
                                                                                                                       

NOTA DE PREMSA CONJUNTA DELS GRUPS MUNICIPALS DE LA CUP I ERC: 

El passat 24 d’octubre l’Ajuntament de Sant Martí Sarroca va celebrar un Ple Extraordinari 
Urgent amb tres únics punts en l’ordre del dia presentats pels grups sobiranistes del consistori. 
Una urgència plenària justificada per la situació d’excepció que viu el país i la violència legal i 
física exercida pel govern de l’estat espanyol del PP amb el suport de PSOE-PSC i Ciutadans. 
Aquests grups polítics són els únics responsables dels temes centrals del ple, com són la 
repressió del passat 1 d’octubre per part de la policia espanyola i la guardia civil, 
l’empresonament dels ara presos polítics Jordi Sanchez, president de l’ANC, i de Jordi Cuixart, 
president d’Òmnium Cultural, i l’amenaça d’aplicar l’article 155 de la constitució espanyola..   

La primera moció aprovada per tots els grups polítics del plenari, CUP, ERC, PDeCAT, el 
regidor no adscrit i Movem (marca blanca del PSC), condemna i reprova la brutalitat policial 
exercida per la policia espanyola l’ 1 d’octubre passat. La moció també incloïa altres acords 
dels que destaquem la solidaritat i recolzament a les persones agredides i ferides el passat 1 
d’octubre, elreconeixement i compromís de la resistència popular no-violenta de les 
persones que van defensar les escoles. També inclou exigir la retiradaimmediata dels cossos 
de seguretat espanyols del nostre territori, demanar la dimissió i cessament del responsables 
polítics de l’operatiu  desplegat pels cossos policials espanyols, Srs. Mariano Rajoy, Juan 
Ignació Zoido, Enric Millo, Emiliano Ablanedo i del responsable directe de l’operatiu Sr. Diego 
Pérez de los Cobos, tos ells ja persones non grata al municipi martinenc. També van 
serdeclarades persones non grata al municipi: Inés arrimades i Xavier García-Albiol 
perincitadors a la fractura social que desitgen, el rei Espanyol Felip VI per les seves paraules 
pronunciades el passat 3/10 després d’una jornada de vaga general i mobilització popular, i 
també es va acordar no convidar ni mantenir cap relació amb la Casa Reial Espanyola. La 
moció, aprovada per tot el plenari, també vaincloure com acord final ,el canvi de nom del 
carrer Joan Carles I al municipi. 
 
La segona moció presentada, i aprovada per tot el plenari, exigeix la llibertat immediata dels 
presidents de l’ANC, Jordi Sánchez i la del president d’Òmnium Cultural Jordi Cuixart. 
I la tercera moció presentada per les tres forces sobiranistes del consistori martinenc, insta al 
Govern espanyol i els partits que li donen suport, PSOE-PSC i Ciutadans, aturar l’aplicació de 
l’article 155 de la Constitució Espanyola. La moció també acorda condemnar la violació de 
drets fonamentals a Catalunya a través de les mesures repressives aplicades per l’Estat 
espanyol contra la població i les institucions catalanes. El grup municipal de Movemvolia votar 
la moció acord per acord, perquè no volien donar suport al Govern de Catalunya i al Parlament 
per fer efectiu el mandat popular del passat 1 d’Octubre en els termes que estableix la Llei del 
referèndum d’Autodeterminació i la Llei de Transitorietat Jurídica i Fundacional de la República 
aprovades pel Parlament de Catalunya, però finalment es va votar sencera.La moció va ser 
aprovada per les tres forces sobiranistes (CUP, ERC i PDeCAT). Els dos regidors del  grup 
municipal de Movem es van abstenir, tot i haver mostrat en la sessió plenària estar 
endesacord i per tant van condemnar l’aplicació de l’article 155. 
 
 

Sant Martí Sarroca, 26-10-2017 
 

 


