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ASSISTENTS 
 
Alcalde president: 
BEL ACCENSI, FERRAN 
 
Regidors i regidores: 
ALGUERÓ CABALLÉ, ANNA 
BEL GUERRERO, DOLORS 
CID GARCIA, ROSA 
FERRÉ FANDOS, ALFREDO  
GALIANA LLASAT, CINTA 
GAMUNDI VILÀ, ALÍCIA  
JORDAN FARNÓS, JORDI 
LEHMANN MOLES, EMILI 
MONCLÚS BENET, JOSEP FELIP 
PANISELLO CHAVARRIA, PERE 
PINO HOMEDES, JOAQUIM  
ROIG MONTAGUT, ENRIC 
ROIGÉ PEDROLA, MERITXELL 
SABATÉ IBARZ, ANTONI 
TOMÀS AUDÍ, DOMINGO  
VIDAL SABATÉ, ESTHER 
VILLARROYA MARTÍNEZ, MATILDE 
VIÑUELA LÓPEZ, BEATRIZ 
 
Secretari accidental: 
CHAVARRIA ESPUNY, JOSEP ANTONI 
 
Excusen la seva assistència: 
CASANOVA PANISELLO, JORDI PERE 
DALMAU SALVIA, FRANCISCO JAVIER 
 

 
Tortosa, essent les vint hores i cinc minuts del dia 
vint-i-dos de setembre de dos mil catorze, prèvia 
convocatòria girada a l'efecte, es reuneixen en 
primera convocatòria al Saló de Sessions de la 
casa consistorial els membres de l'Excel·lentíssim 
Ajuntament de Tortosa que al marge es relacionen, 
a l’objecte de realitzar sessió extraordinària i 
urgent sota el següent 
 
 

 
Motiu de la urgència: Havent-se aprovat pel Parlament de Catalunya la Llei de consultes populars no 
referendàries i participació ciutadana i la necessitat immediata en l’adopció dels acords a que es 
refereix el punt objecte de la sessió, davant la imminent publicació del Decret de convocatòria de la 
consulta del 9 de novembre de 2014. 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 

PRESIDÈNCIA 
 
01 – Ratificació del caràcter urgent de la sessió. 
 
02 – Proposta de declaració de suport per part de l'Ajuntament de Tortosa a la convocatòria de 
consulta sobre el futur polític de Catalunya del 9 de novembre de 2014. 
 

*-*-* 
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La Presidència declara oberta la sessió i procedeix a tractar els punts inclosos a l'ordre del dia: 
 
 

PRESIDÈNCIA 
 
 
01 – RATIFICACIÓ DEL CARÀCTER URGENT DE LA SESSIÓ. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit, el senyor Alcalde diu: El motiu de la urgència el tenen argumentat i és obvi i evident. Es va 
aprovar ja el divendres la Llei de consultes i davant de l’imminent anunci de convocatòria, per part 
del president de la Generalitat, de la consulta i d’acord amb els criteris acordats per l’AMI i per 
l’Associació Catalana de Municipis, van decidir que al llarg, preferentment el dilluns, però al llarg 
d’aquesta setmana, els ajuntaments que així ho creguessin adient, poguessin fer aquest 
recolzament, que és important que davant d’una convocatòria bàsica per al futur del país, també els 
ajuntaments poguéssim donar recolzament a aquesta. 
 
Per tant, sotmetem a votació simplement la ratificació. Després entraríem en la discussió de cada un 
dels punts. No sé si hi ha algun vot en contra. Si? 
  
Intervenció del Sr. Roig 
A continuació pren la paraula el Sr. Roig: El nostre vot serà en contra, senyor alcalde. 
 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda aprovar la urgència amb setze 
vots a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de CiU (12), ERC (2) i 
I-ET-E (2); i tres vots en contra corresponents als membres de la corporació del grup municipal del 
PSC. 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. alcalde 
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: No he dit, senyor Chavarria, però sense especificar els 
motius, han trucat, o han trucat a l’Ajuntament el portaveu de Plataforma i el portaveu del Partit 
Popular anunciant que no assistiran, per tant, no els esperéssim i ja els excusa. 
 

*-*-* 
 
 
02 – PROPOSTA DE DECLARACIÓ DE SUPORT PER PART DE L'AJUNTAMENT DE TORTOSA A LA 
CONVOCATÒRIA DE CONSULTA SOBRE EL FUTUR POLÍTIC DE CATALUNYA DEL 9 DE NOVEMBRE DE 
2014. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ Com qualsevol altre poble del món, els catalans i catalanes tenim el dret a decidir el nostre futur en 
llibertat, un dret que està reconegut en els principals tractats internacionals. Un futur que 
s’emmiralla en un cultura, una llengua i unes tradicions pròpies avalades per segles i segles 
d’història que s’estronquen ara fa 300 anys, amb la Guerra de Successió, i amb els Decrets de Nova 
Planta que aboleixen les constitucions catalanes i les institucions pròpies.  
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Aquest any 2014, també coincideix amb el centenari de la creació de la Mancomunitat de Catalunya, 
com a expressió institucional de la nostra voluntat d’autogovern, i amb el setanta-cinquè aniversari 
de l’entrada de les tropes franquistes a Catalunya, fet que va comportar la supressió de la 
Generalitat, l’exili republicà, l’inici de la dictadura i d’una cruel repressió, que va tenir una expressió 
especialment brutal en el posterior assassinat del president Companys. 
 
Enguany celebrem 5 anys de la primera consulta popular a Arenys de Munt, un fet que ens va fer 
adonar que aquesta via era possible, i que va evidenciar que hi havia molts catalans i catalanes que 
estàvem disposats a tirar endavant i a mobilitzar-nos per demostrar la voluntat majoritària del poble 
català de voler decidir el futur votant. La sentència del Tribunal Constitucional anul·lant part de 
l’articulat de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya del 2006 aprovat pel nostre Parlament i referendat 
pel poble de Catalunya va propiciar la primera manifestació multitudinària de rebuig a l’actitud del 
govern estatal l’any 2010. De llavors ençà n’han estat moltes més, amb la convocatòria de la 
societat civil i el suport de la majoria de les forces polítiques del país. Vam omplir Barcelona el 2012, 
vam travessar Catalunya amb la Via Catalana el 2013 i aquest onze de setembre de 2014 hem 
tornat a demostrar al món la rellevància i la transcendència del procés construint una V que des de 
la plaça de les Glòries s’ha estès per tot Barcelona. La mobilització popular i cívica de la ciutadania i 
les entitats, han exercit de pressió constant per garantir el procés. 
 
Una gran majoria social de Catalunya ens ha demostrat en els darrers anys que està a favor de 
l’autodeterminació dels pobles i que reivindica el dret a decidir i vol exercir-lo per tal de recuperar 
llibertats perdudes. Un moviment transversal tant a nivell territorial com social i polític perquè es 
sustenta en l’essència de la democràcia i, per tant, insta al Govern i al Parlament a prendre decisions 
que representin a la majoria dels catalans i de les catalanes. Davant aquesta reivindicació 
democràtica els partits polítics no s’hi poden girar d’esquena. Un moviment social que ha optat per la 
via pacífica, pel diàleg, per la defensa ferma d'uns objectius polítics clars, i que respon al genuí 
caràcter català, moderat però ferm en els seus objectius, vinculat a tota una història i tradició de 
compromís i activisme per la conquesta del seus drets ciutadans, socials i nacionals. 
 
Constatem que el procés que viu Catalunya ha de comportar, per a ser creïble i il·lusionant per a la 
ciutadania, el compromís de totes les forces polítiques d’iniciar una nova etapa del país marcada per 
la defensa i ampliació de l’estat de benestar, el combat contra l’atur, la pobresa i les desigualtats, i la 
lluita, sense excuses, ni treva, ni excepcions, contra la corrupció. 
 
