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Al Saló de la Reina Regent de la Casa de la Ciutat de Barcelona, el dia 

SET DE SETEMBRE DE DOS MIL QUINZE, s'hi reuneix el Plenari del Consell 

Municipal, en sessió extraordinària, sota la presidència de l’Excma. Sra. 

Alcaldessa Ada Colau Ballano. Hi concorren els Ims. Srs. Tinents d’Alcaldia i les 

Imes. Sres. Tinentes d'Alcaldia, Gerardo Pisarello Prados, Laia Ortiz Castellví, 

Jaume Asens Llodrà i Janet Sanz Cid, i els Ims. Srs. Regidors i les Imes. Sres. 

Regidores, Raimundo Viejo Viñas, Gala Pin Ferrando, Agustí Colom Cabau, 

Laura Pérez Castaño, Mercedes Vidal Lago, Josep M. Montaner Martorell, Xavier 

Trias i Vidal de Llobatera, Joaquim Forn i Chiariello, Sònia Recasens i Alsina, 

Antoni Vives i Tomàs, Teresa M. Fandos i Payà, Jaume Ciurana i Llevadot, 

Gerard Ardanuy i Mata, Jordi Martí i Galbis, Mercè Homs i Molist, Francina Vila 

i Valls, Carina Mejías Sánchez, Francisco Sierra López, Sonia Sierra Infante, 

María Magdalena Barceló Verea, Santiago Alonso Beltrán, Alfred Bosch i 

Pascual, Jordi Coronas i Martorell, Juan José Puigcorbé i Benaiges, Montserrat 

Benedí i Altés, Trini Capdevila i Burniol, Jaume Collboni i Cuadrado, Carmen 

Andrés Añón, Daniel Mòdol i Deltell, Montserrat Ballarín Espuña, Alberto 

Fernández Díaz, Ángeles Esteller Ruedas, Xavier Mulleras Vinzia, Maria José 

Lecha González, Maria Rovira i Torrens i Josep Garganté i Closa, assistits pel 

secretari general, el Sr. Jordi Cases i Pallarès, que certifica. 

 

Hi és present l’interventor municipal, el Sr. Antonio Muñoz i Juncosa. 

 

Constatada l'existència de quòrum legal, la Presidència obre la sessió a 

les deu hores aquesta sessió extraordinària convocada per tractar exclusivament 

l’assumpte indicat en la petició de convocatòria dels grups municipals de CiU, 

ERC i CUP, consistent en el debat i votació de la proposició/declaració de grup 

següent: 

 

 

PART D’IMPULS I CONTROL 

 

Proposició/declaració de grup 

 

Única.  El Plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona acorda: 

Primer.- L’adhesió de l’Ajuntament de Barcelona a l’Associació de Municipis per 

la Independència, amb la finalitat de defensar i promoure l’assoliment dels drets 

nacionals dels i les catalanes i promoure l’exercici del dret a l’autodeterminació. 
Segon.- El compromís de l’Ajuntament de Barcelona de treballar a 

l’Associació amb l’objectiu d’eixamplar la base social a favor de la 

independència, tot assumint que els drets nacionals, els drets socials, i la igualtat 

de gènere són indestriables per aconseguir una societat justa i lliure. 

Tercer.- Designar anualment com a representant de l’Ajuntament a 

l’Associació una persona consensuada pels grups municipals que hagin donat 

suport a la moció. Aquesta persona no rebrà cap compensació econòmica per part 

de l’Ajuntament. 

Quart.- Constituir una comissió de seguiment de l’activitat de 

l’Associació, així com del grau d’assoliment dels acords presos, formada per 

representants de cadascun dels grups municipals que hagin donat suport a la 

moció i per la persona designada com a representant de l’Ajuntament a 
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l’Associació. 

 

La Sra. ALCALDESSA obre la sessió extraordinària de Ple amb la 

benvinguda als ciutadans que avui els acompanyen, i especialment als alcaldes de 

Girona, de Montblanc, de Premià de Mar i d’Arenys de Munt, als membres de 

l’Associació de Municipis per la Independència (AMI). 

Seguidament, condemna en nom del Govern municipal l’agressió per 

violència masclista que es va produir ahir a Nou Barris, i manifesta el compromís 

ferm de treballar conjuntament amb la ciutadania i els grups municipals per eradicar 

la violència masclista de la ciutat. 

Dit això, obre els torns de paraula per debatre l’única proposició de l’ordre 

del dia, proposada per onze regidors dels grups de CiU, d’ERC i la CUP. 

 

El Sr. TRIAS saluda els membres de l’AMI i alcaldes presents a la tribuna 

de convidats. 

Assenyala que la proposta d’adhesió de Barcelona a l’AMI és una iniciativa 

dels grups de CiU, ERC i la CUP, plena de càrrega simbòlica, tant col·lectiva com 

individual. Subratlla que la fan en vigílies de l’Onze de Setembre, i del 27-S, en un 

moment històric en què a Catalunya es debat si s’emprèn el camí que doni resposta 

als anhels de llibertat que sempre ha tingut el país. I afegeix que Barcelona, com a 

capital de Catalunya, hi té una gran responsabilitat, tothom la mira, no només aquí, 

sinó al món. 

