Cubarsi i  Albertí, Sr. Juan Ramos i 
Peña, Sr. Joaquim Valls i Ribas , Sra. Mª Lourdes Fàbrega i Sánchez del grup 
municipal PSC 
 
Sr. Argemir González i Estévez, Sr. Juan Salmerón Crosas del grup municipal 
EUiA 
 
Sr. Joan Puig i Cordon del grup municipal ERC. 
 
En contra: 
 
Sr. Francesc Pujadó i Vivó del grup municipal PP   
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I, perquè consti, expedeixo aquest certificat amb el vistiplau de l’alcalde. 
 
Blanes, 27 de feber de 2002 
 
      Vist i Plau 
 
 
 
 
Miquel Colom i Canal    Ramon Ramos i Argimon 
El Secretari     L’alcalde 

 
Ref. SSJJ/MCC/agj/250202pl.10 
 
 


	VOLEM CATALUNYA A LES INSTITUCIONS EUROPEES
	Sr. Francesc Pujadó i Vivó del grup municipal PP
	Sr. Francesc Pujadó i Vivó del grup municipal PP

