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ASSEMBLEA DEMOCRÁTICA DE CADAQUES 
BUTLLETI D'INÍÜHMACIO de l'A.D.C. CADAQUES 13 Juliol 1977 

PRIMERA DECLARACIÓ DELS „c ,, . . . 
^ ^ El día 25 de juny d enguany es reuni per primera vegada, 

DIPUTATS I SENADORS CATALANS , . , , , A~ 1 * +.u* * / + * • 
després de mes de 40 anys, la totalitat de dipútate 1 
senadors elegits lliurement peí poblé cátala. 

Aquests parlamentaris, diputats i senadors, que representen legítiwament a Catalunya, 
feren el seu primer document, és sens dubte una deolaració de principis. Es una declaració 
clara i contundent en la que entre altres coses diu: 

DEMANAR L'AUTONOMIA DE LES NACIONALITATS I REGIONS DE L'ESTAT ESPANYOL. 
Els diputats i senadors per la circumscripció de Girona o sia els elegits directarent per 
nosaltres, fan una declaració conjunta i diuen entre altres coses: L'ADOPCIO D'UNA CONSTI-
TUCIO AUTENTICAilENT DEMOCRÁTICA 0BERTA A LA PLURlftACIONALITAT DE L'ESTAT ESPANYOL. 

També senadors i diputats independentment han escrit quantitat d articles en els 
periddics sobre la: NACIÓ CATALANA, i de les NACIONALITATS DINS L'ESTAT ESPANYOL. 

• Ze£óJ. ayé. I°I i1^. WACICjNALITAT_o_NACIO ? 
NACIÓ o NACIONALITAT vol dir una comunitat natural d'homes aplegats en vida comuna per 
unitat de territori, de costums, d'história, de llengua, i tenint conciencia d'a^uesta 
comunitat i amb voluntat d'afirmar-la i fer-la respectar. 

Aqüestes característiques concorren en els Palsos Catalans. 
• S«Í X°I i1!. BSTAT ? 

ESTAT vol dir un organismo jurídico-politic i administratiu; un conjunt d'elements i 
Instruments de poder que actúen organitzant els ciutadans dins uns limits geográfica 
determinats que son les seves fronteres. 

• Q*é. Z°I l̂ í. ESTAT PLURIIíACIOMAL ? 
ESTAT PLURINACIONAL vol dir que un ESTAT, O sia un organisme jurídico-politic i adminis
tratiu, té dins les seves fronteres diverses NACIÓNS. 

En el cas de l'ESTAT espanyol és PLURINACIONAL perqué hi conviuen la NACIÓ gallega, 
la NACIÓ basca, la NACIÓ catalana, i la NACIÓ espanyola. Queda dones ciar, que els 
catalans sóm una NACIÓ que junt amb unes altres NACIONS formem l'ESTAT espanyol, que és 
per tant un ESTAT PLURINACIONAL. 

RESULTATS LE LES ELECCIÓNS PEL CONGRES EN EL MUNICIPI DE CADAQUES 

Partit Socialista Unificat de Catalunya -PSUC- 52 6'05 % 
Candidats Indep. Gongrés Prov. de Girona 5 0'58 % 
Alianza Popular Coalic. Conviv. Catalana -AP- 10 i'ié i 
Pacte Democrdtic per Catalunya -CDC EDC PSCr rac- 440 51'16 i 
Unió del Centre i Democracia Cristiana de Catalunya -UDC- 61 7'09 % 
Socialistes de Catalunya-PSCc- -PSOE- 86 10'00 % 
Lliga de Catalunya Partit Lliberal Cátala 43 5'oo % 
Unidad Socialista -PSP- PPS- 13 I'5I % 
Esquerra de Catalunya -ERC PTE- 19 2'21 % 
Unión de Centro Democrático -UCD- 122 I4'I9 % 
Front per la Unitat deis Trebailadors -FUT- 9 I'05 % 