Creu que en moments com aquests la capital ha de fer costat als moviments 

ciutadans, com l’Assemblea Nacional de Catalunya (ANC), Òmnium Cultural o 

l’AMI. 

Remarca la importància de prendre posició com a Ajuntament, com a grups 

i individualment, atès que no tots pensen el mateix, fins i tot dins del seu mateix 

grup. Tanmateix, entén que és positiu posar aquestes posicions damunt la taula i ser 

capaços de decidir, i demana a tots els grups que decideixin en consciència per fer 

avançar el país cap al futur que albiren. 

 

El Sr. BOSCH diu que avui la llibertat tornarà a guanyar a Barcelona; 

subratlla que avui la ciutat es pronuncia a favor de l’entrada a l’AMI, perquè una 

majoria clara, si tot va segons les previsions, es pronunciarà a favor de 

l’independentisme municipal i, per tant, els representants de la ciutat donen el seu 

suport al procés cap a l’assoliment de la república catalana. Remarca que guanyar és 

guanyar, i que quan surten més vots a favor que no pas en contra, se’n diu guanyar. 

Admet que potser no assoliran la majoria absoluta, que és el límit normatiu 

per adherir-se a qualsevol entitat municipalista, però entén que allò que compta és el 

veredicte polític, que aquí serà del tot clar. 

Al·lega que votar l’AMI no és tan sols votar una agrupació de poblacions, 

sinó una de les tres puntes cíviques que han liderat el protagonisme en el procés 

d’independència que va començar el 2011; és votar la possibilitat que Barcelona 

sigui una capital de debò, que no giri l’esquena al país i que s’ofereixi per liderar 

aquest procés, que comporta la transformació social més profunda i més prometedora 

que mai haurà viscut Catalunya, amb unes dimensions de regeneració democràtica 

incomparables. 

Afirma que, en votar l’AMI, en el fons estan votant hospitals, escoles, 

universitats, trens, metro, tramvia, habitatge; estan votant acollir els refugiats que 

lliurement vulguin i decideixin; no caure en la humiliació d’haver de suplicar a 

l’insolidari de torn, es digui Mariano Rajoy o com es digui. 

Fa avinent que parlen, a més, de l’eina social més revolucionària que tenen, 

la que més pot ajudar a reparar injustícies, i diu que costa de creure que alguns dels 
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qui propugnen canvis radicals hi votin en contra, o que ni tan sols no es pronunciïn. 

Assumeix que sol passar que el triomf arriba acompanyat d’algunes 

decepcions, sobretot pel que fa al Govern de la ciutat i a l’alcaldessa. Recorda que fa 

cent dies que va guanyar les eleccions, encara que no fos per majoria absoluta, i una 

vegada esgotat el període de gràcia entén que el millor que poden fer és parlar clar. 

Diu a l’alcaldessa que el grup d’ERC va votar la seva investidura per un 

seguit de gestos que l’honoraven i que l’apropaven a allò que entenen que volia la 

majoria de ciutadans. Li recorda que textualment va dir que aniria a la Meridiana 

com a alcaldessa per defensar la pluralitat del procés; que va anunciar que estudiarien 

l’opció de demanar llibertat de vot sobre l’ingrés a l’AMI, i encara va afegir que eren 

aliats reals del procés. 

Pregunta, doncs, què ha passat; si consideren que el procés ja no és plural, o 

si han deixat de ser aliats del procés; si s’han decidit per la disciplina de partit en 

comptes de per la llibertat de vot, per la vella política i l’abstenció compacta i 

unànime, ambigua, indiferent i ambivalent. 

Fa notar que justifiquen aquest canvi perquè afirmen que el problema rau en 

què la Diada coincideix amb el context electoral, i recorda que la data del 27 de 

setembre està fixada des del gener; i aprofita per posar de manifest que és 

electoralista votar coses diferents segons si és abans o després d’unes eleccions. 

Entén que d’excuses sempre en tindran, per un motiu o per un altre, però 

qüestiona on són les seves conviccions, i els recorda que ara toca mullar-se i que el 

Govern es pronunciï segons les seves conviccions, plurals o no. 

Pregunta, en aquest sentit, si esperen votar l’AMI un cop proclamada la 

república catalana. Diu que està convençut que saben que sí que es pot, el que passa 

és que no es vol. 

Considera que ERC va ser generosa, va creure que era bo per a la ciutat fer 

confiança a Barcelona en Comú i va votar a favor de la investidura de la Sra. Colau, 

tot i que va ser un gest simbòlic perquè igualment hauria estat investida alcaldessa. 

Ara, també, simbòlicament, proclama que li retiren la confiança que li van fer llavors 

i, a partir d’ara, els fa avinent que tot s’ho hauran de guanyar a pols, i demostrar que 

volen treballar per la majoria de la ciutadania, i que avui aquí queda molt clara. 

