
 

 

Aquest 2015, la Diada Nacional de Catalunya esdevé un dia especialment 

significatiu per la proximitat de les eleccions del proper 27 de setembre. Des de 

l’ACM, entitat municipalista de referència, amb 918 ajuntaments i representant 

el 96% dels ens locals catalans, volem expressar un any més el ferm 

compromís municipal i nacional amb el següent MANIFEST: 

  

MANIFEST DE L’ONZE DE SETEMBRE DE 2015 DE L’ASSOCIACIÓ 

CATALANA DE MUNICIPIS I COMARQUES 

  

Ens trobem en una cruïlla històrica en què els catalans i catalanes hem de 

decidir quin volem que sigui el futur polític del nostre país. El proper 27 de 

setembre els catalans i les catalanes estem cridats a les urnes per votar 

democràticament i lliure quins han de ser els representants polítics que 

seguiran el camí que la ciutadania hagi marcat. 

  

El món local, els alcaldes i les alcaldesses, els regidors i les regidores, són 

coneixedors directes de les inquietuds i els anhels dels veïns i veïnes. Un país 

que en els darrers anys ha patit un govern central que ha atacat frontalment els 

interessos dels catalans i les catalanes i les seves institucions, amb un esperit 

clarament recentralitzador. Un govern central que s’ha dedicat a litigar 

contra ajuntaments preocupat per la simbologia, les banderes o els acords 

polítics que sobiranament prenien els seus plens, fent perdre temps i diners de 

tots, en comptes de vetllar i ajudar a millorar la qualitat dels serveis que oferim 

als ciutadans.   

  

Aquests atacs han estat constants i directes i han afectat també a l’autonomia 

local. La recentralització exercida pel govern de l’Estat va voler fer creure que 

els ens locals érem un dels principals responsables del malbaratament dels 

recursos públics i que fèiem una mala gestió, i ens va imposar una Llei de 

racionalització i sostenibilitat de l’administració local (LRSAL). Una llei que 

lamina les competències dels nostres ajuntaments. El temps i les dades, han 

demostrat que som l’administració més sòlida, fiable i eficaç, la menys 

endeutada, i la més ben valorada per la ciutadania.  El coratge dels alcaldes i 

alcaldesses per fer front a aquesta llei han permès mantenir els serveis públics 

que els nostres conciutadans necessiten. 

  

Amb tot, cal que avui, Diada Nacional de Catalunya, manifestem que: 

  

- Els ens locals fem una crida a la ciutadania a sortir al carrer i participar 

de totes les activitats cíviques i commemoratives organitzades durant la 

Diada Nacional de Catalunya. 



 

  

- Fem nostres els anhels de la societat catalana perquè el proper 27 de 

setembre lliurement i democràtica decidim quin futur volem per a 

Catalunya, i que el resultat que en surti sigui respectat per tothom. 

  

- Donem i donarem ple suport al Parlament de Catalunya, al President i al 

Govern de la Generalitat perquè puguin defensar amb fermesa i 

perseverança els interessos que democràticament hagin expressat els 

catalans i catalanes a les urnes. 

  

- No permetrem que ningú més que nosaltres decideixi el nostre rumb i el 

nostre horitzó. El futur dels catalans i les catalanes depèn de nosaltres 

mateixos, i els ajuntaments de Catalunya hi estem plenament 

compromesos. 

 