"OBÜfc^rLTATS DE LES ELECCIOKS PEL COhGüES Eü ELS MUklC IPIS DE L'ALT EMPOHDA 

Partit Socialiesta Unificat de Catalunya -PSUC- 3.180 8*08 % 
Candidats Indep. Congrés Prov. de Girona 780 l'98 % 
Alianza Popular Coalic. Conviv. Catalana -AP- I.55I 3'95 % 
Pacte Democrátic per Catalunya -CDC EDC PSCr ] rac- II.165 28'39 % 
Unió del Centre i Democracia Cristiana de Catalunya -UDC- 1.617 4'I2 % 
Socialistes de Catalunya -PSCc PSOE- 8.493 2I'60 # 
Lliga de Catalunya Partit Lliberal Cátala 1.705 4'34 % 
Unidad Socialista -PSP FPS- 314 0'78 % 
Esquerra de Catalunya -ERC FPE- 1.529 3'89 $> 
Unión del Centro Democrático -UCD- 8.711 22*15 % 
Pront per la Uhitat deis Treballadors -FUT- 282 0'72 % 

Feliciten) al poblé de Cadaqués perqué ha aconseguit dins de la comarca un deis 
percentatges de vots mes alt (82*56 %) per els partits catalans, no sucursalistes, 
que volen 1 Estatut d'autonomia del 32 core a minim i el restabliment de la Generalitat 
i el retorn del President Tarradellas. 

L'ASSEMBLEA DEMANA L'ESTATUT I EL KESTABLIMENT -
DE LA GENEkAlITAT A L'AJUIJTALEWT LE CADAQUÉS E 1 d l & 25 deJ ""• á& Bal8» GJJl° 

membres de 1 Assemblea van ser 
rebuts per 1'alcalde de la vila a qui van Iliurar un document que deia: 

L'Assemblea Democrática de Cadaqués, fent-se ressó de la Campanya 
"VOLEM L'ESTATUT" i el Manifest "FEo. LA GENEtíALITAT I EL ÜETOÜU DE JO SEP 
TAlÜtADELLAS", i com a responsables d aqüestes campanyes els sotasignants, 
demana a 1 Ajuntament de Cadaqués que s'hi adhereixi, com ja ha estat fet 
per molts velns de la vila. 

Aquesta adhesió feta pública, per part de 1 Ajuntament, significaré 
que exigeix i alhora reconeix 1'Estatuí d'autonomia i en consequéncia el 
restabliment de la Generalitat i el retorn inmediat del seu President 
Josep Tarradellas. _ . • __ , „ -

Cadaqués, le de maig de 1977 
Aquest document és avalat per rnés de cent signatures de velns deCadaqués. 

L'alcaltíe va assegurar 1'aprovació del document a la propera plenaria per part de 
l'Ajuntament. Dies mes tard es va fer una gestió per coneixer els resultats i se'ns va 
explicar que el dia 13 de maig, o sia 12 dies abans del lliurament del document de 
1'Assemblea, havia hagut una plenaria de l'Ajuntament on s'havia aprobat per unanimitat 
demanar 1 Estatut ael 32. A la plenaria del dia 27 de maig, o sia 2 dies mes tard del 
lliurament del document de 1 Assemblea, es va fer un lleu esnEnt sense considerar—lo en 
totes les seves parts. 

L'Assemblea fa de tot aixó les seguents ooservacions: 
a) Un aoord tan trascendent per Catalunya i concretament pels municipis (recordem el gran 

desenvolupament i 1'autonomia que tingueren els municipis amb la llei municipal de 1934 
feta a l'empar de 1'Estatut del 32) l'Ajuntament el va fer silenciosament. 

b) Al moment de Iliurar el document de l'Assemblea feia 12 dies tan sois de l'aprovació per 
unanimitat per part de l'Ajuntament i el Sr. alcalde ja no ho recordava?. I si no recor-
dava, com és que no mostró la seva satisfacció al veure recolzada, per mes d'un centenar 
de veins, la seva gestió i les deis seus companys de consistori, en tan important afer?. 

c) Cal que s'aprovi el document sencer, és a dir: "VOLEM L'ESTATUT" i "PEH LA GENEkALITAT 
I EL KETOidJ DE JOSEP TAlífiADELLAS". 

Conclusió: Es una llastima que els homes que formen 1'actual Ajuntament tot i que 
reconeixem la seva oportunitat en demanar 1'Estatut no ho hagin completat, demanant el 
restabliment de la Generalitat i el retorn del President Tarradellas, I és mes llastimós 
encara que en aquests moments continui havent un distanciament tan gran entre ells i el 
poblé, i no aconseguim participar tots plegats de les reivindicacions que el poblé de 
Cadaqués fa junt amb tot Catalunya, 

En definitiva, encara no hem entes que ocupar uns carrees públics significa fer 
política, aixó és, fer les coses públicaraent i en benefici de tota la comunitat. 

•••ttoooofooool**** 
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