Afirma que el grup d’ERC vol ser com la gent de Barcelona, esperançada, 

bona gent, disposada a fer confiança; però no pas rucs, i diu al Govern que els avisi 

quan estigui disposat a fer passes de debò, tal com correspondria als demòcrates 

radicals que es defineixen; altrament, estaran validant els perdedors, la minoria del 

no, que no vol que es faci res de res. 

Recomana al Govern que respongui als anhels de la majoria si realment vol 

ser creïble i, per tant, que se sumi al que reclama la majoria, a allò que voten els 

representants del poble. 

Afirma que tal vegada no hauran vençut els reglaments, però hauran guanyat 

la votació, i els cors i els caps de les persones de Barcelona, i això és el que compta: 

que prevalgui la majoria de la ciutat, que guanyi Barcelona. 

 

La Sra. ROVIRA saluda els membres del Consistori i, sobretot, les persones 

dels diferents col·lectius que treballen als carrers de Barcelona per la recuperació de 

la memòria històrica, i per fer de la independència un motor de canvi arreu dels 

Països Catalans. 

Abans d’entrar a tractar l’adhesió de Barcelona a l’AMI, expressa la 

solidaritat de la CUP i dels col·lectius de l’esquerra independentista amb tots els 

immigrants que estan sent perseguits per la Guàrdia Urbana, per ordre del Govern de 

Barcelona en Comú. Qualifica d’intolerables les actuacions dutes a terme per aquest 

cos aquests darrers dies, i exigeix que s’aturi la repressió envers els més febles als 

carrers de la ciutat. 
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Afegeix que quan parlen de violència també estan parlant de la manca 

d’accés a la sanitat pública, de la impossibilitat d’accedir a un habitatge i, en 

definitiva, de la incapacitat de poder assolir una vida digna com a conseqüència del 

cinisme del sistema capitalista i patriarcal en què viuen, amb la complicitat, ara 

també, de la classe política. 

Remarca la incongruència d’afirmar que Barcelona serà una ciutat refugi per 

a totes les persones que fugen dels seus països per motius bèl·lics, econòmics, 

sexuals i, alhora, iniciar una persecució contra totes aquelles persones que venen als 

carrers de Barcelona per poder sobreviure. 

Denuncia en nom de la seva formació la situació aterridora que s’ha viscut 

els darrers dies a la ciutat, i assegura que en polítiques rupturistes, que vagin a l’arrel 

del problema i que serveixin per avançar cap a una vida digna de la majoria social de 

la ciutat, faran costat al Govern de la ciutat, mai en les polítiques continuistes i 

repressores. 

Lamenta que aquest consistori hagi vetat les esmenes que la CUP, i altres 

col·lectius que treballen al carrer per la recuperació de la memòria històrica, han 

presentat a fi de dotar de contingut allò que per a tots ells significa la independència. 

Puntualitza que es tracta d’una independència que ha de servir per canviar-ho tot, per 

fer passos concrets i reals. 

Apunta que és imprescindible debatre i donar sentit a una paraula que a 

molts grups aquí presents els incomoda. Així, precisa que parlar de l’adhesió de 

Barcelona a l’AMI —amb la qual estan d’acord— està estretament vinculat a parlar 

del que suposa que Barcelona sigui motor per la independència; recalca que ser un 

d’aquests motors significa acceptar que trenta anys de transició no han servit per a 

res; ni per esborrar els efectes de la guerra que el feixisme internacional va fer contra 

la República i la revolució del 1936; quaranta anys de franquisme, un seguit 

inacabable de crims contra la humanitat mai jutjats, i molt menys castigats; un estat 

que mai no ha deixat de ser una paròdia de democràcia formal, amb la seva 

Constitució vigilada per l’exèrcit colpista; la monarquia disposada per Franco; 

l’Audiència Nacional; la Conferència Episcopal, que condiciona permanentment el 

debat públic; i les oligarquies latifundistes. 

Es refereix que els efectes de la guerra del feixisme, l’imperialisme, el 

franquisme i, en definitiva, l’opressió de classe nacional i de gènere han deixat la 

seva empremta en uns espais que han de pertànyer a les persones i als moviments 

populars i associatius de Barcelona, en els àmbits de la construcció monumental, en 

el nomenclàtor i en el nomenament honorífic de fills i filles predilectes de la ciutat. 

Es tracta de la memòria dels vencedors, dels opressors, de la repressió, de 

l’esclavisme i del patriarcat; una memòria que cal que reescriguin els qui han estat 

exclosos, els vençuts, els resistents, els lluitadors i feministes. 

Manifesta que una ciutat com Barcelona percep amb més força la necessitat 

d’abordar un enfocament que faci de la memòria una eina de combat i de reparació, i 

no un simple estri en mans de professionals. Insisteix que memòria, present i futur 

van de la mà, i d’aquesta manera entenen que per iniciar el camí cap a la 

independència cal tractar la simbologia dels carrers, el nomenclàtor d’imposició 

espanyola; cal que la independència sigui per canviar-ho tot, i afirma que això va 

estretament lligat amb fer que els noms dels carrers i la recuperació de la memòria de 

les persones que van lluitar a la ciutat comenci a fer-se realitat immediatament. 

