El GRUP MUNICIPAL D'INICIATIVA PER CATALUNYA-VERDS INDEPENDENTS DE
BANYOLES presenta al Ple Municipal de 27 de setembre de 2010 la següent

MOCIÓ PER A LA CEL.LEBRACIÓ PARTICIPATIVA DE LA DIADA
NACIONAL DE L’11 DE SETEMBRE
La Diada de l’Onze de Setembre commemora la caiguda de Barcelona en mans de tropes
franco-castellanes el 1714, i, com a conseqüència, la pèrdua, en el marc de la disputa
dinàstica entre borbons i àustries, d’un Estat propi català, dotat de sobirania plena,
institucions clarament diferenciades de les d’altres regnes hispànics, lleis pròpies,
moneda, tribunals, exèrcit, etc.
La Diada estableix, a més, la voluntat de no perdre la consciència col·lectiva d’aquella
pèrdua i l’afirmació de la necessitat de recuperar aquells drets que com a poble ens
pertanyen.
Commemorada la data des de fa més d’un segle, va esdevenir, finalment, la Diada
Nacional de Catalunya, segons estableix l'article 8.1 de l'Estatut d'Autonomia de 2006 que
declara:
"Catalunya, definida com a nacionalitat en l'article 1, té com a símbols nacionals la
bandera, la festa i l'himne".
L'article 8.3 estableix:
"La festa de Catalunya és la Diada de l'Onze de Setembre".
És evident que les col·lectivitats trien com a símbol d’identitat allò que comparteixen
íntimament i de manera més ferma, i la manifestació d’aquest símbol esdevé externament
un referent d’unitat.
En aquest sentit és evident que l’apropiació de la celebració per part d’alguns o l’exclusió
dels qui tenen determinades diferències de criteri polític empobriria la Diada i ens afebliria
com a poble i com a nació.
Fóra, per això mateix, inacceptable una commemoració de la Diada Nacional de
Catalunya a Banyoles que no tingués en compte la pluralitat de maneres de pensar de la
seva ciutadania, legítimament expressades a través dels instruments de participació
política; o que tries discursos, personalitats o símbols que identifiquessin una determinada
força política o ideologia i no el conjunt dels banyolins i banyolines.

Per això, el Grup Municipal d’ICV-Independents de Banyoles, amb el propòsit de millorar
els criteris amb els quals se celebra la Diada Nacional de Catalunya a la nostra Ciutat, i
fer-la més participativa i autènticament representativa de la voluntat de la ciutadania,
proposa al Ple Municipal l’adopció dels següents

ACORDS:
1. L’Ajuntament de Banyoles prepararà la celebració de la Diada en una Comissió
Municipal participativa. Aquesta comissió disenyarà de manera consensuada els
formats, els continguts, els missatges i pressupost. En aquesta funció
s’utilitzaran criteris no partidistes i s’interpretarà, de la forma més inclusiva
possible, la sensibilitat i la identitat col·lectiva ciutadana.
2. Els criteris amb què es prepararan els actes tindran en compte el caràcter
institucional i unitari de la Diada i intentaran assolir la representativitat del
conjunt de la ciutadania, tant pel que fa a les persones com als missatges
implícits i explícits que es visualitzin; assegurant, així, la necessària neutralitat
d’una institució que representa tothom.
3. Sens perjudici de la neutralitat de la institució municipal, els actes permetran i
encoratjaran l’expressió lliure i democràtica de tots els sentiments, símbols i
idees per part de la ciutadania que hi participi, sempre que es manifesti de
manera respectuosa amb la resta de persones.
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