La Nació Catalana, amb una llengua i una forma de vida pròpies en l’ordre social, econòmic, jurídic i 
polític té dret a la seva autodeterminació, com qualsevol altra nació. Aquest dret és un principi 
fonamental dels Drets Humans i està recollit en la Carta de les Nacions Unides així com també al 
Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics.  
 
El Parlament de Catalunya acaba d’aprovar per una majoria àmplia i transversal de les forces 
parlamentàries la Llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana, després 
d’haver seguit totes les passes que la legislació actual determina. Aquesta llei ha estat avalada pel 
Consell de Garanties Estatutàries i dóna empara legal a la consulta sobre el futur polític de 
Catalunya. 
 
El president de la Generalitat de Catalunya, M. Hble. Sr. Artur Mas convoca a la ciutadania de 
Catalunya per la consulta del dia 9 de novembre de 2014, una consulta que hem demanat i que ens 
hem compromès a tirar endavant els ajuntaments catalans de forma reiterada.  
 
Els ajuntaments garantirem la llibertat individual i el procés democràtic, facilitant tots els recursos i 
les eines necessàries per fer possible la celebració de la consulta de forma coordinada amb el 
departament competent del govern de la Generalitat de Catalunya. Així mateix fem una crida a la 
ciutadania a participar-hi de manera activa, cívica i pacífica. 
 
Per tot l'exposat, al Ple es proposa l'adopció dels següents: 
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ACORDS 
 
1 - Mostrar el suport a la convocatòria de la consulta del 9 de novembre de 2014, per decidir 
lliurement el futur de Catalunya dins l’exercici dels nostres drets democràtics i prendre el compromís 
de l’Ajuntament de Tortosa amb la realització de la mateixa, facilitant tots els recursos i les eines 
necessàries per fer-la possible, fent una crida a la participació. 
 
2 - Donar ple suport al president i al govern de la Generalitat, al Parlament de Catalunya i als partits 
polítics que donen suport a la convocatòria i a la materialització de la consulta del 9 de novembre 
dins el marc legal que és la Llei 10/2014 de consultes populars no referendàries i participació 
ciutadana, aprovada pel Parlament de Catalunya, ja que respon a la voluntat majoritària del poble 
català i dels seus representants. 
 
3 - Comunicar aquest acord en el període de 5 dies des de la seva aprovació al president de la 
Generalitat de Catalunya i a la presidenta del Parlament de Catalunya i als grups parlamentaris. 
També a l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) i a l’Associació Catalana de Municipis 
(ACM) qui ho trametran de forma conjunta al president del Govern Espanyol, al president del Congrés 
dels Diputats, al secretari general de les Nacions Unides, al president del Parlament Europeu, al 
president del Consell de la UE i al president de la Comissió Europea.  ”. 
 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Presenta la proposta el senyor alcalde, Ferran Bel i Accensi: Farem un torn d’intervencions dels 
diferents portaveus que així ho desitgin, però en tot cas, més enllà que pugui fer alguna intervenció jo 
després a posteriori, sí que simplement emmarcar-los aquesta proposta. 
 
Aquesta proposta no és una proposta que es porta a l’Ajuntament de Tortosa de forma individual o 
singular. Aquesta és una proposta que serà recolzada, pràcticament, a 700 ajuntaments de tot el 
país. És una proposta que està consensuada i pactada i que sorgeix de les associacions 
municipalistes, tant de l’AMI com de l’Associació Catalana de Municipis i, a la vegada, està 
consensuada amb moltíssimes forces polítiques. Per tant, l’únic que hem fet és adaptar-la al que és 
estrictament l’Ajuntament de Tortosa. 
 
Aquesta és una proposta molt inclusiva. Aquesta moció és absolutament inclusiva, és un cant a la 
democràcia per a que tots, absolutament tots, en el moment de fer una consulta puguin defensar 
quina és la seva posició i opinió. I totes les posicions i opinions són absolutament legítimes. Però no 
hi ha res més legítim que poder votar i poder expressar aquestes opinions. 
 
L’Ajuntament, amb aquesta proposta, el que pretén és recolzar el Parlament de Catalunya, recolzar el 
president de la Generalitat per a que consulti al conjunt del poble català. 
 
I en el marc d’aquesta consulta poder, uns i els altres, ficar els arguments damunt la taula, 
arguments reals, que tots tindran la seva validesa, que tots seran tan legítims com els altres, però el 
que hauríem de discutir són arguments, no matar la qüestió simplement dient “no es vota”.  
 
Per tant, és una proposta molt inclusiva, una proposta que el que pretén és fer participar tot el poble 
de Catalunya. És per aquest motiu que hem procedit a incorporar-la. 
 
Senyor secretari, donaré, i ho dic a tots els portaveus, donem per ja llegits tots els acords, no cal 
llegir-los, ho tenen tots a la seva disposició, però, en definitiva, és mostrar el suport a la convocatòria 
de la consulta per al 9 de novembre i donar suport al president de la Generalitat, al Govern de la 
Generalitat i al Parlament i tots els partits que donen suport a la convocatòria, i a la Llei de poder 
tirar endavant aquesta consulta. 
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En tot cas, iniciaríem el torn de portaveus i li correspon avui iniciar aquest torn al senyor Jordi Jordan, 
en representació d’Iniciativa per Catalunya. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: sí senyor alcalde, regidors i regidores, en primer lloc 
m’agradaria donar la benvinguda al Saló de Plens a totes aquelles persones que estan aquí, 
especialment als membres de l’Assemblea Nacional de Catalunya de Tortosa i de les Terres de l’Ebre, 
i també a la gent que forma part d’Òmnium Cultural a les nostres comarques. 
 
Tal i com s’acaba de dir en aquests moments, Catalunya viu un moment històric. Un moment històric 
on la majoria dels ciutadans i ciutadanes del nostre país, més del 80%, estan reclamant poder 
decidir el futur de Catalunya, del nostre país. I és per això que ja avanço des d’un principi, 
evidentment, que el nostre grup municipal, Iniciativa per Catalunya – Entesa per Tortosa, donarà 
suport a la moció que avui molts ajuntaments del nostre país estan aprovant. 
 
Una moció que, a més a més, se celebra en un any en que celebrem dos moments històrics també al 
nostre país: per una banda celebrem el centenari de la mancomunitat de Catalunya, que va ser una 
de les primeres vegades que des de Catalunya es va intentar recuperar l’autogovern per al nostre 
país, i també aquest any 2014 pensem que és molt important recordar els 75 anys de l’exili dels 
republicans que, entre altres coses, a banda de defensar la democràcia, també defensaven els drets 
nacionals de Catalunya i el dret a l’autodeterminació. 
 
La moció que aprovem avui, m’agradaria començar dient que és fruit del consens de moltes forces 
polítiques que han arribat a aquest acord. Forces polítiques que, més enllà d’Iniciativa per Catalunya i 
Esquerra Unida, també són, per una banda la CUP, per una altra banda Convergència, Unió 
Democràtica i Esquerra Republicana. Pensem que és molt important ressaltar el consens en 
l’elaboració d’aquesta moció, posant en comú tradicions polítiques i posicions ideològiques tan 
diferents, que van des de l’esquerra a la dreta. 
 
Pensem que aquest exemple és la força de la unitat, que seria encara molt més potent i inclusiva si el 
Partit Socialista de Catalunya se sumés. I per tant, una vegada més, des del nostre grup municipal, 
que compartim molts de valors en quant a esquerres, al Partit Socialista apel·lem, una vegada més al 
Partit Socialista, a que voti favorablement a aquesta moció, a la Llei de consultes i a la consulta del 9 
de novembre. 
 
Evidentment, des d’Iniciativa – Entesa per Tortosa reiterem la defensa del dret a decidir de tots els 
catalans i catalanes i, evidentment, l’aposta per la consulta del 9 de novembre.  
 