Creu que és fonamental entendre que cal dotar de contingut la 

independència, que serveixi per construir sobiranies reals arreu de la ciutat. 

 

La Sra. MEJÍAS (intervé en castellà) enceta la seva intervenció posant de 

manifest que el de Barcelona deu ser l’únic ajuntament d’Espanya que encara no ha 

celebrat un ple ordinari, d’ençà de les eleccions municipals, per tractar assumptes 
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d’interès general per al conjunt de la ciutadania. En conseqüència, demana a 

l’alcaldessa que en un convoqui un al més aviat possible. 

Dit això, recorda que fa més de quaranta anys que Espanya, Catalunya i 

Barcelona treballen en la consolidació de les llibertats democràtiques. Justifica que és 

precisament per això que el seu grup votarà en contra de la proposta que avui els 

ocupa, i que qualifica com un intent més de vulnerar la legitimitat institucional en 

benefici d’un nou desafiament independentista, i d’utilitzar Barcelona com un 

instrument al servei de la independència. 

Afirma que, tanmateix, els barcelonins sempre han estat rebels, diversos, 

plurals i oberts, i adverteix que si Barcelona s’adherís a l’AMI seria un frau 

democràtic, atès que la ciutadania s’acaba de pronunciar el darrer 24 de maig 

expressant la pluralitat d’opinions que existeix a la ciutat. 

Insisteix que l’adhesió a l’AMI significaria doblegar Barcelona a les 

decisions d’una organització partidista que vol sotmetre-la, reduir-la i aïllar-la i 

convertir-la en un municipi més, i no la capital de Catalunya, una gran capital 

d’Espanya i d’Europa. 

Reitera que per aquest motiu Ciutadans votarà en contra de l’adhesió a 

l’AMI, perquè considera que el projecte independentista és antiquat, il·legal, 

insolidari, populista i està basat en la desinformació i en la propaganda i pretén 

l’enfrontament. 

Diu que és antiquat perquè, enfront dels qui volen aixecar fronteres, 

Ciutadans reivindica el projecte europeu que ha dedicat tant de treball i d’esforç per 

derivar-les. I diu que, a més, el projecte independentista ha rebut el tancament de 

portes de tots els governs europeus. 

Afirma que és il·legal perquè allò que pretén el projecte independentista és 

desobeir i incomplir la llei, mentre que el seu grup la reivindica perquè, la llei, és allò 

que ordena la convivència i és l’essència de la democràcia: sense llei no hi ha 

democràcia. Així, avisa als qui els volen enfrontar, posant en perill la convivència i 

trencant el pacte democràtic, construït amb molt d’esforç per viure en pau i llibertat, 

que Ciutadans defensarà la unió i la convivència. 

Afegeix que, enfront d’aquells que volen emprar el greuge i el victimisme 

per justificar la insolidaritat, Ciutadans defensarà la solidaritat, la llibertat i la igualtat 

de tots els barcelonins, els catalans i el conjunt dels espanyols. 

Manifesta que més enllà de les raons que els impulsen a votar en contra 

d’aquest projecte, la que li sembla més greu, i que qualifica d’immoral, és la que 

pretén provocar la fractura sentimental entre catalans i la resta d’espanyols, que 

sembra desavinences, aixeca sospites respecte a la resta d’espanyols, i un profund 

rebuig contra tot allò que és espanyol que considera absolutament immoral. I posa en 

valor els quaranta anys que, junts, han construït el sistema democràtic espanyol i 

consolidant les llibertats democràtiques. 

Diu que avui Ciutadans té l’oportunitat d’evitar-ho, i per això votarà en 

contra de la proposta d’adhesió a l’AMI, i s’erigeix en la veu de tots els barcelonins 

que volen recuperar la il·lusió per construir i no per destruir, per canviar i arreglar les 

coses i no per trencar-les. 

Insisteix que cal despertar els barcelonins del malson que ja fa massa que 

dura; i al·lega que la regeneració política també ho és de les idees, de projecte i de 

futur compartit en què Ciutadans esmerçarà tots els seus esforços. 

Assegura que, si bé el Sr. Bosch ha manifestat a l’alcaldessa que li retira el 

suport per treballar en bé de tots els barcelonins, Ciutadans sí que estarà de part seva, 

perquè tenen clar l’objectiu de recuperar la Barcelona de contrastos, culta, amable, 

diversa i plural que sempre ha estat; altrament, rebutja la Barcelona aïllada i sotmesa, 

doblegada pel projecte independentista. 
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El Sr. COLLBONI anuncia que el vot del grup del PSC serà contrari a 

l’adhesió de Barcelona a l’AMI, i afegeix que si poguessin votarien tres vegades no: 

no a l’AMI, no a la independència com a solució dels problemes de Catalunya i no a 

l’Espanya que representa el PP, perquè estan a favor de l’Espanya plural i 

plurinacional. 

Diu que el debat que ara els ocupa és absolutament partidista, propagandista 

i pensat per escalfar la precampanya electoral impulsada pels grups del front 

independentista. Remarca que la moció no prosperarà, i considera que els qui la 

promouen no estan avui aquí per resoldre problemes que afecten la ciutadania. 

