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Defensa de la moció per la instal·lació de senyeres estelades a les rotondes 

d’entrada a la ciutat	

Senyora alcaldessa, senyores regidores i senyors regidors, 

des de VNG per la Independència, agraïm l’oportunitat que el Reglament de Participació 
Ciutadana ens ofereix per tal d’intervenir en aquest Ple. La participació de la societat civil 
en la vida política és un element clau en l’aprofundiment de la democràcia.  

En els últims anys, el sentiment independentista entre la població –tant a la nostra ciutat 
com al conjunt del Principat de Catalunya– ha crescut de manera imparable. Ja sigui a través 
de consultes populars, de manifestacions multitudinàries de tota mena o amb els resultats 
electorals, la ciutadania ha posat de manifest el seu desig que aquesta part de la nació 
esdevingui un nou Estat. 

Per tal de donar resposta a aquesta demanda creixent de la societat civil, diverses 
institucions han endegat tot d’iniciatives encaminades a assolir l’objectiu de la 
Independència. En són una bona mostra la Declaració de Sobirania del Parlament de 
Catalunya del mes de gener de 2013, la consulta –reconvertida en procés participatiu– del 
passat 9 de novembre o l’anunci d’eleccions al Parlament per al proper 27 de setembre, que 
tindran un caràcter plebiscitari. !
Els ajuntaments, les institucions més properes a la ciutadania, no s’han volgut mantenir al 
marge d’aquest procés i, amb la finalitat de treballar per l’assoliment de l’Estat propi, van 
fundar l’any 2011 l’Associació de Municipis per la Independència, de la qual l’Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú forma part.  !
És per això i perquè la població vilanovina ha participat activament en totes les accions 
proposades en el camí cap a la Independència que considerem que s’ha de fer visible la 
voluntat conjunta de societat civil i institucions, bàsica per arribar a un final satisfactori del 
procés. La senyera estelada simbolitza, d’antuvi, la lluita de Catalunya i del conjunt dels 
Països Catalans per la seva llibertat. I els símbols, tot i no ser ni arguments ni objectius en 
ells mateixos, representen sentiments, voluntats i raons difícilment expressables amb més 
contundància. !
Així, doncs, proposem al ple de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú d’hissar senyeres 
estelades a les rotondes d’entrada a la ciutat, com a mostra del compromís de les vilanovines 
i els vilanovins en la lluita per la Independència de Catalunya, i mantenir-les-hi fins a la 
consecució d’aquest objectiu. !



Som ben conscients de les dificultats pressupostàries del nostre ajuntament. A fi i efecte que 
això no suposi un inconvenient per a la aprovació de la moció, com a entitat posem a la seva 
disposició vuit senyeres estelades de grans dimensions.


