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Aurora Corral García, secretària general de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès
CERTIFICO:
Que el Ple de l'Ajuntament, el nombre legal de regidors i regidores del qual és de 25, va
adoptar en sessió ordinària de data 26 de maig de 2016, per majoria simple dels regidors i
regidores presents ( 5 vots a favor del grup municipal CxC, 5 vots en contra del grup
municipal CP, 4 vots a favor del grup municipal d'ERC, 3 vots en contra del grup municipal
C's, 3 vots en contra del grup municipal PP i 3 vots a favor del grup municipal CIU) l'acord
següent:
MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE
CATALUNYA A FAVOR DE DECLARAR LA FESTA DE SANT JOAN COM LA
FESTA NACIONAL DELS PAÏSOS CATALANS
Atès que els Focs de Sant Joan s’han celebrat des de fa segles arreu dels territoris de parla
catalana, des del nord dels Pirineus fins al sud del País Valencià, passant per les Illes Balears,
la Franja, Andorra i l’Alguer.
Atès que els Focs de Sant Joan, encesos amb la Flama del Canigó des de 1966 ençà, han
contribuït com cap altra festa a conservar i transmetre les tradicions pròpies de la nostra
nació.
Atès que la celebració dels Focs de Sant Joan ha tingut sempre un caràcter social, col·lectiu i
cerimoniós, fet que explica la seva continuïtat al llarg dels segles i la seva vigència actual,
una vigència que l’ha fet sobreviure a les diverses situacions polítiques i socials i superar
períodes històrics molt difícils al llarg del temps.
Atès el fet que la Festa de Sant Joan, festa arrelada en la major part dels territoris que
conformen els Països Catalans, pot contribuir a recuperar el sentit de nació d’una comunitat
històrica com a símbol d’esperança
El Ple ACORDA
Primer.- DONAR suport a la iniciativa de reconèixer oficialment la Festa de Sant Joan com a
Festa Nacional dels Països Catalans.
Segon.- DEMANAR als governs dels respectius territoris de parla catalana que prenguin en
consideració la iniciativa de declarar la Festa de Sant Joan la Festa Nacional dels Països
Catalans, ja que és una tradició popular arrelada en una de les tradicions més antigues d’
aquests territoris. I de l’altra, demanar-los que emprenguin les accions necessàries per fer-la
efectiva.
Tercer.- IMPULSAR, facilitar i fer difusió de la festa de rebuda de la Flama del Canigó a la
nostra localitat.
Quart.- FER ARRIBAR aquest acord a Òmnium Cultural, a flamacanigo@omnium.cat o al
carrer de la Diputació, 276, pral., 08009 de Barcelona. "
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I perquè així consti als efectes oportuns es lliura aquest certificat, amb l'advertiment que
determina l'article 206 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals vigent, per ordre i amb el vist-i-plau del senyor Alcalde de l’Ajuntament de
Cerdanyola del Vallès.

