
 

 

    
 

MOCIÓ A FAVOR DE L’ESTELADA AL BALCÓ DE L’AJUNTAMENT DE 

SANT FELIU DE LLOBREGAT 

 

 

L’Estelada és una bandera històrica de Catalunya que es compon per la Senyera (quatre 

barres vermelles sobre fons groc) a la qual s’hi afegeix un triangle blau amb un estel 

blanc, que simbolitzen la humanitat i la llibertat (inspirant-se en els colors i les banderes 

de la revolució americana, francesa i cubana). Simbolitza la lluita de Catalunya i dels 

Països Catalans per la seva llibertat. 

 

Els primers antecedents del símbol de l’Estelada daten del 1908 amb una Estelada 

romboïdal (un rombe blau amb estel blanc al mig de la Senyera) i del 1918 amb 

l’Estelada tal i com avui la coneixem. En paraules de Vicenç Albert Ballester, a qui és 

considera que fou el seu inspirador o creador, l’Estelada no deixa de ser la Senyera a la 

qual se li ha afegit un signe de rebel·lió (el triangle amb l’estel), que com quan s’hi 

afegeix el crespó negre com a signe de dol; s’eliminarà quan hagi fet la seva funció o 

assolit el seu objectiu, o sigui, quan s’assoleixi la independència de Catalunya. 

 

Històricament l’Estelada ha estat una bandera que representa la lluita de Catalunya per 

la seva llibertat. En aquest sentit, fou l’Estelada la bandera que onejà quan Francesc 

Macià proclamà la República Catalana el 14 d’abril de 1931, així com també ho fou el 6 

d’octubre de 1934 quan el President Lluís Companys proclamà l’Estat Català. 

L’Estelada també estigué present al front de guerra durant la guerra civil espanyol de 

1936 a 1939 al costat de la República, lluitant contra el feixisme i a favor de la 

democràcia i la llibertat. Posteriorment, durant la foscor del franquisme, diverses forces 

polítiques catalanes a la clandestinitat, la varen emprar, convertint-la en una bandera de 

resistència a la dictadura. És durant aquesta època que n’apareixen versions diferents, 

amb el triangle blanc o groc i l’estel vermell (anys 1968 i 1972 respectivament), 

adaptant el símbol original a l’estètica de la revolució socialista. 

 

A l’actualitat, l’Estelada és un símbol present al carrer, a les façanes de les cases i en 

festes populars, on és habitual que moltes colles castelleres l’utilitzin per culminar els 

seus pilars. 

 

Cal destacar que al costat del Poble de Catalunya, amb els lemes de “Som una Nació. 

Nosaltres decidim” i “Catalunya, nou Estat d’Europa”, l’Estelada fou la gran 

protagonista a les manifestacions del 10 de juliol de 2010 i de l’11 de setembre de 2012. 

 

Atès que a Sant Feliu de Llobregat existeix un moviment polític i social favorable a la 

sobirania i al dret a decidir del Poble de Catalunya, estès entre la ciutadania com es pot 

veure per la massiva participació de santfeliuencs i santfeliuenques en les dues 



manifestacions abans esmentades, i també en la marxa de torxes per la independència, 

que es dugué a terme a la nostra ciutat la nit del 10 de setembre passat. 

 

Atès que nombroses persones han proposat, que en determinades ocasions, es pugui 

penjar l’Estelada al balcó de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat i que aquest és un 

desig d’una important majoria de la ciutadania i d’amplis sectors del teixit associatiu 

santfeliuenc. 

 

Atès que l’Estelada és una bandera amb més de 100 anys d’història, vinculada a la 

defensa de la democràcia i a la llibertat nacional de Catalunya. 

 

Atès que al balcó de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, en determinades 

ocasions, ja s’hi ha penjat altres banderes sense estatus oficial, com a mostra de suport a 

col·lectius socials (bandera de l’Arc de Sant Martí el dia de l’orgull gai), de rebuig a la 

violència de gènere (bandera lila), la bandera de la República Espanyola com a mostra 

d’homenatge a totes les persones que van creure i van defensar l’Estat Republicà o fins i 

tot la bandera del Barça en algunes ocasions. 

 

Atès que la Plaça de la Vila és l’escenari dels esdeveniments culturals, festius i cívics de 

la nostra ciutat i que el balcó de l’Ajuntament és espectador i punt de referència de totes 

aquestes activitats. 

 

Atès que al Ple Municipal del passat 31 de gener de 2013, l’Ajuntament de Sant Feliu 

de Llobregat va aprovar una moció de suport a la Declaració de Sobirania i del Dret a 

Decidir del Poble de Catalunya aprovada pel Parlament de Catalunya. 

 

És per tot això que el Grup Municipal de Convergència i Unió (CiU) proposa al Ple 

Municipal de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, l’adopció dels següents acords: 

 

 

    ACORDS: 

 

Primer: Penjar l’Estelada al balcó principal de la Casa de la Vila de Sant Feliu de 

Llobregat, en diades i festivitats d’importància a Catalunya, com poden ser el 14 d’abril 

(commemoració de la República Catalana), el 23 d’abril (diada de Sant Jordi), el 23 de 

juny (arribada de la flama del Canigó), el 24 de juny (diada nacional dels Països 

Catalans), el 10 de setembre (marxa de torxes per la independència), l’11 de setembre 

(diada nacional de Catalunya) i en d’altres dates d’especial transcendència per a la 

reivindicació de les llibertats nacionals de Catalunya. 

 

Segon: Fer present l’Estelada en els actes commemoratius de la República i de la diada 

nacional de Catalunya, que l’Ajuntament celebra cada 14 d’abril i cada 11 de setembre, 

com a mostra d’homenatge a totes les persones que van defensar i van creure en la 

República Catalana i a totes les persones que han lluitat per la democràcia i les llibertats 

nacionals de Catalunya. 

 

Tercer: Comunicar aquests acords a les entitats santfeliuenques, a l’Associació Catalana 

de Municipis i Comarques, a la Federació Catalana de Municipis, als Grups 

Parlamentaris del Parlament de Catalunya i al Govern de la Generalitat de Catalunya.  

 


