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La corporació municipal va aprovar, en el ple de l’Ajuntament del 25 

de setembre, la moció en suport del món local a la convocatòria de

consulta sobre el futur polític de Catalunya del 9 de novembre de 2014

Amb el contingut literal següent:
“Com qualsevol altre poble del món, els catalans i catalanes

tenim el dret a decidir el nostre futur en llibertat, un dret que
està reconegut en els principals tractats internacionals. Un futur
que s’emmiralla en una cultura, una llengua i unes tradicions
pròpies avalades per segles i segles d’història que s’estron-
quen ara fa 300 anys, amb la Guerra de Successió, i amb els
Decrets de Nova Planta que aboleixen les constitucions catala-
nes i les institucions pròpies.
Aquest any 2014, també coincideix amb el centenari de la

creació de la mancomunitat de Catalunya, com a expressió ins-
titucional de la nostra voluntat d’autogovern, i amb el setanta-
cinquè aniversari de l’entrada de les tropes franquistes a Cata-
lunya, fet que va comportar la supressió de la Generalitat, l’exili
republicà, l’inici de la dictadura i d’una cruel repressió, que va
tenir una expressió especialment brutal en el posterior assassi-
nat del president Companys.
Enguany celebrem 5 anys de la primera consulta popular a

Arenys de Munt, un fet que ens va fer adonar que aquesta via
era possible, i que va evidenciar que hi havia molts catalans i
catalanes que estàvem disposant a tirar endavant i a mobilit-
zar-nos per demostrar la voluntat majoritària del poble català
de voler decidir el futur votant. La sentència del Tribunal Cons-
titucional anul·lant part de l’articulat de l’Estatut d’Autonomia de
Catalunya del 2006 aprovat pel nostre Parlament i referendat
pel poble de Catalunya va propiciar la primera manifestació
multitudinària de rebuig a l’actitud del govern estatal l’any 2010.
De llavors ençà n’han estat moltes més, amb la convocatòria
de la societat civil i el suport de la majoria de les forces políti-
ques del país. Vam omplir Barcelona el 2012, vam travessar
Catalunya amb la Via Catalana el 2013 i aquest onze de se-
tembre de 2014 hem tornat a demostrar al món la rellevància i
la transcendència del procés construint una V que des de la
plaça de les Glòries s’ha estès per tot Barcelona. La mobilitza-
ció popular i cívica de la ciutadania i les entitats, han exercit de
pressió constant per garantir el procés.
Una gran majoria social de Catalunya ens ha demostrat en

els darrers anys que està a favor de l’autodeterminació dels po-
bles i que reivindica el dret a decidir i vol exercir-lo per tal de
recuperar llibertats perdudes. Un moviment transversal tant a
nivell territorial com social i polític perquè es sustenta en
l’essència de la democràcia i, per tant, insta al Govern i al Par-
lament a prendre decisions que representin a la majoria dels
catalans i de les catalanes. Davant aquesta reivindicació de-
mocràtica els partits polítics no s’hi poden girar d’esquena. Un
moviment social que ha optat per la via pacífica, pel diàleg, per
la defensa ferma d’uns objectius polítics clars, i que respon al
genuí caràcter català, moderat però ferm en els seus objectius,
vinculat a tota una història i tradició de compromís i activisme
per la conquesta dels seus drets ciutadans, socials i nacionals.
Constatem que el procés que viu Catalunya ha de compor-

tar, per a ser creïble i il·lusionant per a la ciutadania, el compro-
mís de totes les forces polítiques d’iniciar una nova etapa del
país marcada per la defensa i ampliació de l’estat de benestar,

el combat contra l’atur, la pobresa i les desigualtats, i la lluita,
sense excuses, ni treva, ni excepcions, contra la corrupció.
La Nació Catalana, amb una llengua i una forma de vida

pròpies en l’ordre social, econòmic, jurídic i polític té dret a la
seva autodeterminació, com qualsevol altra nació. Aquest dret
és un principi fonamental dels Drets Humans i està recollit en la
Carta de les Nacions Unides així com també al Pacte Interna-
cional dels Drets Civils i Polítics.
El Parlament de Catalunya acaba d’aprovar per una majoria

àmplia i transversal de les forces parlamentàries la Llei de con-
sultes populars no referendàries i participació ciutadana, des-
prés d’haver seguit totes les passes que la legislació actual de-
termina. Aquesta llei ha estat avalada pel Consell de Garanties
Estatutàries i dóna empara legal a la consulta sobre el futur po-
lític de Catalunya.
El president de la Generalitat de Catalunya, M. Hble. Sr. Ar-

tur Mas convoca a la ciutadania de Catalunya per la consulta
del dia 9 de novembre de 2014, una consulta que hem dema-
nat i que ens hem compromès a tirar endavant els ajuntament
catalans de forma reiterada.
Els ajuntaments garantirem la llibertat individual i el procés

democràtic, facilitant tots els recursos i les eines necessàries
per fer possible la celebració de la consulta de forma coordina-
da amb el departament competent del govern de la Generalitat
de Catalunya. Així mateix fem una crida a la ciutadania a parti-
cipar-hi de manera activa, cívica i pacífica.

