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Tardor 2012, una tardor plena de 
fets apassionants.

L’11 de setembre 2012 va haver 
una manifestació multitudinària 
a Barcelona, que va superar 
en escreix qualsevol pronòs-
tic. Es parla de 1,5 – 2 milions 
d’assistents, entre ells nosal-
tres, gent del CLAM. Veure el 
pacifisme i la manera cívica en 
què va transcorre la manifest-
ació commovia a qualsevol. 
I és que en això rau la força del 
moviment independentista. En 
la ferma convicció que ara és el 
moment i tenim la oportunitat 
de fer realitat una reivindicació 
de 300 anys d’antiguitat. 
El moviment independentista és 
totalment transversal , a la man-
ifestació va haver-hi gent totes 
les edats. I totalment democràtic 
i incloent. Que no ens càpiga cap 
dubte. 
La força de la veu expressada 
en aquella diada va ser des-

encadenant perquè en qüestió 
de poc més de dos mesos es 
celebressin unes eleccions au-
tonòmiques anticipades que van 
permetre trancar l’acord CiU-
PP i van donar pas a un pacte 
d’estabilitat CiU-ERC que inclou 
el compromís de portar Catalu-
nya a un referèndum en 2014.
Nosaltres del CLAM treballem a 
la base, al nostre municipi. Per-
què estem convençuts si volem 
un país modern i pròsper, aquest 
projecte de país s’haurà de con-
struir a partir de la participació 
de la gent que hi vivim. 

Amb aquesta convicció vàrem 
presentar la moció per declarar 
el municipi de  Cercs territori 
independent, per reforçar el re-
colzament del moviment inde-
pendentista des de la institució 
que més a prop està dels ciuta-
dans: L’Ajuntament.
La Moció va ser presentada al 
ple municipal de Cercs l’octubre 

2012, i va ser aprovada sota els 
aplaudiments d’una vintena de 
ciutadans presents.

D’ara en davant caldrà fer molta 
feina, caldrà fer molta autocríti-
ca constructiva i segurament 
caldrà deixar enrere antigues 
maneres de fer. Abracem, doncs, 
el diàleg. En aquests temps deci-
sius cal tenir amplitud de mires 
per arribar a la meta!

Cercs 
el camí cap a la independència

Cercs 
el camí cap a la independència



Moció presentada pel grup CLAM a la sessió de ple Octubre 2013

MOCIÓ DE DECLARACIÓ 
D’INDEPENDÈNCIA DE CATALUNYA

Per la present, ens adrecem al 
Parlament de Catalunya, en gen-
eral, i a tots els seus grups parla-
mentaris, en particular, per tal que 
la Cambra Catalana assumeixi, de 
forma unilateral i a tots els efect-
es, la plena sobirania de la nació 
catalana, en la perspectiva de la 
constitució d’un estat català lliure, 
independent, democràtic i social.

La present proposta és per de-
clarar el municipi de Cercs 
com a territori català lliure i, 
a l’espera que el Parlament de 
Catalunya dicti la legislació le-
galment aplicable, la legislació i 
els reglaments d’abast espanyol 
serien vigents de forma provi-
sional

Atesa la gravíssima situació 
social i econòmica que pateixen 
els veïns i veïnes del municipi 
de Cercs i, per extensió, de tot el 
poble de Catalunya com a conse-
qüència de la seva pertinença a 
l’Estat Espanyol. 
Avui, a Catalunya, l’atur afecta a 
700.000 persones, el 20% de la 
població es troba al llindar de 
la pobresa, el 40 % d’activitats 
econòmiques estan en perill de 
desaparèixer i l’espoli fiscal 
suposa 16.000 milions d’euros 
per Catalunya. 
És, doncs, davant d’aquest con-
text crític que viu el país que cal 
actuar amb fermesa i en defen-
sa dels interessos col•lectius 
generant un clima de confiança 
i esperança pel poble català. 
L’Estat Espanyol ha demostrat 
la seva incapacitat per a admin-
istrar els recursos públics de 
forma eficient i per a garantir 
un funcionament ordenat de les 

