MOCIÓ PER LA COMMEMORACIÓ DEL CENTENARI
DE LA REVOLTA DELS BUROTS, 1917‐2017.

Se’ns dubte, l’episodi més singular de la història d’Artés, és la Revolta dels Burots. És la
resposta de les classes populars davant els abusos de les oligarquies locals. És un fet
històric que ens ha d’enorgullir com a poble. No es tracta, com alguns erròniament
creuen, d’una lluita entre dos bàndols. És l’inici de la democratització de la política
municipal i l’alliberament del caciquisme. És el benefici del 99% .
És innegable que ens trobem davant d‘un fet polític, però també ho és en la vessant
social. Per tant, el centenari d’aquest fet és un bon motiu per fer una programació
cultural, lúdica i històrica que empenyi encara una mica més al sentiment positiu
d’orgull de pertinença a Artés.
Així doncs, cal involucrar al màxim d’entitats perquè es puguin fer seva l’efemèride,
celebrant‐la com ho creguin convenient. Però sobretot ens hauria de servir per acollir
als nous artesencs/ques que hem rebut els últims anys (sigui pel motiu que sigui), i no
oblidar als que han hagut de marxar per motius contraris a la seva voluntat.
Per tot el què s’ha mencionat, proposem l’adopció dels següents acords:
-

-

-

Creació de la Comissió Popular organitzadora de la Commemoració del
Centenari de la Revolta del Burots, format per representants dels grups
municipals, entitats locals, els amics del Museu d’Història, els comitès
d’empresa local i tota aquella gent que a títol individual vulgui aportar idees,
informació i treball al grup.
Establir una partida als pressupostos del 2016 i 2017 per cobrir les despeses de
tots els actes de commemoració, augmentable, segons els criteris de la
Comissió Popular.
Engegar un procés participatiu popular per decidir si establim com a festa local
extraordinària el dilluns 2 de Gener del 2017.

No obstant, el Ple de l’ajuntament decidirà,