També volem expressar molt sincerament la nostra satisfacció per l’èxit de la mobilització del passat 
11 de setembre, el dia nacional del nostre país, on milers, milions de persones van sortir al carrer, 
reclamant aquest dret a decidir. Per tant, felicitem a les entitats organitzadores i a tota la gent que hi 
va participar i pensem, constatem que és, una vegada més, una mostra de la voluntat majoritària del 
poble de Catalunya davant de l’actual situació i de voler decidir el seu futur. 
 
També pensem que la mobilització pel dret a decidir és una expressió de necessitat de canvi en 
l’àmbit nacional, però també pensem des d’Iniciativa que aquesta mateixa reivindicació democràtica, 
també s’està expressant en la demanda de canvis en altres àmbits. No només els drets nacionals de 
Catalunya estan essent amenaçats en aquests moments, també els drets laborals dels treballadores 
i de les treballadores, també els drets social i, evidentment, la mateixa democràcia. 
 
Pensem que no es pot reivindicar el dret a decidir del nostre país en relació amb l’Estat espanyol i 
negar, en canvi, el dret a decidir davant els poders econòmics i financers, davant la banca, que 
imposen els seus interessos i provoquen la degradació de la vida de tots els catalans i catalanes. 
 
Vivim en un país que vol decidir, però que vol decidir-ho tot. Així ho pensem des d’Iniciativa i pensem 
que això connecta amb la voluntat de la majoria del poble, del nostre poble, per obrir un veritable 
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procés constituent, tant aquí a Catalunya, com a la resta de l’Estat espanyol, com al conjunt 
d’Europa. 
 
Volem fer també diferents reflexions sobre alguns aspectes de la moció o de la Llei, perdó, de 
consultes que es va aprovar la setmana passada al Parlament de Catalunya. Sobre la Llei de 
consultes i sobre la seva legalitat davant els atacs que arriben del Govern de Madrid i d’algunes 
forces també catalanes, ens agradaria dir que l’Estatut d’Autonomia, en l’article 29, reconeix el dret a 
participar dins del conjunt de drets que tenim els catalans i catalanes de participar en la vida política. 
Un dret que també està reconegut en l’article 23 de la Constitució espanyola quan disposa que la 
ciutadania té dret a participar en els afers públics de manera directa. 
 
Pensem que l’article 122 de l’Estatut preveu la competència exclusiva de la Generalitat en matèria 
de consultes populars d’àmbit local i també català i que, per tant, aquesta consulta és totalment 
legal. 
 
La Llei de consultes populars, aprovada la setmana passada, estableix el règim jurídic i el 
procediment de la convocatòria de les consultes populars com a instruments de participació 
ciutadana, dirigits a conèixer l’opinió i la posició dels ciutadans en relació a qualsevol aspecte públic 
en l’àmbit de Catalunya i en l’àmbit municipal. I, evidentment, dins d’aquesta Llei també es preveu el 
dret a promoure la convocatòria de consultes populars per part dels ciutadans i ciutadanes. 
 
Per tant, l’objecte de les consultes són les qüestions polítiques de transcendència especial per als 
ciutadans, en l’àmbit de les competències que la Generalitat de Catalunya disposa. 
 
Això també vol dir que, o tenim també clar, que aquesta consulta popular no es tracta d’un 
referèndum encobert. Altrament, la consulta no és jurídicament vinculant, té un caràcter només 
consultiu d’acord amb la Llei que l’empara i, per tant, encara pensem que és més inqüestionable que 
es digui que aquesta consulta és il·legal. 
 
En segon lloc, també pensem que és molt important garantir democràticament la consulta. És a dir, 
que es faci amb totes les garanties democràtiques. Pensem que una consulta amb garanties 
democràtiques, convocada pel Govern de la Generalitat, és insubstituïble. Ara per ara, i crec que això 
és molt important en aquests moments del procés que estem, pensem que no pot haver-hi 
succedanis en forma d’eleccions plebiscitàries o, inclús, amb la declaració unilateral 
d’independència. Pensem que cal defensar la consulta i que es faci a tot el país i amb les condicions 
legals establertes, donant compliment a les previsions de la Llei de consultes, amb el registre de 
votants, amb els espais de votació, amb l’assistència dels funcionaris corresponents, amb la 
composició de les meses,  amb els membres de les meses. Que sigui possible, com ha dit abans 
l’alcalde, una campanya amb lliure contrast de totes les opinions de manera democràtica, que se 
celebri amb normalitat cívica, com han fet a Escòcia, i que tingui credibilitat davant de la comunitat 
internacional, especialment per l’opinió pública dels països de la Unió Europea, el marc polític on 
estem. 
 
En aquest sentit, pensem que la consulta ha de respondre a principis igualitaris i inclusius. Que la 
consulta és totalment possible en el marc legislatiu acordat la setmana passada al Parlament de 
Catalunya. Que la consulta és pròpia d’una concepció avançada de la democràcia. I que la consulta 
és funcional i pensem que ha de permetre superar el conflicte polític i el trencament del pacte 
constitucional, que en aquests moments està reclamant la gent, els catalans i les catalanes. 
 
En tercer lloc també, sobre la desobediència. En aquest sentit, pensem que l’opinió pública està 
debatent sobre la desobediència o no en el cas de la suspensió de la convocatòria. Però pensem que 
el problema no és, ara per ara, acatar o no el Tribunal Constitucional, sinó poder fer la consulta amb 
plenes condicions democràtiques. I en aquest sentit, vull tornar a remarcar que existeix la unitat 
d’acció entre les forces polítiques favorables a la consulta. Per tant, pensem que el que ara es 
necessita, el que ara necessita el país és mantenir aquest consens, garantint la cohesió social i no 
actuar amb càlculs electoralistes i tàctics que puguin erosionar l’acord al qual es va arribar la 
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setmana passada. 
 
El problema no s’ubica entre les 6 forces polítiques que han votat a favor de la consulta, el problema 
el té Rajoy i el Partit Popular. Qui posa obstacles a la consulta és el Rajoy. Avui mateix el regidor del 
Partit Popular no ha assistit, suposem, per la posició política del president espanyol. I per això 
pensem que cal fermesa en defensar aquesta consulta. Només l’actitud antidemocràtica del Govern 
del Partit Popular i d’un conjunt d’institucions estatals, que fan una lectura centralista i reduccionista  
de la Constitució espanyola, poden intentar aturar aquesta consulta. 
 
És una irresponsabilitat del Govern del Partit Popular torpedinar el procés democràtic que els 
catalans i catalanes hem iniciat, allargant i enconant un conflicte polític existent i, evidentment 
també, és, malauradament, una prova del caràcter immobilista del bipartidisme espanyol, incloent 
aquí l’actitud del Partit Socialista del PSOE. 
 
En quart lloc, també ens agradaria remarcar que des d’Iniciativa hem fet molt per a que aquesta 
consulta es dugui a terme, arribant a acord amb forces polítiques de diferents tradicions de la resta 
de l’Estat espanyol, tant del País Valencià, de Mallorca, d’Espanya o de Galícia, i també a nivell 
europeu. 
 
En aquest sentit, hem de recordar que aquesta mateixa setmana s’ha enviat una carta, per molts 
partits, amb Esquerra Unida al capdavant, reclamant precisament al president Rajoy que no recorri 
aquesta consulta. 
 
També hem aconseguit que el grup de l’Esquerra Unitària i el grup dels Verds a nivell d’Europa, que 
són el tercer i el quart grup, donin suport a la consulta que els catalans i catalanes volen, o volem 
exercir. 
 