Posa en evidència, per tant, que fan un ús partidista de la institució 

municipal i que va en contra dels valors que per als socialistes representa la ciutat, de 

pluralisme, de diversitat i de convivència. 

Argumenta que l’AMI és una entitat de part; un instrument del front 

independentista per als seus objectius polítics; no és una institució catalana, no forma 

part de l’entramat institucional dels ajuntaments de Catalunya. 

Fa notar que moltes vegades s’acusa el PP de fer servir les institucions en 

favor dels seus objectius polítics, i ho equipara al que avui es pretén d’aquesta 

institució. 

Es refereix a la reforma constitucional que darrerament ha proposat el PP, 

anunciada pel seu candidat en plena campanya electoral, el qual va manifestar que 

“la broma s’havia acabat”; addueix, tanmateix, que no es tracta de cap broma, sinó 

d’un malson que es va iniciar quan el PP va començar a atiar la catalanofòbia, pel seu 

autisme polític davant del que estava passant a Catalunya, i per la seva idea tancada, 

uniforme i centralista d’Espanya. Observa que aquesta idea ha estat ben aprofitada 

per l’independentisme, confonent Espanya amb el PP; remarca, però, que els pobles 

d’Espanya són molt més que Aznar, Rajoy o que García Albiol. 

Igualment, justifica el rebuig del PSC a la independència com a solució dels 

problemes de Catalunya perquè no consideren que resolgui les legítimes aspiracions 

d’una part molt important de la ciutadania de Catalunya, que vol que es respecti la 

seva identitat nacional i la seva màxima capacitat d’autogovern. Nega que la 

independència sigui la solució real a l’atur i les desigualtats, de l’empitjorament dels 

serveis públics. 

Defensa que és millor viure units en la diversitat, en una Espanya federal i 

un estat plurinacional. 

Afirma que no creuen que la resposta a la sentència injusta del TC de 2010, 

fruit d’un recurs del PP, ni a la incapacitat de dos presidents incompetents, com són 

Rajoy i Mas, d’establir un acord de finançament el 2012, sigui la independència; és a 

dir, aixecar fronteres i dividir un país, trencar Espanya i Catalunya alhora. 

Considera que Barcelona s’ha d’ocupar i preocupar per ser una gran 

metròpoli del món, perquè el futur són les grans metròpolis com a motors de progrés 

econòmic i cultural, i espais de solidaritat. 

Manifesta que no creuen en un projecte de país que no sigui inclusiu i que es 

fonamenta en tergiversar la història, construir una idea de societat i de comunitat 

cultural basada en la negació de l’altra. I, sobretot, perquè no creuen que un projecte 

polític ho justifiqui tot, com emprar recursos públics al servei de la causa, la 

manipulació informativa dels mitjans públics de comunicació, posar la cultura al 

servei de la causa, o disculpar la corrupció del 3% o els comptes a Suïssa. Altrament, 

diu que són partidaris del debat democràtic raonat i raonable, del diàleg i de la 

capacitat d’arribar a acords; és a dir, de fer política. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ addueix que aquesta sessió plenària no deixa de 

ser el primer acte de la campanya electoral que s’iniciarà dijous vinent, i assegura 

que no té intenció de subscriure-ho; ni tampoc farà com el grup del PSC, que a fi de 
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demanar perdó als independentistes per votar en contra de la seva proposta es dedica 

a atacar el PP. 

Considera, altrament, que avui també és moment de fer una declaració de 

principis, partint de la defensa que Barcelona és una ciutat de llibertat, plural, 

cosmopolita, capital de Catalunya i una gran capital d’Espanya. Diu que l’ADN de 

Barcelona és contrari a la independència i sempre ha estat allunyat del reduccionisme 

i el pensament únic que alguns volen imposar a Catalunya. 

Manifesta que, per a ell, ser barceloní és la manera més natural de sentir-se 

català, que també és la manera més natural de sentir-se espanyol. Afirma que no hi 

ha cap mena de contradicció en aquesta afirmació, sinó ben al contrari. 

Afirma que es negarà sempre a què Barcelona sigui una peça més del 

trencaclosques independentista, que esdevingui l’eina d’alguns per construir la seva 

idea de Catalunya; una visió absolutament diferent de la seva, però no per això 

menys intensa i menys legítima. Refusa que algú pugui repartir carnets de catalanitat 

i d’afinitat ideològica en funció de la manera d’interpretar l’estima i el sentiment de 

pertinença a Catalunya. 

Entén que el dret a decidir que alguns han defensat ha servit només per 

dividir els catalans en funció dels seus sentiments, i dividir-los tots de la resta 

d’espanyols, quan tots plegat formen part d’un mateix sentiment i una mateixa 

realitat. 

Continua la seva intervenció, ara en castellà, afirmant que Barcelona uneix i 

la independència separa, i per aquest motiu justifica el vot en contra del seu grup a la 

proposta és un sí a Barcelona amb Catalunya i amb Espanya. 

