
PREGUNTA QUE PRESENTA  LA CANDIDATURA D'UNITAT POPU LAR DE 
REUS (CUP) EN RELACIÓ A LA PROPOSTA DEL COL·LECTIU 

“IRREDUCTIBLES BAIX CAMP” EMPLAÇANT EL CONSISTORI A  PENJAR 
L’ESTELADA AL BALCÓ DE L’AJUNTAMENT DURANT LA DIADA  DE L’11 

DE SETEMBRE 
 
 
DAVID VIDAL CABALLÉ, regidor i portaveu del grup municipal de la Candidatura 
d'Unitat Popular de Reus (CUP), presenta la següent moció. 
 
 
EXPOSA: 
 
La present setmana, els grups municipals de l’Ajuntament, vam rebre un correu 
electrònic del col·lectiu “Irreductibles Baix Camp”, en el qual s’emplaçava al Consistori 
a penjar la bandera estelada al balcó de l’Ajuntament durant la Diada de l’11 de 
Setembre. En concret, el text de la petició era el següent: 
 
“Trobant-nos propers a la celebració de la Diada Nacional de Catalunya, no podem 
deixar de banda l’intens caràcter reivindicatiu que enguany adquireix aquesta 
celebració com a conseqüència dels recents atacs contra els drets dels catalans per 
part de les institucions espanyoles. 
 
Aquests atacs es concreten en conegudes actuacions com la limitació de la capacitat 
de decisió financera i pressupostària resultant de la modificació constitucional i que 
agreujarà la situació econòmica de Catalunya, especialment afectada pel continu 
espoli fiscal, així com la liquidació del sistema educatiu català, evidenciat per un últim 
despropòsit més del TSJC que obliga a incloure el castellà com a llengua vehicular en 
el model d’immersió lingüística en un termini màxim de dos mesos. 
 
En aquest sentit és obligació de tots ser actius en la defensa dels nostres drets i és per 
això que, com a representants d’una part dels ciutadans de Reus, els hi volem 
demanar, tal i com fan en d’altres consistoris catalans, que pengin la bandera estelada 
al balcó de l’Ajuntament de Reus l’onze de setembre en atenció al que representa la 
voluntat d’una part important de la ciutadania reusenca d’assolir un Estat Propi i, en 
qualsevol cas, com a senyal de reivindicació i rebuig per part d’aquest Ajuntament a 
les restriccions a la nostra ja de per si limitada sobirania.” 
 
 
PREGUNTA:  
 
Quina és l’opinió del govern municipal respecte aquesta proposta del col·lectiu 
“Irreductibles Baix Camp”? 
 
 
 
 

CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR DE REUS 
Reus, a 7 de setembre de 2011 

 


