
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP DE BERGA SOBRE LA 
NECESSITAT DEMOCRÀTICA DE CONVOCAR UN REFERÈNDUM 

D'AUTODETERMINACIÓ DEL PRINCIPAT DE CATALUNYA.

El Parlament de Catalunya ha expressat, en diverses ocasions, i de forma majoritària, el 

reconeixement del dret a l’autodeterminació dels pobles així com la voluntat de recolzar l’exercici 

del dret a decidir reclamat i aclamat sobretot en els darrers anys pel poble català. 

El poble de Catalunya, mitjançant l'aprovació al seu Parlament de la resolució 5/X del 23 

de gener del 2.013 es va reconèixer a si mateix com a subjecte de caràcter polític i jurídic sobirà.

Entenem, per tant, que és també voluntat majoritària del Parlament de Catalunya avançar 

envers la concreció de tot allò que faci possible l’exercici del dret democràtic a un referèndum 

sobre la independència de Catalunya. 

Per altra banda, les berguedanes i els berguedans, essent consultats al respecte el 13 de 

desembre del 2.009, van expressar democràticament de forma majoritària la seva preferència per 

tal que el Principat de Catalunya esdevingués un estat independent. D'aquest posicionament a dia 

d'avui se'n pot també extreure doncs un viu interès sobre aquest assumpte de les berguedanes i 

els berguedans i la seva voluntat inequívoca de poder expressar aquest dret en un referèndum 

oficial.

En aquest ordre de coses i recollint així la voluntat popular democràticament expressada, 

aquest consistori ja va instar mitjançant un acord de ple del 12 de gener del 2.012 al Govern de la  

Generalitat a convocar un referèndum sobre la independència de Catalunya en cas que des del 

govern del Regne d'Espanya no es facilités jurídicament la celebració del mateix. En aquest sentit 

i  havent  transcorregut  ja  un lapse de temps significatiu,  tot  sembla  indicar  la  inexistència  de 

suficient voluntat política al respecte ni al Congrés ni al Govern de l'Estat per fer-lo possible.

Per tot el què s'ha exposat demanem al ple de la corporació l'adopció dels següents 

ACORDS:

Primer. Instar al Govern de la Generalitat a promoure el referèndum al llarg de l'any 2.014 i en 

funció de la data exacta que s’acordi en el marc de la Comissió d'Estudi del Dret a Decidir del 

Parlament de Catalunya. 



Segon. Instar al Govern de la Generalitat a promoure el referèndum de forma unilateral, habilitant 

tots els mecanismes a l'abast per fer-lo possible; en el cas que es constati el bloqueig de l'Estat 

espanyol a deixar votar el poble català per decidir el seu futur. 

Tercer. Instar al Govern de la Generalitat a convocar el referèndum amb la pregunta que acordi la 

Comissió d'Estudi  del  Dret  a Decidir  del Parlament  de Catalunya,  que hauria de ser unívoca, 

incloure el concepte d'independència política, permetre només una resposta binària i que emeti un 

mandat clar. 

Quart.  Instar  al  Govern de la Generalitat  a respectar i  fer  respectar el  mandat sorgit  d'aquest 

referèndum.

Cinquè. Notificar els presents acords a la Presidència del Govern de la Generalitat i  als grups 

parlamentaris representats al Parlament de Catalunya.
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