En cinquè lloc penso que també, pensem que també és molt important remarcar que des d’Iniciativa 
hem defensat totes les passes que la legislació determina per a que aquesta consulta es pugui dur a 
terme. I en aquest sentit, a proposta d’Iniciativa, es va anar ara fa uns mesos al Congrés dels 
Diputats, reclamant precisament que el Govern central cedeixi les competències en matèria de 
referèndums a la Generalitat, una proposta totalment legal, que demostrava que si hi ha voluntat 
política es podia dur a terme aquest referèndum i que, malauradament, amb el suport del Partit 
Popular i el Partit Socialista, com tothom sap, es va rebutjar. 
 
En sisè lloc, també pensem que és molt important pensar amb el què ha passat amb Escòcia. Per 
tant, volem expressar el nostre suport, una vegada més, al Parlament i al Govern d’Escòcia i, en 
general, a tot el poble d’Escòcia perquè ells sí que han votat lliurement sobre la seva independència 
del seu país, com és, pensem, normal que passi en un context europeu democràtic. I en aquest 
sentit, també volem aquí, de manera solemne, recordar el paper que ha jugat el Govern britànic, el 
Govern de Londres facilitant la democràcia i facilitant la consulta que els escocesos i escoceses 
volien. 
 
I finalment, i per acabar i com a conclusió, també volem recordar que des d’Iniciativa per Catalunya – 
Entesa per Tortosa desitgem un país lliure, sí, però també un país just i net. I en aquest sentit, 
pensem que en un context de retallades en l’àmbit de l’educació, en l’àmbit de la sanitat, en l’àmbit 
del benestar, on es continua mantenint la transferència de recursos del sector públic al privat, amb 
convenis, amb concessions, amb privatitzacions i amb una xifra alarmant de desnonaments, de 
pobresa, de pobresa infantil, de famílies sense ingressos, el procés que viu el nostre país, Catalunya, 
també, per ser creïble i il·lusionant per a la ciutadania, ha de comportar el compromís de totes les 
forces polítiques d’iniciar una nova etapa, marcada per la defensa i l’ampliació dels drets del 
benestar. 
 
El combat contra l’atur, hem de recordar que a les nostres comarques hi ha 16.000 persones 
aturades, el combat contra la pobresa, el combat contra la desigualtat i també la lluita, vingui d’on 
vingui, contra la corrupció, que també, malauradament, al nostre país n’hi ha molta i massa. 
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Per tant, per acabar, des del nostre grup municipal defensem, evidentment, aquesta moció, 
defensem la consulta del 9 de novembre i desitgem que d’aquí a poc Catalunya sigui un país lliure, 
just i net. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
A continuació pren la paraula el Sr. Monclús: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, públic que 
aquesta tarde – nit omple aquesta sala de plens de l’Ajuntament de Tortosa i que volen “disfrutar” 
d’assistir a aquest acte de poder popular, transmès a través d’unes eleccions als regidors i que 
conformen el consistori de l’Ajuntament de Tortosa. 
 
Ens hem reunit en aquest Ple extraordinari i urgent per donar suport. Donar suport des del món local, 
des de l’Ajuntament de Tortosa a la convocatòria d’una consulta per al dia 9 de novembre, per a que 
poguéssim decidir lliurement el futur de Catalunya. 
 
És una consulta que, com s’ha dit, ve impulsada per l’Associació de Municipis per la Independència, 
per l’Associació Catalana de Municipis i també donant suport a les decisions que el Parlament de 
Catalunya va prendre la setmana passada. 
 
Hem parlat de donar suport. I tant que el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya de 
Tortosa hi donarà suport. I clar que hi donarem suport. És que no pot ser d’altra manera. I diré per 
què. Perquè alguns, alguns sempre hem tingut una il·lusió: el sobiranisme. 
 
Personalitzaré, però, en mi. Recordo que de menut, quan era ja menut, quan llavors anàvem a 
l’Institut a fer batxillerat a partir dels 10 anys, em folrava els llibres i pintava damunt les 4 barres. 
Potser era l’any 62. I mon pare i ma mare, sobretot ma mare, em deien: ojo, que ens comprometràs, 
ojo que et significaràs. Mireu com veiem les coses llavors, per pintar damunt el folre dels llibres les 4 
barres amb pintura plàstica. 
 
Però això va suposar que, al llarg de la meva vida, hagi format part d’Esquerra Republicana de 
Catalunya, perquè és un partit polític que des de la seva fundació, més o menys per Sant Josep de 
l’any 1931, sempre ha dit: justícia social, democràcia plena, llibertats nacionals de Catalunya. Per 
tant, sempre hem tingut aquesta il·lusió, el sobiranisme. 
 
Hi ha altres persones que s’han anat il·lusionant poc a poc, i perquè els hi ha ajudat molt l’actitud 
d’Espanya, del Govern d’Espanya. Perquè aquest Govern no fa cas dels nostres interessos i ho voldria 
analitzar des de l’òptica de les Terres de l’Ebre, de Tortosa, i ficar algun exemple: el riu. Quants anys 
fa que es volen endur l’aigua del riu? Qui se la vol endur?  
 
La vegueria. Teníem una vegueria, hem lluitat per tenir una vegueria. Qui ens la va arrabassar? Els 
Borbons en la Guerra de Successió. Ja a l’any 1833 es van crear les províncies i ens van deixar el 
territori que era dels Ilercavons a cavall entre dos o tres províncies. 
 
Les comunicacions. S’aturen els trens a les Terres de l’Ebre, els de llarg recorregut? No. A qui s’ha 
reclamat? Qui té les competències? L’Estat espanyol. Ens ha dit sempre el mateix: no. 
 
Les carreteres. Som un forat. Aquí no passen les mateixes carreteres que tenen a altres llocs, i això 
és molt important per anar en contra de la nostra economia. 
 
També estan recentralitzant la llengua, la Llei Wert. També estan disposant dels recursos que 
generem a Catalunya, de manera que, per exemple, no podem destinar els recursos que necessita la 
sanitat i resulta que, quan en demanem a l’Estat, el que nosaltres generem que ens el passi, perquè 
en necessitem més, com a exemple dic el de la sanitat, ens diuen que no pot ser. I si ens en deixen, 
com ho fan? Ens deixen els nostres diners i hem de pagar interessos. Per tant, Espanya ens recular, 
ens fa anar cap enrera. I això sempre. Aquí a Tortosa des del juliol del 1708, que és quan els Borbons 
ens conquisten. I a Barcelona des del 1714.  
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Espanya, els que manen, sempre han fet una campanya contra l’Estatut. Ens han dit que no al pacte 
fiscal que proposava el president Mas, i ara volen barrar la consulta.  
 
He dit que alguns sempre hem tingut la il·lusió del sobiranisme i altres, gràcies a aquests exemples 
que he ficat, el que han fet és anar arribant a poc a poc al sobiranisme. I han anat de la mà 
d’Òmnium, de l’Assemblea, de l’Associació de Municipis, de la societat civil que està vigilant de que 
no poguéssim tirar ja un pas enrera. 
 
No ens podem deixar perdre el dret a decidir, no el podrem deixar perdre. Hem de fer servir aquesta 
consulta per a que els ciutadans de Catalunya poguéssim expressar la voluntat nostra, lliurement. 
Espanya, el Govern, s’equivoca si nega a Catalunya la possibilitat de convocar una votació pareguda a 
la que ha fet Escòcia. Els mancarà tolerància i sensatesa. 
 
Per això, el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya votarà sí a convocar la consulta el 9 
de novembre. Molts hem tingut sempre una il·lusió. Altres s’han il·lusionat. No ens deixarem prendre 
el dret a decidir el nostre futur. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Roig: Moltes gràcies senyor alcalde. Senyores regidores, senyors 
regidors, el nostre grup creiem que avui els tortosins i tortosines volen i es mereixen que els seus 
representants parlem en honestedat, i així ho farem. 
 