seves institucions financeres su-
pervisores, amb el Banco de Es-
paña, en primer lloc. És un Estat 
que es troba en fallida econòmi-
ca i que ens hi pot arrossegar. 
Al mateix temps, ha incomplert 
de forma reiterada les seves ob-
ligacions econòmiques amb el 
govern de la Generalitat de Cat-
alunya, causant així uns greus 
perjudicis al poble de Catalunya 
i posant en descrèdit internacio-
nal les seves institucions. 
Aquesta conducta de deslleial-
tat institucional ha agreujat els 
desequilibris creats pel dèficit 
fiscal insostenible que pateix la 
Nació Catalana i que desvia cap 
a Espanya uns recursos impre-
scindibles per al bon funciona-
ment dels serveis de la Gener-
alitat i dels ajuntaments. A més, 
ara s’anuncia, des del Govern Es-
panyol, que es promouran grans 
canvis legals que atemptarien, 
si és donen, contra l’autonomia 
local i, fins i tot, contra la pròpia 
existència del món municipal 
català i dels serveis que aquest 
presta al conjunt de la ciutada-
nia.

Catalunya ha de preservar com 
a poble els seus trets nacionals, 
la seva llengua, la seva cultura, 
el llegat de la seva història com 
a tema d’acollida i de diàleg.

És per tots aquests motius, i 
principalment per a preservar 
el benestar dels veïns i veïnes 
del municipi de Cercs, i per tal 
d’impedir que l’agreujament 
d’aquesta situació de crisi derivi 
en greus problemes de cohesió 
social, de degradació de les ac-
tivitats empresarials i en més 

increments de l’atur i la pobresa 
de les classes treballadores que 
ja patim, que aquest Ajuntament 
vol fer sentir la seva veu en 
aquests moments històrics que 
ens està tocant viure.

En base a aquestes raons, tal 
com s’ha indicat, DEMANEM:

PRIMER. Que el Parlament de 
Catalunya sotmeti a votació la 
declaració unilateral de sobira-
nia nacional de Catalunya en el 
termini màxim de DOS MESOS i, 
si s’escau, convoqui un referèn-
dum sobre la independència de 
Catalunya.

SEGON. Sotmetre a la consid-
eració del Parlament de Catalu-
nya la necessitat d’emprendre 
accions immediates com, entre 
d’altres, les següents: la creació 
dels corresponents registres 
civils, mercantils i de la propietat; 
la creació d’una hisenda pròpia i 
d’un banc nacional des del qual 
es gestionin el règim fiscal i el 
finançament dels serveis i in-
stitucions públics, la constitució 
immediata d’una administració 
fiscal i de justícia de Catalunya 
sense ingerències estrangeres; 
l’anunci a tota la comunitat in-
ternacional de l’inici del procés 
d’independència de Catalunya i 
l’obertura de negociacions amb 
el Govern Espanyol per a la bona 
resolució de la fase de transició 
cap al nou estat català.

TERCER. Que el Parlament de 
Catalunya acordi, amb caràcter 
immediat les mesures que 
cregui convenient que ordeni 
la transició fins a la constitució 



formal de l’estat català i, en es-
pecial, les següents:
* Que les banderes oficials seran 
la local, la senyera i, fins al dia 
de la independència, l’estelada.
* Que quedin sense aplicació 
totes les lleis i reglaments, 
sentències judicials i resolu-
cions que limitin l’ús de la llen-
gua catalana en qualsevol àmbit 
de la vida pública o acadèmica 
catalana.
* Que els cossos policials i mili-
tars espanyols hagin de real-
itzar comunicació prèvia per a 
realitzar llurs funcions dins del 
territori de Catalunya.
* Que declari, a afectes adminis-
tratius, el dia 12 d’octubre com a 
dia laborable.

* Que demani l’empara i la medi-
ació de les institucions interna-
cionals de la Unió Europea, si ho 
creu convenient, per a garantir 
un procés democràtic.

QUART. L’Ajuntament del mu-
nicipi de Cercs s’adhereix a 
l’Assemblea Nacional Catalana 
en les diferents accions i estratè-
gies que realitzi per a la llibertat 
de Catalunya.

CINQUÈ. Finalment, des del muni-
cipi de Cercs, apel•lem a l’esperit 
cívic de tot Europa, inclòs l’Estat 
espanyol, per tal que s’imposi 
una resolució democràtica dels 
conflictes i s’avanci en els ideals 
de la pau, el treball i la llibertat, 

l’amistat i la germanor entre els 
pobles del món.
SISÈ. Notificar-ho a la Presidèn-
cia del Parlament de Catalunya i 
a tots els grups parlamentaris, a 
la Presidència de la Generalitat 
de Catalunya, a la Presidència del 
Govern Espanyol, als diferents 
grups parlamentaris del Con-
grés de Diputats, a l’Associació 
de Municipis per la Independèn-
cia, per tal que aquesta ho co-
muniqui als seus municipis ad-
herits, i a l’Associació Catalana 
de Municipis i Comarques i a la 
Federació de Municipis de Cata-
lunya.

