MOCIÓ QUE PRESENTA LA CANDIDATURA D’UNITAT
POPULAR (CUP) PER A LA CELEBRACIÓ DE DEBATS
CIUTADANS SOBRE EL FUTUR COL·LECTIU DEL POBLE
CATALÀ
Si bé el debat entorn el dret a l’autodeterminació dels pobles i l’encaix de
Catalunya i els Països Catalans dins l’estat espanyol ha estat molt present en la
història contemporània del nostre territori, en els darrers anys aquest debat
s’ha mostrat més viu que mai, amb múltiples visions, debats i mobilitzacions.
La societat catalana doncs, viu temps d’embullició d’idees, de forts debats sobre
el seu futur col·lectiu que no podem defugir, ans al contrari, hem d’afrontar des
de la democràcia, el debat constructiu i la confrontació d’idees. I fer-ho és el
millor símptoma d’una societat madura, moderna, crítica, autocrítica i que es
preocupa pel futur i benestar de la seva gent.
Com és sabut, el proper 27 de setembre hi ha convocades unes eleccions al
Parlament de Catalunya que, tot i l’enfoc que li vulguin donar els diferents
partits i organitzacions, a ningú se li escapa que tenen un significat i un
rerefons que traspassa el d’unes meres eleccions a un parlament autonòmic, ja
que hi ha sobre la taula tot un debat sobre el futur a curt i mitjà termini del
nostre poble, el dret a esdevenir subjecte polític, el dret a decidir el nostre propi
futur -demanda que és compartida per un ampli ventall de la població- i dotarnos o no dels instruments necessaris per a poder fer front a reptes i necessitats
polítiques, econòmiques, socials i democràtiques.
Des de la CUP proposem al ple de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú que la
institució municipal organitzi entre l’1 de setembre i l’11 del mateix mes (abans
que comenci la campanya electoral), un cicle de debats ciutadans entorn aquest
debat abans exposat. Debats que comptin amb personalitats rellevants dins la
nostra societat, amb representants dels agents econòmics, socials, polítics i
culturals que mostrin la pluralitat del país i del debat. Proposem que aquests
debats siguin oberts a tota la ciutadania i col·lectius de la ciutat, fomentant així
la reflexió, el contrast d’idees i arguments.
Per tot això, la CUP demana al ple municipal l’adopció dels següents ACORDS:
1. Que l’Ajuntament organitzi un cicle de debats entorn el futur
col·lectiu de poble català, oberts a la ciutadania i que comptin
amb representants de la pluralitat d’agents econòmics, socials,
polítics i culturals del país i del debat.

2. Que se celebrin en els espais adequats que permetin
l’assistència i la participació del màxim de vilanovins i
vilanovines possible, i que es difonguin des de tots els mitjans a
l’abast de la institució municipal.
3. Que aquest cicle se celebri abans de l’inici de la campanya
electoral per a les eleccions al Parlament de Catalunya del
proper 27 de setembre.

