PROPOSTA DE DECLARACIÓ QUE PRESENTA LA CANDIDATURA
D'UNITAT POPULAR DE REUS (CUP) PERQUÈ L’AJUNTAMENT DE REUS
DONI SUPORT ALS ACTES ORGANITZATS PER LA CIUTADANIA EN
MOTIU DE LA DIADA NACIONAL DEL PRINCIPAT DE CATALUNYA

DAVID VIDAL CABALLÉ, regidor i portaveu del grup municipal de la Candidatura
d'Unitat Popular de Reus (CUP),

EXPOSA:

En motiu de la Diada Nacional del Principat de Catalunya, la societat civil reusenca a
través del fort teixit associatiu de la ciutat, ha organitzat desenes d’actes per recordar
l’efemèride de l’11 de Setembre de 1714, tot recordant la vigència de la lluita del poble
català per la defensa de la nostra llengua, cultura, territori i identitat, així com per exigir
la independència del nostre poble que garanteixi el respecte d’aquestes i construir un
nou Estat que estigui al servei dels interessos del poble català.
El creixement de la consciència independentista arreu dels Països Catalans és
exponencial en els darrers anys, ja sigui a causa de la conjuntura de crisi social,
econòmica i política global, o arran de les enèsimes polítiques del govern espanyol i
francès en contra dels drets i les llibertats del poble català.
L’espoli fiscal que pateix la Comunitat Autònoma de Catalunya, les Illes Balears i
Pitiüses i el País Valencià és asfixiant. De fet, les comunitats continentals ja han hagut
de sol·licitar un rescat econòmic a l’Estat espanyol per poder pagar factures pendents i
nòmines dels treballadors i treballadores públiques.
Per altra banda, els i les catalanes patim en pròpia pell les conseqüències d’un model
de desenvolupament econòmic especulatiu i que no ha revertit en el benestar social.
La retallada de salaris, l’eliminació de subsidis socials, la retallada de drets socials,
l’augment de les taxes de la universitat, l’augment i volum actual d’atur, el creixent

desmantellament del sector industrial, els desnonaments, les estafes bancàries, la
manca de crèdit, els rescats bancaris amb diners públics... són alguns exemples de la
crua realitat que els reusencs i reusenques estem vivint a diari.
Per si no fos prou, el govern espanyol està aprofitant la conjuntura actual per endegar
un enèsim procés de recentralització de l’Estat, que significa un nou ataca al model
caduc de l’estat de les autonomies.
Per tot això, el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular, proposa a la Junta
de Portaveus de l’Ajuntament de Reus l’aprovació de la present declaració:

1. Donar suport a totes les iniciatives del teixit associatiu de la ciutat organitzades en
motiu de la Diada Nacional del Principat de Catalunya.
2. Invitar a la ciutadania de Reus a participar en aquests actes i a penjar la
senyera/estelada als balcons de les cases.
3. Invitar als representants municipals a participar de les manifestacions organitzades
en motiu de la Diada Nacional.
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