
MOCIÓ DE CONDEMNA A LA BRUTALITAT POLICIAL DE L’ESTAT A CATALUNYA I 
REBUIG A LA CASA REIAL PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS DE LA CUP + ERC + 
PDeCAT

El passat dia 1 d' octubre vam celebrar el Referèndum d’Autodeterminació per decidir el 

futur polític de Catalunya. Una jornada que havia de transcórrer pacíficament va ser 

violentada per les brutals, indiscriminades i nombroses càrregues policials efectuades 

per la Guàrdia Civil i la Policia Nacional espanyola contra població civil arreu del 

territori. Fruit d’aquesta violència estatal més de 900 persones, de totes les edats, que 

defensaven les escoles de forma totalment no-violenta i participaven en una consulta 

plenament democràtica, van resultar ferides.

La repressió estatal va ser contestada de forma totalment exemplar i efectiva per part de 

milions de persones que protegien les escoles des del divendres 29 de setembre a la 

tarda. La resistència popular i no-violenta va possibilitar que més de dos milions de 

persones poguessin votar en el referèndum. L’autoorganització popular, que aglutinava 

persones, col·lectius i entitats de diferents sensibilitats polítiques, va permetre superar 

l’estat de setge i por que l’Estat espanyol pretenia generar per impedir, així, l’exercici 

legítim i democràtic del poble català de decidir els seu futur. L’1 d’octubre va ser un dia 

d’unitat popular.

Dos dies després del referèndum, Catalunya va materialitzar amb èxit la vaga general 

convocada pels sindicats COS, CGT, Intersindical-CSC i la IAC. Milions de persones van 

sortir als carrers per condemnar la repressió patida el dia del Referèndum. Aquell 

mateix vespre el rei de l’Estat espanyol, Felip VI, va fer un discurs que no només no 

condemnava la repressió estatal sinó que li donava carta blanca perquè aquesta 

continués sense contemplacions. Ciutadans i PSOE també van validar l’actitud 

repressiva del Govern del PP davant el Referèndum d’Autodeterminació de Catalunya. 

La via de la desobediència i resistència popular no-violenta ha permès visualitzar tot 
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l’engranatge repressiu de l’Estat espanyol, que com s’ha demostrat va molt més enllà que 

l’actual govern central de Mariano Rajoy.   

Per les raons apuntades, l’Ajuntament de Sant Martí Sarroca acorda:

⦁ Deixar constància que aquest municipi estarà al costat d’allò que decideixin 

les institucions catalanes, Govern català i Parlament de Catalunya, d’acord 

amb els resultats obtinguts en el Referèndum de l’1 d’octubre.

⦁ Denunciar i condemnar de forma enèrgica, alta i clara tota la violència 

generada per l’Estat espanyol, emparat pel seu Govern mitjançant l’actuació 

de la Policia Nacional espanyola i la Guàrdia Civil, contra veïns i veïnes dels 

nostres pobles i ciutats que l’únic que volien és decidir i exercir la 

democràcia.

⦁ Reprova públicament els cossos de la Guardia Civil i la Policia Nacional per la 

seva actuació el diumenge 1 d'octubre.

⦁ Solidaritzar-se i donar tot el recolzament i suport a les persones ferides 

durant les càrregues policials durant el Referèndum celebrat el diumenge 1 

d’Octubre.

⦁ Reconèixer l’actitud i compromís de la resistència popular no-violenta de les 

més de 2 milions de persones que l’1 d’Octubre van defensar els col·legis 

electorals i van expressar-se a les urnes, tot i l’estat de terror que va voler 

imposar l’Estat espanyol.

⦁ Exigir la retirada de tots els efectius policials del Cuerpo Nacional de Policia i 

la Guardia Civil enviats per impedir l’exercici democràtic de votar en un 

referèndum, reprimint amb violència les llibertats i drets fonamentals de la 

ciutadania.
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⦁ Demanar la dimissió i cessament dels màxims responsables polítics de 

l’operatiu desplegat pels cossos policials de l’Estat, Srs. Mariano Rajoy, Juan 

Ignacio Zoido, Enric Millo i Emilio Ablanedo i el cessament immediat del 

responsable directe de l’operatiu Sr. Diego Pérez de los Cobos, i declarar-los a 

tots ells persones non grata al nostre municipi.

⦁ Demanar la dimissió dels responsables polítics Inés Arrimades i Xavier 

Garcia Albiol com incitadors a la fractura social que desitgen, i declarar-los 

persones non grata al nostre municipi.

⦁ Exigir que el Govern de l’Estat assumeixi totes les responsabilitats pels danys 

personals i materials conseqüència d’aquesta brutal repressió. Així, exigir a 

l’Estat Espanyol el rescabalament de tots els danys soferts ja sigui a les 

persones o als equipaments i espais públics i privats, arran de les diferents 

intervencions dels cossos policials.

⦁ Instar al govern espanyol a reconèixer i respectar el mandat democràtic que 

emana del Referèndum de l’1 d’octubre.

⦁ Condemnar les paraules del Rei espanyol Felip VI pronunciades el dimarts 

03/10 després d’una jornada de vaga general i mobilització popular i 

declarar-lo persona non grata al municipi.

⦁ Trencar tot tipus de relació amb la Casa Reial espanyola, no convidant-ne a 

cap membre a cap acte de la ciutat ni participar, en nom de l’Ajuntament, a 

cap acte on algun membre de la Casa Reial hi tingui presència. 

⦁ Sumar-se a les actuacions judicials, especialment en forma d'acusació 

popular, que es puguin posar en marxa per portar els responsables davant de 

la justícia i per a què aquests fets no quedin impunes.
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⦁ Reivindicar la necessitat i legitimitat de la resistència popular noviolenta 

davant l’embat antidemocràtic de l’Estat espanyol.

⦁ Inicar el canvi de nom del carrer Rei Joan Carles I.

Data 24-10-2017
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