Els últims esdeveniments que han passat al nostre país mostren, de forma evident, que moltes 
institucions polítiques catalanes, començant per la Generalitat, els ajuntaments com el de Tortosa, 
que organitzacions que van preparar la Diada com l’ANC i Òmnium, i que els mitjans de comunicació 
públics com TV3 i alguns de privats, no aposten només pel dret a decidir i per organitzar una 
consulta, sinó que la seva opció, definida i explícita, és per la independència de Catalunya. 
 
Aquest discurs sobre la independència ha portat a amargar altres problemes molt més importants 
per als ciutadans, com són l’atur, l’economia, la justícia social i les retallades. 
 
En aquest país, des de fa tres anys, el nostre president Artur Mas a aconseguit encobrir la seva mala 
gestió darrera d’un crit d’independència amagant-se sota l’ala d’una Esquerra Republicana de 
Catalunya que ha renunciat a ser d’esquerres. 
 
La secessió d’un país és un acte important, greu i probablement irreversible. Es tracta d’una decisió 
que compromet a les generacions futures i té conseqüències importants per a tots els ciutadans i 
ciutadanes.  
 
Evidentment que els catalans tenim el dret que se’ns consulti el nostre futur, està clar. No hi ha una 
solució estable al problema de l’encaix entre Catalunya i Espanya que no passi pel vot dels catalans i 
de les catalanes. Però no creuen que per respecte als nostres fills, nets, hauríem de prendre aquesta 
decisió tan important desprès d’un debat seré i racional, on s’intercanviïn els arguments els 
partidaris de la independència amb els d’aquells que busquem altres vies alternatives? 
 
És evident que Catalunya no és Escòcia. És evident que Mariano Rajoy, que segueix sense articular 
cap resposta política al greu problema al que ens enfrontem, no és el primer ministre anglès David 
Cameron, però Artur Mas tampoc és Alex Salmond, que va guanyar unes eleccions per majoria 
absoluta amb el compromís de convocar un referèndum d’independència, mentre Convergència i 
Unió no ha utilitzat mai aquests termes en el seu programa i sempre ha respectat l’existència 
d’opcions polítiques que no siguin independentistes. 
 
Mentre a Escòcia hi ha hagut debat, i molt, a casa nostra, amb prou feines, el Partit Popular d’una 
banda, i els partidaris de la independència de l’altra, no han intercanviat una altra cosa que crits, 
mentides, atacs personals en un clima de crispació que no ha exclòs les amenaces però sí, sí 
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qualsevol esforç per entendre al discrepant. 
 
Avui, novament, el nostre grup municipal fa una crida al diàleg i reclamem una consulta legal i 
acordada amb el Govern de l’Estat. Perquè l’alternativa de no respectar la Llei és la inseguretat i la 
incertesa. Perquè en un Estat de dret, i Catalunya ha de ser un Estat de dret, és molt important que 
tothom, des del primer ciutadà fins al seu Govern, sigui molt respectuós amb la llei que ens empara a 
tots. Per això ens causa preocupació quan els últims dies hem sentit parlar alegrement a Esquerra 
Republicana de Catalunya i associacions independentistes de la desobediència civil i de la ruptura de 
la legalitat. Unes declaracions que no han estat suficientment rebutjades, al nostre entendre, pel 
president de la Generalitat ni per Convergència, que encara no ha explicat què farà si el Tribunal 
Constitucional anul·la la convocatòria de consulta. 
 
Una crida a la desobediència civil i a la ruptura de la legalitat que rebutja tot sistema jurídic i implica 
un acte de subversió que obre la porta a una confrontació oberta amb Espanya. Si volem la 
desobediència defensada pel bloc independentista, el problemes de l’encaix que tenim amb Espanya 
ja no es resoldran a una consulta, com estem defensant, sinó a resultes de qui té més força. 
 
El camí que ens ofereixen els partidaris de la independència és extremadament greu perquè la 
decisió de trencar la legitimitat implica dividir els catalans i nosaltres aquí no hi estarem. No pensem 
avalar una consulta il·legal. No pensem avalar la desobediència civil i no recolzament saltar-nos la 
legalitat. 
 
Estem a favor de la Llei de consultes, l’hem votada, certament, però aquesta Llei no pot servir per fer 
la pregunta que ha plantejat el bloc independentista. Amb aquesta Llei, i vostès ho saben, no es pot 
fer una pregunta pròpia d’un referèndum. Els polítics no podem donar el missatge de que és possible 
saltar-se la Llei. Demanem respecte per la legalitat, ens agradi o no. I per poder fer-ho, que el que 
volem és votar, només podem utilitzar els mecanismes legals que les institucions ens posen al nostre 
abast, perquè dubtar de l’àrbitre és dubtar del sistema i és avalar allò de “tot s’hi val”. Perquè en un 
Estat de dret hem de ser curosos, perquè si ens ho emportem tot per davant, la pregunta és: i què 
ens queda? 
 
No recolzarem una consulta sense aval de la justícia, perquè els que tenim responsabilitats 
institucionals hem de saber que aquesta iniciativa és el suficientment important per a fer-la amb 
solvència i garanties. 
 
El propi president Mas, Artur Mas, en el debat de política general va fer diferenciar tres escenaris per 
accedir a la independència: el de la violència com a l’antiga Iugoslàvia, el de la desintegració de 
l’Estat com a l’URSS, i el dels processos pactats de mutu acord com els desenvolupats al Quebec o a 
Escòcia. I a Catalunya les coses no s’han fet com a Quebec o a Escòcia. 
 
La realitat ens ha portat que ens trobem davant d’un procés totalment improvisat en que el president 
Mas dóna la sensació que no té cap full de ruta. I avui, a un mes i mig del 9 de novembre, no podem 
deixar de preguntar-nos: era raonable fixar el 2014 com l’any de la consulta, sabent que el Partit 
Popular tenia majoria absoluta a Madrid i que no l’autoritzaria de cap manera? No hauria estat 
sensat donar-nos el termini de tota la legislatura? Era raonable plantejar la qüestió com un xoc de 
trens ineludible? Era raonable iniciar una negociació amb l’Estat a una pregunta fixada de forma 
unilateral i una data inamovible? Què es volia negociar? 
 
Al nostre entendre, Convergència i Unió i Esquerra Republicana han convertit aquesta legislatura en 
un frenètic compte enrera que finalitza el 9 de novembre, però després del 9 de novembre, què? 
 
Avui, en aquest plenari hauríem de parlar als ciutadans amb honestedat. Per motius evidents, tots i 
cadascun de nosaltres sabem que la consulta del 9 de novembre no es farà per l’oposició frontal de 
les institucions de l’Estat. Avui, en aquest plenari tots sabem que l’error va ser posar data a la 
consulta sense garanties per poder-la celebrar. Amb aquest panorama ha arribat el moment de 
recordar a aquells que aposten per tirar pel dret trencant la legalitat, als polítics “curtplacistes” que 
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es mouen per urgències històriques i ànsies d’immortalitat, allò que Eugeni d’Ors sintetitza en una 
frase afortunadíssima: els experiments amb gasosa.  
 
I ho volem fer deixant clar que no demanem que s’abandoni la perspectiva de fer la consulta, al 
contrari, demanem que es treballi fins al final de la legislatura per fer-la possible. Consulta sí, però 
legal i pactada com a Escòcia.  
 
Perquè el malestar que es ve expressant en la societat catalana de manera reiterada, i cada vegada 
amb major intensitat, no desapareixerà quan no es pugui votar el 9 de novembre. Perquè la 
integració de Catalunya a Espanya d’una manera que compti amb el consentiment dels catalans 
segueix essent un problema sense resoldre. Perquè de seguir amb l’estratègia del president Mas, la 
frustració de la societat catalana pot ser enorme i sense sortida fàcil. 
 
