Ajuntament de Mataró

PREC PER SER CONTESTAT PER ESCRIT QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CiU
PER A LA COMMEMORACIÓ DELS 40 ANYS DEL CONGRÉS DE CULTURA CATALANA
Mataró ha centrat els actes commemoratius del 2017 en recordar els 150è aniversari
del naixement del mataroní il·lustre Josep Puig i Cadafalch, al que s’hi han sumat un
bon nombre d’entitats i ajuntaments de la comarca, però enguany hi ha altres
commemoracions que en la situació d’atac a les nostres institucions pel que estem
passant agafen una rellevància especial.
El 2017 es commemora també el 40è Aniversari de la Cloenda del Congrés de Cultura
Catalana (1975-1977). La Fundació Congrés de Cultura Catalana va presentar ja fa uns
mesos els projectes per tal de reivindicar i donar a conèixer el Congrés com a part del
patrimoni civil i de la memòria col·lectiva dels Països Catalans. L’acte de presentació
va tenir lloc al Pati de Columnes de l’ICAB, un escenari molt especial, ja que va ser la
Junta de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, presidida per Miquel Casals
Colldecarrera, els que van aprovar el gener de 1975 per unanimitat impulsar i
organitzar el Congrés de Cultura Catalana.
El Congrés de Cultura Catalana va ser una gran mobilització popular en favor de la
cultura catalana que es va produir després de la mort de Franco. Va iniciar-se el 1975 i
va tancar-se el 1977 i va centrar-se en una reivindicació col·lectiva en favor de la
llengua catalana i la cultura del territori, que va cobrir tot l'àmbit dels Països Catalans.
Va ser un moment clau de la transició: el Congrés va mobilitzar 12.000 persones, entre
acadèmics, activistes i simples ciutadans. El paper de la societat civil va ser clau: més
de 1.500 entitats es van adherir a l'acte. Tot i que els seus actes centrals van tenir lloc
a Barcelona, va anar acompanyat de molts actes a tots els Països Catalans. La tasca
del Congrés va ser clau en l'exigència de la normalització lingüística.
Tal com afirma el President de la Fundació, “cal recordar el Congrés i donar-lo a
conèixer a les noves generacions”.
L’acte final de la commemoració està previst que tingui lloc el proper dia 27 de
novembre, quan farà 40 anys exactes què el president Josep Tarradellas tancà el
Congrés i des del 29 de març, dia en que es van presentar els actes de
commemoració, s’han portat a terme diferents propostes, entre elles l’anomenada “El
Congrés al Territori”, per tal reivindicar la importància del factor local i territorial durant
el desenvolupament del Congrés.
A Mataró i Maresme s’hi van celebrar diversos actes, com la Presentació del Congrés,
reunió de delegats; jornades de l’àmbit d’Agricultura; debat de les resolucions de l’àmbit
d’Ordenació del territori; presentació de la Campanya “Ús Oficial del català” i de la
Campanya per la Salvaguarda del Patrimoni Natural; projecció d’una pel·lícula; festa
popular i excursió al Santuari del Corredor; conferència de la Campanya per “Les
Institucions Autonòmiques”; conferències, exposicions, projeccions de films, cercaviles,
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representacions teatrals, ballades de sardanes i actes de final de la Campanya de “El
Català al carrer”.
És per tot això que el Grup Municipal de CiU presenta el següent, PREC:
L’Ajuntament de Mataró organitzarà, abans d’acabar l’any, un acte institucional al Saló
de Sessions per tal de commemorar el 40 aniversari de la celebració del “Congrés de
Cultura Catalana”, que a Mataró va comptar amb la participació i implicació de
ciutadans i entitats.
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