Proposta de resolució que presenta el Grup Municipal d’ERC-AM, per tal de ser
debatuda i aprovada, si s’escau, en el proper ple de l’Ajuntament de Riudoms, de
conformitat amb l’article 106 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya (DECRET LEGISLATIU 2/2003, de 28 d'abril):
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Enguany la comissió del centenari de la senyera estelada celebra els cent anys de la
bandera que impulsà i dissenyà Vicenç Albert Ballester el 1919, com a senyal de la lluita
per una Catalunya lliure. Aquest símbol, que ja comptava amb antecedents gràfics el
1908, avui ja transcendeix els partits polítics, esdevenint una veritable icona catalana.
Vicenç Ballester ha entrat enguany a l´Enciclopèdia Catalana, gràcies a la seva
infatigable tasca en favor de les llibertats catalanes a través de múltiples iniciatives com
les de la Reixa, l´Associació Catalana de Beneficència, l´Associació per l´Ensenyança
Catalana, el Comitè Pro-Catalunya, les revistes "Renaixement", "la Tralla" i "l´Insurgent".
Per fer difusió d’aquest i altres actes s’ha creat la Comissió Centenari de la senyera
estelada que difon aquesta efemèride mitjançant actes commemoratius i pedagògics.
Per tot l´exposat demanem:
1-Que el M.I. Ajuntament posi a debat en la comissió del nomenclàtor de la vila (o
ciutat), la proposta del grup municipal de (posar partit) de nomenar un carrer o plaça
dedicat al patriota català Vicenç Albert Ballester, per la seva meritòria biografia
exposada a dalt.
2-Que en la Diada Nacional d’enguany, així com es participà en la campanya "Un País,
Una Bandera", hissant en solitari la senyera catalana tradicional en senyal d´honor i
respecte pels nostres símbols, es pengi a en un lloc destacat la senyera estelada, en
commemoració del centenari de la seva creació i en record dels objectius pels quals va
ser creada: la recuperació de la plena sobirania per a Catalunya.
3-Que per poder desenvolupar les tasques de la Comissió del Centenari de l’estelada,
mitjançant actes i presentacions públiques, i amb la creació d’un arxiu Vicenç Albert
Ballester, es faci una aportació de ………………… euros*.
(*El cte.bancari és:Caixa Penedès 2081 0274 42 3300004290)

Donar-ne publicitat d’aquest acord al butlletí, a la plana web i a la radio municipals

Salvador Mestre Gispert
Portaveu i en representació del Grup Municipal d'ERC-Acord Municipal
Riudoms, 20 d’agost de 2008