Per això ha arribat un moment de posar seny, ha arribat el moment de fer el possible i l’impossible 
per poder exercir el dret a vot i triar el futur de Catalunya en una consulta com l’escocesa, legal i 
acordada, desprès d’un debat seriós, racional, on tots podem valorar els pros i contres de la nostra 
decisió. Un veritable referèndum pactat, legal i convocat pel Govern, amb una pregunta clara, 
resultant d’un pacte polític i d’una majoria clara per a Catalunya i per a tots els catalans i les 
catalanes. 
 
Aquesta és la nostra via, una voluntat de continuar avançant en un Estat federal de tots, amb 
competències, blindant les competències de cultura, llengua i educació i amb un millor finançament. 
Un Estat que sigui capaç d’administrar la diversitat i vertebrar la pluralitat, dos dels instruments per 
afrontar la complexitat del món del segle XXI. 
 
Senyors, aquest Madrid no ha escoltat les demandes dels ciutadans i ciutadanes, siguin quines 
siguin, però és igual de perillós i temerari no respectar totes les postures, incloses les d’aquelles que 
no aposten per la independència. Per això creiem que ha arribat l’hora de la política amb majúscules, 
que ha arribat l’hora de superar l’immobilisme del Partit Popular i les aventures amb futur incert d’un 
bloc independentista. 
 
Els ciutadans i ciutadanes de Catalunya no ens perdonaran mai que, arribat el moment, no tinguem 
altura de mires. Per això, al nostre entendre, cal llei, diàleg, acord i votació. Moltes gràcies. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Seguidament pren la paraula la Sra. Roigé: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, començaré 
en primer lloc saludant i agraint l’assistència del president de l’Assemblea de Tortosa, també de la 
resta de membres de l’Assemblea de Tortosa i de Terres de l’Ebre, així com la presidenta Òmnium 
Cultural i la gent de la Junta i membre també d’Òmnium que avui ens acompanyen, i resta de 
tortosins i tortosines que heu volgut avui seguir aquest debat tan important, també a la nostra ciutat. 
 
Com sabeu, el passat divendres, i així s’ha exposat, al Ple del Parlament de Catalunya vam aprovar, 
amb 106 vots a favor front 28 en contra, la Llei de consultes populars. Això representa el 78,5% de 
tots els diputats, els quals li hem donat suport, sobrepassant i de molt els 2/3 del Parlament. 
 
Una Llei que ens ha de permetre als catalans, a les catalanes poder decidir el nostre futur polític el 
proper dia 9 de novembre. I aquest gran consens prové d’una gran majoria social existent que des de 
l’any 2010 reclama poder exercir el dret a vot per decidir lliure i pacíficament el nostre futur com a 
país. Estem convençuts que hi ha marge dintre de la Constitució, que hi ha marge dintre de l’Estatut 
per celebrar aquesta consulta del proper dia 9 de novembre. Com també n’hi havia, i estem 
convençuts, quan vam demanar, el passat 8 d’abril,  que es pogués portar a terme aquest 
referèndum que es va demanar davant del Congrés dels Diputats i que se’ns va negar. I, evidentment, 
n’hi ha a l’empara d’aquesta Llei. 
 
La consulta no és il·legal en cap cas, senyor Roig, la consulta és legal i així s’ha determinat. I una gran 
majoria de diputats del Parlament de Catalunya, perquè una gran part de la societat del nostra país 
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així ho creu, considera que aquest és el camí, que aquesta consulta és absolutament legal. A dia 
d’avui només hem sentit al senyor Rajoy, la senyora Sainz de Santamaria, al senyor Pedro Sánchez 
dient que això no era il·legal, però aquesta consulta a dia d’avui és del tot legal. 
 
Tenim precedents internacionals al respecte, recentment el cas d’Escòcia. Un poble escocès on han 
pogut decidir quin és el seu futur, quin futur volien per al seu país. I això és tan senzill com creure 
amb la democràcia, ser demòcrata, permetre votar. O no ser-ho, intentar amagar una realitat que 
tenim avui al país. És demanar poder decidir el nostre futur o no voler-ho deixar fer. 
 
Una majoria dels catalans, que avui es compta amb més del 80% dels ciutadans del nostre país, 
considera que la resposta és poder votar, que està a favor del dret a decidir. I avui també hem 
conegut, d’acord amb l’enquesta del Centre d’Estudis d’Opinió, que el 88% de la població de 
Catalunya també estaria respectant el que hi hagués en aquesta consulta. 
 
Per tant, que la gent pugui votar, que la majoria vol que es pugui votar i que es pugui respectar el 
resultat d’aquesta votació, cadascú el que vulgui, els que volem, que creiem, que Catalunya ha de ser 
un Estat i aquells que consideren que no ho sigui, perquè cal respectar-ho tot i perquè nosaltres, a 
diferència del Partit Popular i del Partit Socialista, volem que tothom s’expressi. I només a través de 
les urnes sabrem què passa, sabrem exactament què és el que vol la ciutadania. 
 
Lamento que avui dos grups de l’Ajuntament no hagin assistit, el representat del Partit Popular, el 
representant de Plataforma per Catalunya. Crec que és una falta de respecte per a la màxima 
institució que representa la ciutat i perquè, en tot cas, és aquí i no en rodes de premsa on s’han de 
debatre els temes que ens afecten a la nostra ciutadania. 
 
El discurs de la temor del Partit Popular, les incoherències, els avisos que acabem de sentir per part 
del Partit Socialista no ens aturaran- Lamento que avui el Partit Socialista sigui, una vegada més, 
més PSOE que mai. I també avui no li calia pràcticament ni venir al representant del Partit Popular, 
perquè el seu discurs m’ha semblat també més PP que mai. 
 
A diferència de representants del Partit Socialista d’altres municipis, lamento que el Partit Socialista 
de Tortosa no cregui amb la democràcia, ni respecti la democràcia, ni les lleis aprovades per una 
majoria importantíssima al Parlament. S’omplen la boca de participació ciutadana, n’hem sentit 
parlar a molts d’aquests plens, però desprès no volen que la gent pugui decidir allò més important, 
que és decidir el nostre futur com a país. 
 
Crispació cap ni una de crispació. Jo crec que la crispació l’hem sentit per part de l’Estat, però aquí al 
nostre país de crispació cap ni una, al contrari, hem anat tots units, hem treballat tots units, 
pràcticament tot l’arc parlamentari, per tal de poder tirar endavant aquesta Llei. 
 
I només a la nostra comarca hi han donat suport a aquesta moció alcaldes socialistes de Camarles, 
d’Alfara, d’Aldover, de Deltebre, del Perelló, el grup, absolutament tots els consellers comarcals del 
grup del Partit Socialista al Consell Comarcal del Baix Ebre, també la seva diputada al Parlament, ja 
ho saben. Tots ells han donat suport i, per tant, lamento que a Tortosa no sigui així i que, per tant, el 
Partit Socialista no estigui al costat de la majoria dels, jo crec, que els que representem avui als 
ciutadans de Tortosa. Tots li han donat suport i també molts i molts ajuntaments arreu del país, molts 
d’ells també socialistes perquè, com és lògic i normal, en un país normal el normal és que poguéssim 
votar.  
 
Perquè tot i els discursos d’intentar vendre coses que aquí crec que no ens creiem ningú, abans de 
voler convèncer als que estem aquí, crec que seria bo també que potser intentés convèncer als que 
té a casa, als que té aquí al costat, als pobles que hi ha al voltant de Tortosa que pensen de manera 
diferent, per sort, que el que estan dient-nos avui vostès aquí. 
 
Per tant, més enllà de tres regidors, més enllà que avui el Partit Socialista estigui al costat del Partit 
Popular i també de Plataforma per Catalunya, avui més que mai el món local, els ajuntaments i 
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també el de Tortosa, hem d’estar al costat del nostre president, del nostre Parlament i de la majoria 
dels catalans que volen exercir el seu dret a vot el proper dia 9 de novembre. 
 