 

El Sr. ASENS intervé en nom del Govern municipal i, en primer lloc, 

agraeix la presència dels alcaldes que avui els honoren amb l’assistència a aquesta 

sessió. 

En segon lloc, expressa que els judicis sempre comencen amb la fase 

processal anomenada “qüestions prèvies”, i justifica aquesta observació perquè, 

escoltant les intervencions que l’han precedit, li ha semblat que es discutia sobre si 

s’estava a favor o en contra de la independència. I aprofita per fer notar que el Sr. 

Collboni s’ha referit al “front independentista”. 

Puntualitza que avui estan discutint sobre l’ingrés a una associació 

determinada, amb una trajectòria, una història, una composició concreta i uns 

objectius clars. Afegeix que molts ciutadans de Catalunya desconeixen l’existència 

de l’AMI, i diu que molts independentistes han mostrat reserves a l’associació, entre 

altres motius perquè fa una lectura conservadora del fet nacional, fa una exaltació de 

les excel·lències espirituals de la nació catalana, que tenen a veure amb la defensa 

d’una mística i un imaginari romàntic i clerical sobre Catalunya, la Catalunya de 

Cambó, de Torres i Bages, de Verdaguer. Contràriament, opina que té molt poc a 

veure amb la Catalunya popular, la que defensa els valors republicans de la llibertat, 

de la justícia i la igualtat; la Catalunya de Salvador Seguí, d’Andreu Nin, de Joaquim 

Maurín i de Companys. En definitiva, la Catalunya dels qui defensen la indestriable 

lluita de la qüestió nacional i la social. 

Discrepa del Sr. Bosch quan afirmava que votant l’adhesió a l’AMI es vota 

pels hospitals i per les escoles, atès que els objectius socials no apareixen en 

l’exposició de motius dels estatuts de l’associació. 

Demana, doncs, rigorositat i concretar que avui no estan votant 

independència sí o no. 

Defensa l’abstenció del Govern de la ciutat en aquest punt essencialment per 

la pluralitat interna en el si de Barcelona en Comú; perquè consideren que es tracta 

d’una proposta partidista i electoralista; i perquè tenen el compromís electoral 

d’organitzar una consulta sobre aquesta qüestió. 
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El Sr. TRIAS, que enceta el segon torn de paraula, lamenta la posició del 

partit de govern envers l’adhesió de Barcelona a l’AMI. 

Dit això, considera que ha quedat ben clar que hi ha posicions diferents 

entre els grups municipals. Diu que entén les que poden ser diametralment oposades, 

les que neguen amb claredat l’adhesió, malgrat que discrepi absolutament amb 

afirmacions, que qualifica de meselles, com que es promou la fractura sentimental o 

la divisió de Catalunya. 

Altrament, considera que tots els papers són respectables sempre, i cadascú 

pot expressar el que vulgui i, tots, ser capaços de ser oberts i entendre els 

plantejaments diversos. Admet, en aquest sentit, que hi ha gent que no és 

independentista, gent que està contra la independència; altres que no eren 

independentistes i que s’hi han tornat, com en el seu cas. Recomana, per tant, 

interpel·lar-se sobre els motius que han portat fins aquí. 

Ressalta que hi ha molta gent disposada a donar suport clarament a una 

organització com l’AMI, més de set-cents trenta municipis hi estan adscrits, amb 

ideologies diferents però que fan una aposta clara per allò que volen que sigui 

Catalunya en el futur. 

Diu que li deceben les explicacions que tan sols pretenen justificar amagar 

el cap sota l’ala i no definir-se; el paper que fa avui aquí el partit del Govern, malgrat 

la diversitat d’opinions sobre la independència que allotja. Tanmateix, avui no són 

capaços de manifestar-se amb claredat, de marcar posició, i remarca que Barcelona i 

Catalunya ho necessiten a fi de saber on són, i entén que queda ben clar que una 

majoria suficient està a favor d’adherir-se a l’AMI en aquesta cambra, per la qual 

cosa demana al Govern, que encara hi és a temps, que reflexioni sobre el paper que 

està fent avui. 

El Sr. BOSCH pregunta al Sr. Asens si considera que la Federación 

Española de Municipios y Provincias és una eina de l’anarcosindicalisme, i li recorda 

que Barcelona hi està adscrita. 

 

La Sra. ROVIRA manifesta que la CUP ha volgut dotar de contingut el 

concepte independència i de quina manera l’entén, i que van ser advertits pel Govern 

que aquest aspecte no entrava en aquesta sessió. 

Considera que per parlar d’independència cal parlar de l’eradicació de 

simbologia i del nomenclàtor d’imposició espanyola als carrers de la ciutat, així com 

de la recuperació de la memòria històrica; i afegeix que cal parlar del conflicte 

democràtic i nacional que enfronta Catalunya amb l’Estat i el règim del 1978, hereu 

del franquisme. 

Reitera, com ja ha dit en la seva primera intervenció, que la independència 

ha de servir per generar una ruptura amb l’Estat espanyol i, així, endegar un procés 

constituent que els faci sobirans. 