Votació:
A favor: 7 (CiU i CLAM)
En contra: 2 (Grup no adscrit)

CLAM va convidar al llavors parlamentari Joan Puigcercós perquè 
exposés la marxa del projecte del Parc d’energies renovables per a 
substituir l’antiga i ja tancada Tèrmica de Cercs. El grup municipal 
insisteix que hi ha pressa per crear llocs de treball en la comarca i 
el municipi, però també hi ha pressa perquè Catalunya esdevingui  
un país amb una certa independència energètica. 

En sr. Puigcercós va aprofitar per explicar vivències a l’etapa de 
Madrid i el funcionament de l’engranatge administratiu,  per també 
explicar que la generalitat està efectivament elaborant un pla de 
viabilitat per aquest centre d’energies. I que existeix la ferma vol-
untat  de tots el partits  polítics del país perquè es faci realitat.

També va dir, com a però, que amb el procés de convocació 
d’eleccions anticipades  s’aplaçaria la finalització del pla de viabili-
tat. (Recordem, la Generalitat es va comprometre elaborar-lo fins el 
31. De desembre 2012)

Amb tot això, el CLAM seguim insistint en la importància d’aquest 
projecte pel municipi, per la comarca i pel país.

Parc d’Energies 
Renovables a Cercs
Visita del parlamentari 
Joan Puigcercós a la antiga biblioteca de Sant Jordi
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Fígols 32
El dia 18 de gener es celebren 81 anys dels inicis dels fets de Fígols 
que van tenir lloc a les mines de carbó del nostre municipi - Sant 
Corneli, Sant Josep, la Consolació. Però també en les fàbriques 
tèxtils de Sant Salvador de la Vedella. Les treballadores d’aquestes 
fàbriques varen ser claus en l’aposta per una lluita pacífica 
i necessària en contra de les duríssimes condicions de treball 
semblants, segons algunes fonts literàries, a l’esclavitud
Aquesta revolta pacífica i fraternal va ser una de les moltes batalles 
un la gran conquista dels drets laborals i democràtics. 
Una herència que avui dia ens toca defensar. Tot i ser abatuda a pocs 
dies d’aconseguir i proclamar la república de comunisme lliber-
tari, encara avui dia és símbol de la voluntat popular de millorar les 
condicions de vida i de feina.

Aquest fet  quasi únic en el món ha de ser recordat i viscut amb 
orgull. I sobretot ha de ser donat a conèixer. Nosaltres del CLAM 
considerem que els Fets de Fígols són un diamant en brut. I és per 
això que els regidors Miquel Belmonte i Marie Kapretz varem  decidir 
anar a veure el secretari general de Cultura a la Conselleria. En la 
reunió vàrem proposar celebrar una commemoració teatralitzada 
anual que faria reviure la memòria i tindria capacitat per atreure 
gent d’arreu que vulguin conèixer aquesta part de la història cata-
lana i obrera.

Actualment el projecte s’està elaborant amb tot el suport de l’equip 
de govern del municipi en col•laboració amb el Museu de les Mines 
de Cercs. Comptem amb la complicitat de Comissions de Festes, 
AMPA i Associacions De Veïns. 

Totes les entitats estan cridades a donar un 
cop de mà en la elaboració i realització de la 
OBRA DE TEATRE. SUMA’T I PARTICIPA-HI!

Per ampliar coneixements sobre 
els fets de Fígols, a part de 
recomanar la visita al Museu de 
les Mines de Cercs, que dedica una 
sala als ‘Temps de revolta’, 
destaquem la lectura dels 
següents llibres:

‘Creyeron que eramos rebaño’, 
Jesús Giráldez Macía, 
Zambra - Baladre - 
Libreando ediciones, 2010, 220 
págs., 
ISBN 978-84-613-6942-3

‘Minas de Fígols, una historia de la 
revolución social’
Pedro Peralta, 
Centre d’estudis Llibertaris 
Federica Montseny, 2004, 71 págs.


