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El fenomen dels referèndums per la independència de Catalunya va començar a partir de la 
iniciativa del Moviment Arenyenc per L’Autodeterminació (MAPA), un moviment cívic local 
que aplega a la seva Taula Permanent entitats cíviques i culturals de la vila.  
 
El MAPA va comunicar a l'Ajuntament d'Arenys de Munt la seva voluntat de fer una consulta 
entre els vilatans el 13 de setembre del 2009 i el Ple de l'Ajuntament del dia 4 de juny va 
aprovar donar suport a aquesta iniciativa amb un resultat del 85% dels regidors de la població 
a favor de la proposta. Finalment, tot i que la Justícia (jutjat del contenciós administratiu 
número 14 de Barcelona) va impedir que el Consistori hi donés suport, el referèndum es va 
celebrar tal com s’havia previst. 
 
A posteriori, recollint l’esperit d’Arenys de Munt, es creà la Coordinadora Nacional de 
Consultes per la Independència, que engloba plataformes, entitats, persones a títol individual, 
etc.  Des d’aleshores la Coordinadora ha treballat per donar suport a totes aquelles Comissions 
Ciutadanes Organitzadores de les Consultes que sorgissin als municipis catalans, amb el nom 
del municipi seguit de la paraula “decideix”. El 13 de desembre del 2009, “13D”, hi hagué la 
segona onada, en què van participar 166 municipis i on més de 700.000 persones estaven 
cridades a les urnes, amb un total de més de 15.000 voluntaris, 252 locals i 564 meses. 
 
Després de diverses onades, i tenint present que aquest proper dia 25 d’abril serà la tercera i, per 
tant, se celebraran arreu del país referèndums per la independència a un total de 212 municipis, 
des de la Coordinadora Nacional i recollint la voluntat dels democràtics plens municipals 
que han recolzat les mocions a favor dels referèndums, el convidem a vostè,  
Excel·lentíssim i Magnífic Dr. Josep Joan Moreso Mateos, Rector de la Universitat 
Pompeu Fabra i a tots els membres d’aquesta digna institució a participar en aquesta festa 
de la democràcia, la participació i el civisme i a fer difusió de la iniciativa tot extenent-la a 
la resta de la comunitat universitària. 
 
  
A la seva disposició,  
 
Coordinadora per la Consulta sobre la Independència 


