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Ajuntament	  de	  Mataró	  

 
Prec del Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular 
(CUP) perquè l’Ajuntament de Mataró deixi de commemorar 
el dia de la Constitució espanyola 
 

Des de fa cinc anys, l’Ajuntament de Mataró celebra un acte institucional per commemorar el 
dia de la Constitució espanyola cada 6 de desembre. 

La iniciativa és fruit d’una proposta de resolució presentada pels grups municipals del PP, PSC i 
ICV-EUIA on l’acord deia textualment:  

“L'Ajuntament de Mataró organitzarà cada any, i en ocasió del Dia de la Constitució el 6 de 
desembre, un acte institucional per tal de commemorar l'efemèride amb l'objectiu de difondre 
els valors que el text representa per a tots els ciutadans". 

Malgrat que la Proposta de resolució en el text expositiu mostrés una inexistent cara amable de 
la Constitució espanyola “Fruit també de la Constitució va ser també el reconeixement de la 
diversitat d'Espanya, formada per nacionalitats i regions, que va permetre la redistribució de 
poder i competències de l'Estat a les Comunitats Autònomes” (sic), la realitat és que la 
Constitució espanyola mai ha reconegut la nació catalana i encara menys el nostre dret a 
l’autodeterminació. 

Han passat cinc anys i cada dia som més els qui per edat no varem poder votar aquesta 
constitució que ara se’ns imposa com a llei opressora que nega l’existència del poble català com 
a subjecte de drets: ens nega l’autodeterminació, ens nega la sobirania fiscal, ens imposa la 
Monarquia, manté la supremacia de la llengua castellana, imposa l’economia capitalista, manté 
els privilegis de l’Església Catòlica i la intervenció de l’Exèrcit en els afers polítics (art. 8 CE). 

Paral·lelament a aquesta realitat jurídico-política, l’acte institucional de l’Ajuntament de Mataró 
per commemorar el dia de la constitució espanyola, no ha estat rebut amb cap mena  
d’entusiasme popular atès l’escassa participació en aquest acte (l’any passat en prou feines 
s’omplia la primera fila de la Sala de Plens). 

Atès tota aquesta realitat i atès que l’Ajuntament de Mataró hauria de prioritzar altres temes, el 
grup municipal de la CUP presenta el prec següent: 

L’Ajuntament de Mataró deixarà de celebrar i no destinarà cap recurs públic a la commemoració 
de la Constitució espanyola. 
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Mataró,	  18	  d’octubre	  de	  2013	  