Assenyala que per a la CUP la memòria és fonamental per avançar cap a una 

independència per canviar-ho tot, i consideren que mentre no sigui l’Ajuntament qui 

faci justícia amb la memòria de la ciutat l’haurà de fer el poble. Fa avinent que la 

Barcelona popular és la que surt al carrer, la que està demanant ara mateix un debat 

real i sincer, sense ambigüitats, sobre la independència, i quin país es vol construir. 

Atès que ara com ara no es vol encetar aquest debat, i es veta, la CUP entén 

que cal donar veu a les persones que estan fent justícia al carrer i que estan traient les 

plaques commemoratives del franquisme. 

Dit això, la Sra. ROVIRA mostra una d’aquestes plaques als presents. 

 

La Sra. MEJÍAS demana a l’alcaldessa que, si els plens s’han de convertir 

en un circ permanent, els avisi quan s’hagin de tractar assumptes interessants i, 
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llavors, assistiran al ple. 

Confirma al Sr. Trias que hi ha persones que s’han tornat independentistes, 

de la qual cosa n’és exemple el Sr. Mas, que el 2002 va qualificar el projecte 

d’antiquat i insolidari. Diu que els qui se n’han tornat ho han fet per amagar la seva 

incompetència i, sobretot, per tapar la corrupció. 

 

El Sr. COLLBONI considera que la conversió del Sr. Trias a 

l’independentisme, i especialment la del Sr. Mas, tenen a veure amb el fet que 

continuen tenint el problema del 3%, i per molt que ara es parapetin en una 

candidatura i parlin d’una altra causa, insisteix que continuen tenint un problema de 

corrupció sistèmica en el seu partit. 

Adreçant-se al Sr. Bosch, li recrimina que la mesura de totes les coses per al 

seu grup sigui la independència i l’independentisme, fins al punt d’hipotecar i 

condicionar el govern d’esquerres de Barcelona. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ vol deixar constància que la Sra. alcaldessa ha 

establert avui un precedent en el funcionament del Ple permetent l’exhibició 

d’estelades i pancartes. 

Dit això, entén que seria important que avui la Sra. Colau prengués la 

paraula, com a alcaldessa de Barcelona i com a cap del grup majoritari d’aquesta 

cambra, perquè hauria de fer-ne la valoració política. Remarca que, si bé és cert que 

avui hi haurà una majoria a favor de l’adhesió de Barcelona a l’AMI, no és la 

requerida pels estatuts de l’associació. No obstant això, alerta que l’independentisme, 

gràcies a la passivitat del Govern de la ciutat, amb la complicitat de la Sra. Colau i 

del Sr. Pablo Iglesias, tirarà endavant, quan podria haver estat rebutjada si Barcelona 

en Comú hi hagués votat en contra. Insisteix que és moment de començar a prendre 

posicions clares, i reitera que és moment que l’alcaldessa parli. Aprofita per recordar-

li que es va posicionar a favor d’una consulta ciutadana, i li fa notar que avui té una 

oportunitat magnífica per aclarir si la farà o no i amb quin procediment. 

Manifesta que avui voldria que l’alcaldessa confirmés que Barcelona no 

s’afegirà a l’AMI ni tan sols com a observadora. 

Finalment, reitera la declaració de principis que ha fet en la seva primera 

intervenció i, canviant al castellà, diu que Barcelona és una ciutat viva i oberta, 

plural, de llibertat, cosmopolita, i no vol ser la ciutat minvant a què els volen 

condemnar els del pensament únic, que només entenen Catalunya amb la divisió i 

l’exclusió dels qui, a més de catalans, se senten espanyols. Manifesta que seria 

important que aquest ajuntament no reproduís altres debats que ara com ara es 

mantenen en altres instàncies polítiques, i que posi l’accent en Barcelona, que és allò 

realment important. 

 

La Sra. ALCALDESSA intervé per puntualitzar que el criteri de la 

presidència és la llibertat d’expressió, sempre que es respecti i no s’interfereixi el 

desenvolupament del ple. 

Assenyala que si els grups municipals tenen intenció de plantejar aquesta 

qüestió ho poden fer a la Junta de Portaveus. 

 

El Sr. ASENS recorda que l’abstenció del seu grup es fonamenta en la 

pluralitat; en aquest sentit, confirma que la de Barcelona en Comú és una candidatura 

que inclou federalistes, independentistes i gent que considera que per arribar a un 

acord confederal amb la resta de pobles d’Espanya cal una ruptura des de baix per 

federar-se en posició d’igualtat. 

Remarca que aquesta pluralitat s’ha expressat en moltes ocasions; es va 

expressar el 9 de novembre i s’expressarà en la Diada. Subratlla, igualment, que 
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tenen en comú la defensa del dret a decidir i la consideració de Catalunya com a 

subjecte sobirà. 

Replica l’afirmació de la Sra. Mejías que sense llei no hi ha democràcia, 

recordant-li que la democràcia és la base de la llei i no pas a l’inrevés, i que la 

Constitució de Cadis del 1812 mencionava que Amèrica del Sud formava part de la 

nació espanyola, cosa que no va impedir la seva emancipació. 