En breu el president Mas signarà el Decret de convocatòria per poder realitzar la consulta del 9 de 
novembre, però no estarà sol perquè el món local, perquè els que representem als tortosins i 
tortosins, avui 16 dels 21 regidors estarem al seu costat i des d’aquí animem a tots a participar en 
aquesta consulta, a tota la gent de Tortosa que pugui decidir quin és el futur que volem com a 
tortosins i tortosines. 
 
Tenim història, tenim institucions que avalen aquesta història, el president Mas és el 129è president 
de la Generalitat i, per tant, cap Constitució ens pot aturar res perquè tot això va molt més enllà de 
qualsevol Constitució. 
 
Per tant, al nostre país ha arribat l’hora de la democràcia, l’hora de la llibertat. Des del grup de 
Convergència i Unió seguirem aquest camí, el de la democràcia. També el de millorar el benestar dels 
nostres ciutadans i, per tant, donem absolut suport a la consulta del dia 9 perquè els tortosins, les 
tortosines, com la majoria dels catalans i de les catalanes també volem decidir el nostre futur com a 
país i, per tant, també volem votar. Moltes gràcies.  
 
Intervenció del Sr. Jordan 
A continuació pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, senyor alcalde, regidors i regidores, simplement fer 
algunes anotacions en relació a la intervenció del senyor Enric Roig com a representant del grup 
municipal socialista. 
 
En primer lloc, reiterar que pensem des d’Iniciativa que és absolutament congruent, per una banda, 
defensar els drets nacionals del nostre país, de Catalunya, i a la vegada defensar els drets socials, 
els drets de les persones. Per tant, això de que si es defensa una cosa no es pot defensar l’altra 
pensem que no és del tot cert i el nostre grup municipal, precisament, crec que ho estem demostrant 
de manera activa. 
 
També en aquest sentit, recordar-li una vegada més que molts de socialistes de Catalunya, ara 
mateix s’acaba de dir, aquí a les nostres comarques, però arreu del país, estan donant suport a 
aquesta consulta i, per tant, ja no cal que mirin a la nostra formació política, sinó que haurien de 
mirar a la seva, la quantitat de càrrecs electes socialistes que estan donant suport en aquesta 
consulta. 
 
Reiterar que en aquests moments pensem que el que cal és defensar la consulta. Una consulta que 
defensa més del 80% de la població, independentment, com jo he dit abans, de si la gent vota sí o 
vota no o vota qualsevol de les opcions. Per tant, en aquest sentit també pensem que, hi he dit 
clarament, que ha de ser una consulta democràtica, com ha passat a Escòcia durant aquests últimes 
mesos. 
 
Vostès també han dit que és un referèndum encobert el que nosaltres estem proposant. Jo ja he dit i 
crec que ho he expressat prou clar, des del punt de vista legal que no és un referèndum, que és una 
consulta popular derivada de la Llei de consultes, aprovada al Parlament i, per tant, que des del punt 
de vista legal és absolutament legítima o vàlida. 
 
I en aquest sentit, lamentar que el problema és que, més enllà del Partit Popular, que és evident que 
el Partit Socialista Obrer Espanyol nega aquest dret de votar, sigui consulta o sigui referèndum, avui, 
ahir i crec, malauradament, que demà. 
 
Per tant, una vegada més, pensem que defensar la consulta és defensar la democràcia i li agradi o 
no al Partit Popular, al Partit Socialista de Tortosa i al PSOE, acabarem votant i decidint el nostre 
futur. Moltes gràcies. 
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Intervenció del Sr. Monclús 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Monclús: Jo només volia fer una reflexió en veu alta, no?, perquè el 
Partit Socialista de Catalunya, el grup municipal d’aquí de l’Ajuntament de Tortosa ens vols oferir un 
camí que no existeix. No és ni tan sols un camí d’aquests perduts al mig de la muntanya, ple 
d’argelagues i de malesa, no, és que ni existeix. Ni és una sendera el que ens ofereixen. Ens neguen 
el dret a votar, això és el que ens ofereix el grup municipal a Tortosa del Partit Socialista de 
Catalunya. I clar, des d’Esquerra Republicana de Catalunya això ho lamentem. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Seguidament pren la paraula el Sr. Roig: Senyor alcalde, gràcies. Senyores regidores, senyors 
regidors, mirin, podria respondre per separat a cadascun dels grups, però desprès de la demagògia 
de la senyora Roigé, jo només li diré una cosa, el Partit Popular i Plataforma per Catalunya aquí no hi 
són, per tant, no ens assimili a ells les nostres opinions i, per tant, si no hi són, cosa que deploro 
absolutament de que no hagin sigut capaços de venir a defensar la seva postura, no ens vulgui situar 
on, de moment, vostè no sap que estem o no. 
 
Nosaltres som catalanistes i volem una Catalunya que cregui en el seu futur i des de cada municipi i 
cada territori, en el marc d’una Espanya, d’una Europa federal. I a això hi diuen, clar, a això n’hi diuen 
la tercera via, ni seguir com estem, ni trencar. I és veritat, és veritat. I per això és la tercera via. 
 
Però hi ha gent que diu que no és la tercera via, que és la primera, i a l’hora de la veritat és la única, 
no n’hi ha d’altra. Si algú pregunta: i això del federalisme, com moltes vegades ens pregunten, com 
s’ho faran? Jo pregunto: i això de la independència com ho pensen fer? 
 
El que tenim clar és que no hi ha una solució fora del diàleg, la negociació i el pacte. No la hi ha. 
Encara que el president Mas i defensors de saltar-se la legalitat no ho tinguin clar, no hi ha cap altra 
sortida, i no ens cansarem de dir-ho. Estem segurs que el camí no serà senzill ni planer, però 
nosaltres, a diferència de vostès, tenim clar el nostre camí: fer una reforma constitucional que faci 
d’Espanya un Estat federal capaç de reconèixer la diversitat nacional, amb un pacte just i solidari, 
garantint la igualtat de drets i on s’assoleixin competències plenes, com he dit abans, en matèria de 
llengua, cultura i ensenyament. 
 
I que ningú s’enganyi, no hi ha una solució estable que no passi per les urnes, i això és així, senyor 
Jordan. Sempre hem dit que sí que s’ha de votar, ningú ens imposarà als catalans una solució que no 
acceptem, però siguem honestos, no enganyem als catalans. En aquest tema no hi haurà referèndum 
o consulta que no sigui legal o acordada, i vostès ho saben. Que ningú no s’enganyi, la Llei de 
consultes no pot fer una pregunta pròpia d’un referèndum. I siguem honestos, a un mes o mes i mig 
del 9 de novembre, encara que estan dient que sí que es votarà, vostès saben que no es votarà. 
 
Defensar Catalunya vol dir fer les coses bé, i no dir-li a la gent coses que no poden ser. Moltes 
gràcies. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
A continuació pren la paraula la Sra. Roigé: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, contestant al 
senyor Roig, Plataforma per Catalunya i el Partit Popular no estan però ja sabem el què pensen, 
perquè ho han dit, ho han manifestat expressament, ho han reiteradament en aquest Ple.  
 
El tema és que vostès tenien la possibilitat de votar diferent, tenien la possibilitat de donar suport, 
com han fet altres regidors i alcaldes seus d’arreu del país, moltíssims a les Terres de l’Ebre, però 
també molts arreu del país. I vostès han optat per seguir la via del Partit Popular, la via de Plataforma 
per Catalunya, estar al costat d’aquest Estat ranci que no ens deixa votar, com fan a diferència del 
que ha succeït a Escòcia, on es va poder permetre votar. Perquè allí, a diferència d’aquí, allà estan 
escoltant i estan compromesos amb la democràcia, compromesos amb poder votar. 
 