ACORDS
1. Mostrar el suport a la convocatòria de la consulta del 9 de

novembre de 2014, per decidir lliurement el futur de Catalunya
dins l’exercici dels nostres drets democràtics i prendre el com-
promís de l’Ajuntament de Centelles amb la realització de la
mateixa, facilitant tots els recursos i les eines necessàries per
fer-la possible, fent una crida a la participació.

2. Donar ple suport al president i al govern de la Generalitat,
al Parlament de Catalunya i als partits polítics que donen su-
port a la convocatòria i a la materialització de la consulta del 9
de novembre dins el marc legal que és la Llei 10/2014, de 26
de setembre, de consultes populars no referendàries i partici-
pació ciutadana, aprovada pel Parlament de Catalunya, ja que
respon a la voluntat majoritària del poble català i dels seus re-
presentants.

3. Comunicar aquest acord en el període de 5 dies des de la
seva aprovació al president de la Generalitat de Catalunya i a
la presidenta del Parlament de Catalunya i als grups parlamen-
taris. També a l’Associació de municipis per la Independència
(AMI) i a l’Associació Catalana de Municipis (ACM) qui ho tra-
metran de forma conjunta al president del Govern Espanyol, al
president del Congrés dels Diputats, al secretari general de les
Nacions Unides, al president del Parlament Europeu, al presi-
dent del Consell de la UE i al president de la Comissió Euro-
pea.”
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El municipi acull la sisena edició del Mercat Anticrisi
(“Mercat del trasto”) el proper 26 d’octubre  

El proper diumenge 26 d’octubre de 9 a 14 h, un any més,
tindrà lloc el Mercat Anticrisi “mercat del trasto” centrat en la
venda, compra i intercanvi de productes de segona mà, a l’A-
vinguda Rodolf Batlle.

Els objectius del mercat anticrisi són: 
- La venda, compra i intercanvi de productes en bon estat

però que els usuaris ja no els necessiten 
- Proporcionar uns ingressos complementaris a les perso-

nes amb dificultats econòmiques
- Promoure la reutilització de productes i la reducció de re-

sidus
- Complementar l’oferta comercial de la vila i del mercat

dominical, atraient nous visitants i donar a conèixer Cente-
lles.

Podeu sol·licitar la vostra parada abans del dimecres 22
d’octubre al servei de promoció econòmica i també podeu
demanar informació a www.centelles.cat o al 938 811 257 o
per correu electrònic senesj@diba.cat.

Per a més informació:
Servei de Promoció Econòmica i Ocupació 
C/ Nou, 11  08540 Centelles
Telèfon: 93 881 12 57  -  Fax: 93 881 20 94
Correu electrònic: osonasud.altcongost@diba.es 

LA BIBLIOTECA A INTERNET: OBERTA 365 DIES A L’ANY, LES 24 HORES
DEL DIA

Des de fa un temps, la Biblioteca “La Cooperativa” és present a Internet. Actual-
ment, la hi podeu trobar des dels següents enllaços:

•  bibliotecadecentelles.blogspot.com: web de la Biblioteca, des d’on podeu consultar
les novetats, l’horari, l’agenda; renovar els documents que teniu en préstec o cercar
aquells que us interessin al Catàleg Col·lectiu.

• elblocdelscentellons.blogspot.com: bloc destinat als infants i joves de la Biblioteca,
on aquests poden trobar recomanacions de llibres, notícies, enquestes, guies de lectu-
ra, etc.

• demusicaicinema.blogspot.com: bloc que us permet conèixer les últimes novetats
sobre música i cinema arribades a la Biblioteca i on trobareu informació sobre festivals,
concerts, premis i molts altres temes relacionats amb aquestes dues arts.

• ildefonscerda.blogspot.com: bloc sobre l’il·lustre centellenc Ildefons Cerdà; es trac-
ta d’un recull de recursos realitzat per a commemorar el 150è aniversari de l’aprovació
del Pla Cerdà.

• bibliotecavirtual.diba.cat/inici: nou portal web de la Xarxa de Biblioteques Munici-
pals de la Diputació de Barcelona.

• I, a més:                                                                                         

Biblioteca Municipal La Cooperativa

C/ Sant Joan, 25 -  08540 CENTELLES
Tel. 93 881 03 34    Fax 93 881 01 38

Adreça electrònica: b.centelles.lc@diba.cat
web: bibliotecadecentelles.blogspot.com

Horari: de dilluns a divendres, de 16 a 20.30 h. Dimecres, divendres i dis-
sabtes de 10 a 13.30 h. (del 15 de juny al 15 de setembre, només dimecres)

Informació Municipal 

Biblioteca de Centelles bcentelleslc

Mercat anticrisi de Centelles
‘Mercat del Trasto’

Punt Jove 
El PIPA

Més informació: El PIPA
C/Jesús, 25 Tel: 93 881 23 23 
pij.centelles@diba.cat
centelles.cat/empipa facebook i twitter
Horari: de dilluns a dijous de 5h a 8h i 
divendres de 10h a 13h i de 5h a 7h
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