Afegeix que el segon motiu que justifica l’abstenció del grup de govern és el 

seu compromís electoral, que no és tan diferent del de la CUP de Badalona o de 

Mataró, que proposen posar la qüestió a consulta; i es refereix a l’abstenció de la 

CUP a l’Ajuntament de Cornellà, i al fet que va emprar arguments molt semblants als 

que ell ara defensa, referint-se a un cert xovinisme en el relat de l’AMI, i en 

considerar aquesta associació un instrument al servei de CiU. 

Finalment, considera, com ja abans havia manifestat el Sr. Bosch, que 

aquesta adhesió a l’AMI s’hauria d’haver tractat en un ple ordinari; i entén que si els 

grups proposants realment volguessin que tirés endavant la proposta haurien fet les 

coses d’una altra manera; sospita que l’objectiu d’alguns dels grups proposants no té 

a veure amb l’ingrés de Barcelona a l’AMI, sinó amb objectius partidistes i 

electoralistes; altrament, s’haurien posat en contacte amb el Govern municipal a fi 

d’arribar a un acord, tal com va succeir als ajuntaments de Terrassa i de 

Castelldefels, on el PSC va votar a favor de l’adhesió a l’AMI. 

Conclou que el grup de Barcelona en Comú actua amb llibertat de vot en 

aquest cas, i nega la imposició de disciplina de vot; insisteix que el seu 

posicionament té a veure amb el compromís electoral de celebrar una consulta, atès 

que són els ciutadans de Barcelona els qui s’hauran de pronunciar sobre aquesta 

qüestió. 

 

El Sr. TRIAS empra el minut que li resta al seu grup per aclarir que ERC fa 

molt de temps que ha demanat fer aquesta votació, i si no s’ha fet abans és perquè no 

sumaven. Tanmateix, avui poden confirmar que sumen i, per tant, que guanyen la 

votació, malgrat que no arribin als vint-i-un vots que caldrien perquè hi ha persones 

que tot i declarar-se independentistes avui s’abstindran, entén que per tacticisme 

polític. 

Observa que avui han pogut comprovar la diversitat de tacticismes polítics 

en aquest ajuntament; d’una banda, els que justifiquen la seva posició atacant als 

altres amb arguments que no tenen res a veure amb l’assumpte que es tracta; d’altra 

banda, l’actitud del Govern, que llança pilotes fora i intenta ajornar la seva decisió 

emparant-se en una futura consulta. Tanmateix, els recomana que abans es preguntin 

ells mateixos a fi de saber quina és la posició de cadascú dins la formació. 

 

La Sra. ALCALDESSA informa que la Junta de Portaveus ha acordat la 

votació nominal d’aquesta proposició. 

 

El Sr. SECRETARI crida per ordre alfabètic els membres de la Corporació 

que, en ser cridats, respondran sí, no o m'abstinc. 

 

Santiago Alonso Beltrán: No 

Carmen Andrés Añón: No 

Gerard Ardanuy i Mata: Sí 

Jaume Asens Llodrà: M’abstinc 

Montserrat Ballarín Espuña: No 

María Magdalena Barceló Verea: No 

Montserrat Benedí i Altés: Sí 

Alfred Bosch i Pascual: Sí 
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Trini Capdevila i Burniol: Sí 

Jaume Ciurana i Llevadot: Sí 

Jaume Collboni i Cuadrado: No 

Agustí Colom Cabau: M’abstinc 

Jordi Coronas i Martorell: Sí 

Ángeles Esteller Ruedas: No 

Teresa Maria Fandos i Payà: Sí 

Alberto Fernández Díaz: No 

Joaquim Forn i Chiariello: Sí 

Josep Garganté i Closa: Sí 

Mercè Homs i Molist: Sí 

María José Lecha González: Sí 

Jordi Martí i Galbis: Sí 

Carina Mejías Sánchez: No 

Daniel Mòdol i Deltell: No 

Josep M. Montaner Martorell: M’abstinc 

Xavier Mulleras Vinzia: No 

Laia Ortiz Castellví: M’abstinc 

Laura Pérez Castaño: M’abstinc 

Gala Pin Ferrando: M’abstinc 

Gerardo Pisarello Prados: M’abstinc 

Juan José Puigcorbé i Benaiges: Sí 

Sònia Recasens i Alsina: M’abstinc 

Maria Rovira i Torrens: Sí 

Janet Sanz Cid: M’abstinc 

Sonia Sierra Infante: No 

Francisco Sierra López: No 

Xavier Trias i Vidal de Llobatera: Sí 

Mercedes Vidal Lago: M’abstinc 

Raimundo Viejo Viñas: M’abstinc 

Francina Vila i Valls: Sí 

Antoni Vives i Tomàs: Sí 

Ada Colau Ballano: M’abstinc 

 

Acte seguit es procedeix a l’escrutini dels vots, que dóna el resultat següent: 

17 sís, 12 nos i 12 abstencions. 

 

S’APROVA la proposició / declaració de grup en debat sense obtenir la 

majoria absoluta dels vots dels membres de la Corporació. 

 

 

No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 

deu hores i cinquanta minuts. 