I ens parlen de federalisme i ens parlen de reformar la Constitució, però el problema és que només 
cal sentir el que han anat dient els seus d’arreu de l’Estat espanyol per veure que no hi ha tampoc 
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consens dintre del Partit Socialista, ni hi ha voluntat de reformar res, ni hi ha voluntat de donar més 
competències a Catalunya en cap moment. Quan algú ha dit: ah, doncs ja donarem més 
competències a Catalunya, ja ha sortit algun baró del Partit Socialista dient que ni parlar-ne. Per tant, 
són absolutament poc creïbles o del tot creïbles perquè és impossible que a dia d’avui ens trobem 
amb com el Partit Socialista pugui obrir una proposta de reforma de la Constitució quan en cap cas el 
seu Partit està apostant per aquest sentit respecte a la resta de totes les comunitats autònomes. 
 
Per tant, avui més que mai, i vostès han estat així, el Partit Socialista està al costat del Partit Popular 
en aquest sentit de no deixar-nos ni votar, ni creure amb la democràcia, ni poder respectar el dret a 
decidir. Vostès, que consideren que no és aquesta la via, votin que no quan sigui el moment, amb tot 
el respecte, perquè és això el que demanem, poder saber exactament què és el que volem els 
ciutadans, què és el que volem els tortosins i les tortosines. 
 
Per tant, fer el nostre camí, fer-lo de manera legal amb aquesta Llei que ens avala i que ens permet 
que puguem, a dia d’avui, tenir aquesta consulta i poder votar i decidir el nostre futur. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: En tot cas per acabar, unes reflexions finals si em permeten, 
més enllà de mostrar la meva satisfacció pel resultat de la votació que després ficaré de manifest. 
 
Dir que el nostre país és un país molt gran. És un país molt gran no tant per la seva extensió 
geogràfica i el número de persones, sinó perquè sabem bé les coses. I quan des d’altres indrets, i 
molt minoritàriament des de Catalunya, s’intenta atiar certs missatges que no corresponen a la 
realitat, el país continua desmentint-los. Parlar avui de crispació és no saber anar pels carrers del 
nostre país ni els carrers de la nostra ciutat. 
 
No hi ha crispació, no hi ha trencament, no hi ha divisió. Pràcticament el 90% de la gent manifesta 
que acceptaria el resultat de la consulta o d’un referèndum, siguin el que siguin. Quan el 90% 
accepta un resultat, sigui el que sigui, no es pot dir que el país està dividit, no es pot dir que el país 
està crispat. Jo crec que això ho hem explicat i ho hem de continuar explicant. És trist que des de fora 
de Catalunya es faci aquesta lectura i es facin aquestes afirmacions. A mi m’entristeix molt més que 
des de Catalunya algú li vulgui donar cobertura quan això no és la realitat. 
 
S’ha apel·lat a un debat serè i, fins ara, el debat ha estat molt serè. Ha estat molt serè als nostres 
carrers, ha estat molt serè a les nostres places, a les nostres entitats, a les associacions, a 
moltíssims llocs. És veritat, des de la meva perspectiva, que des d’un cantó amb molta més serenitat 
i arguments i en altre cantó absolutament amb un no, no, no, però també amb serenitat. El no l’han 
plantejat amb serenitat. Per tant, no podem donar una sensació del que no és. 
 
Avui estem aquí per la determinació d’un president de la Generalitat, per la fermesa d’un Parlament, 
però si vull estem aquí és per la determinació de tot un poble. De tot un poble i de milers, milers, 
milions de persones absolutament anònimes que si volen segurament, i és de justícia reconèixer-ho, 
les hem de poder concretar en dos entitats com és l’Assemblea i com és Òmnium. 
 
L’Assemblea, també de forma molt serena, exemplar, defensant la seva posició, a través de les 
assemblees territorials, a través de les assemblees locals ha contribuït moltíssim a que poguéssim 
arribar aquí. Des d’aquí també el meu reconeixement i, per tant, el reconeixement de tot l’Ajuntament 
de Tortosa pels milers de persones que han format part d’aquestes assemblees locals, territorials i 
que s’han compromès en el futur del que ells creuen millor per al seu poble, per al seu país que és 
Catalunya. A la vegada també, des d’Òmnium s’ha fet una feina molt important, catalitzadora.  
 
Però no ha estat l’Assemblea i no ha estat Òmnium, no han estat només aquests milers de persones, 
sinó els centenars, milers d’entitats, associacions, formacions de tot el país que han subscrit el pacte 
pel dret a decidir, que han subscrit que poguéssim entre tots, sense cap tipus de condicionant, 
decidir el futur del nostre país. I d’això es tracta. Es tracta de que cadascú pugui defensar i 
argumentar el que cregui convenient. 
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Avui no estem parlant, dissortadament, d’un referèndum. Estem parlant d’una consulta amb l’abast 
que suposa aquesta consulta. I a aquesta consulta hem de participar la màxima gent possible. Si 
algú, com avui ha passat aquí, renúncia a participar en la consulta, el que no podrà dir després és 
que no l’han deixat participar. No. Si algú no ve, no ve perquè no vol, per tant, com alcalde i en 
representant de tota la ciutat, jo he de fer una crida a la participació a la consulta. Una crida 
adreçada a tothom, a aquells que són partidaris d’un no/no, a aquells que són partidaris d’un si/no i  
aquells que són partidaris d’un si/si. 
 
I durant no el mes i mig que pot quedar, sinó durant molt de temps s’han ficat molts arguments 
damunt la taula, i segurament encara ens quedarà temps de poder ficar més arguments. Seria bo, 
però aquesta és una opinió més personal, que ens dediquéssim més a debatre els arguments que a 
negar la possibilitat de que aquests arguments s’acabin concretant a les urnes. Però en tot cas, això 
ja ho decidiran. 
 
Jo, sincerament, com estic convençut que han fet tots els altres portaveus, els hem parlat amb molta 
honestedat. Jo fa pràcticament 12 anys que sóc regidor d’aquest Ajuntament de Tortosa i sempre he 
parlat amb molta honestedat i no he qüestionat que cap dels meus companys, que n’han sigut uns 
quants al llarg d’aquest 12 anys, parlin amb poca honestedat. Quan algú pot pensar que algú parla 
amb poca honestedat és que està decidit, ell, a parlar amb poca honestedat en alguna vegada. Per 
tant, inclús pels que no estan aquí, tots ens hem de respectar. 
 
Repeteixo, sàpiguen i ho han de saber que, d’acord molt semblant a uns percentatges que s’estan 
reproduint a tot el país, avui aprovarem aquests declaració en suport a la convocatòria de la consulta 
amb un 84,2% dels regidors presents, i amb un 76,1% de tots els regidors que composen 
l’Ajuntament. A tots vostès moltíssimes gràcies, moltíssimes gràcies a tots els que han volgut 
participar del debat i també als que per diferents raons, que en tot cas ja explicaran, no han volgut 
participar.  
 
En tot cas, jo crec que la notícia avui a Tortosa és que, de forma absolutament majoritària, amb un 
76% de tots els regidors que composen el Ple, l’Ajuntament de Tortosa, igual com faran més de 700 
ajuntaments a tot el país, aprova i recolza aquesta convocatòria de la consulta per part del president 
de la Generalitat per decidir sobre el futur polític de Catalunya el 9 de novembre. 
 
Per part meva res més, repeteixo, agrair també la presència de totes les persones que ens han volgut 
acompanyar a aquesta sessió plenària i l’assistència de tots els regidors. Moltes gràcies i bona tarde.  
 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda aprovar la proposta amb setze 
vots a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de CiU (12), ERC (2) i 
I-ET-E (2); i tres vots en contra corresponents als membres de la corporació del grup municipal del 
PSC. 
 

*-*-* 
 
I sense cap més assumpte per tractar, el senyor president aixeca la sessió a les vint-i-una hores i tres 
minuts, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 
 
 
 
El secretari accidental        Vist i plau 
          L’alcalde 
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