
MANIFEST 6D  
Treballem per Catalunya  
 
Els alcaldes i alcaldesses treballem pels nostres pobles i ciutats, pel nostre país. Els 365 
dies de l’any, de forma incansable i sense distinció de festius. La vocació de servei 
públic fa que estiguem a disposició de la nostra ciutadania, sempre, com un fet 
habitual. 
 
En aquest marc, gens excepcional, treballem avui també, dia 6 de desembre, per 
Catalunya.  
 
Com a país democràtic creiem que els dies festius han de ser representatius d’una 
sensibilitat majoritària i pròpia, mai imposada. Per aquest motiu els regidors i 
regidores de l’Ajuntament de Manresa volem  
 
MANIFESTAR que  
 
Treballem avui com qualsevol altre dia des del respecte més absolut per la diversitat 
política i social de Catalunya. No ens trobem còmodes commemorant una Constitució 
Espanyola que havia de garantir els drets elementals de la ciutadania i que ha acabat 
essent utilitzada per aquells que els volen limitar. Un text constitucional que s’utilitza 
políticament en contra de Catalunya, una i altra vegada.  
 
En l’actualitat, la interpretació de la Constitució espanyola està clarament polititzada 
per un tribunal il·legítim com el Tribunal Constitucional. La cotilla que suposa la 
Constitució acaba convertint-la en una presó per la democràcia, que impedeix al poble 
català decidir lliurement sobre el seu futur polític. En nom del text constitucional se 
suspenen lleis que afecten les necessitats més bàsiques de la ciutadania de Catalunya, 
com les lleis per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa 
energètica, per la igualtat efectiva entre dones i homes, la prohibició de la celebració 
de les curses de braus o l’impost de dipòsits bancaris són només algunes de les 24 lleis 
suspeses pel Tribunal Constitucional des del 2010. El Tribunal Constitucional intenta 
tallar de soca-rel qualsevol resolució del Parlament de Catalunya. D’aquesta manera, 
l’Estat, lluny d’actuar amb sentit democràtic, continua amb la seva intransigència i 
posa la mordassa a la veu de la majoria representada al Parlament.  
 
Darrerament, hem vist també com el text constitucional acaba essent utilitzat com a 
Codi Penal per investigar els càrrecs electes que en l’exercici de les seves funcions 
permeten el debat a Catalunya sobre el procés sobiranista. 
 
Constatem que la via per a la reforma de la Constitució espanyola és un camí que no 
porta enlloc i que alguns partits proposen per recentralitzar l’Estat i liquidar 
l’autogovern. No hi ha, per tant, cap esperança en cap reforma constitucional amb 
garanties de millora de l’estatus de Catalunya, com a integrant d’un suposat Estat 
federal. Per tot això, reafirmem que la plena sobirania de Catalunya i la garantia dels 
drets dels ciutadans i ciutadanes passa únicament per l'obertura d'un procés 
constituent en el marc de la República Catalana. Apostem per promoure als nostres 



municipis, de forma coordinada amb el Parlament de Catalunya, el procés constituent, 
el debat social i ciutadà que ha de servir de base a la futura constitució catalana. 
Construirem un país plural, divers, modern, socialment just i amb fortes conviccions 
democràtiques.  
 
Volem que els valors del futur estat estiguin basats en la solidaritat i el civisme, perquè 
aquestes són les arrels del nostre poble. Som terra d’acollida, som un país que vol 
garantir la igualtat d’oportunitats per a tothom. Respectem la diversitat perquè ens 
enriqueix com a societat i promovem la igualtat d’oportunitats com a única manera 
d’avançar cap a un futur millor i més just.  
 
Avui, dia 6 de desembre, treballem per la convivència i el civisme. Avui, més que mai, 
convertim els nostres pobles i ciutats en exemples de participació, de civisme, i 
contribuïm a sensibilitzar sobre les desigualtats socials.  
 
 


