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El sotasignat, Andreu Pérez i Lorite, portaveu del Grup Municipal d’ERC-EV-IxG a l’Ajuntament 
de Gavà, d’acord amb el que estableix l’article 66 del Reglament Orgànic Municipal, mitjançant 
la present formula per a la seva discussió i votació al pròxim Ple Ordinari Municipal la següent: 

 
 

Declaració política sobre el civisme i en defensa d els valors 
democràtics 

 
1. L’Ajuntament de Gavà es felicita que la nombrosa participació de ciutadanes i 

ciutadans de Gavà a la Via Catalana organitzada per l’ANC per a la Diada Nacional de 
l’Onze de Setembre d’enguany, hagi estat presidida pel civisme i la lliure expressió 
d’una voluntat democràtica per al futur del nostre país.  
Així mateix, el ple reconeix l’èxit organitzatiu de la Via Catalana, i en aquest sentit, 
felicita l’agrupació local de l’ANC de Gavà per l’èxit d’aquesta massiva expressió 
ciutadana, que ha aplegat més d’1,6 milions de persones. 
 
L’Ajuntament de Gavà reclama al govern de l’Estat una urgent i decidida actuació 
jurídica contra els creixents brots d’intolerància feixista, que han tingut com a darrers 
capítols l’atac contra la seu de la Generalitat de Catalunya a Madrid –amb una nena 
ferida— i la posterior concentració de suport als detinguts a la seva sortida dels jutjats. 
Aquesta reclamació dels representants democràtics de la ciutat, se suma a la recent 
demanda de la Comissió Europea a l’Estat espanyol per tal que prengui mesures 
contra les manifestacions i expressions nazis o feixistes que s’estan produint dins la 
societat espanyola, que han provocat aquest seriós toc d’atenció de les institucions 
europees.  
 
La il·legalització de partits d’ideologies antidemocràtiques, com les que fonamenten les 
organitzacions que responen al feixisme, el nazisme o el falangisme, és una mesura 
positiva que ja tenen adoptada de fa anys molts països europeus; com també ho és la 
tipificació penal de signes o simbologies d’aquests moviments totalitaris --com pot ser 
la salutació amb el braç dret en alt-- absolutament prohibits en països democràtics del 
nostre entorn. 
 
 

2. L’Ajuntament de Gavà demana al govern espanyol que prengui les mesures 
institucionals necessàries per respondre a les manifestacions, discursos i gestos de 
catalanofòbia que de forma continuada estan incidint negativament en la lliure 
expressió de l’opinió pública a l’Estat espanyol; mesures que haurien d’anar des de la 
pedagogia fins a les actuacions jurídiques pertinents; aquestes darreres expressament 
oportunes si tenim en compte que hi ha mitjans de comunicació que compten amb 
llicència administrativa d’emissió, però que atien l’odi contra tot allò que s’expressi com 
nacionalment català i, per tant, que vulneren amb els seus continguts emesos l’article 2 
de la Declaració Universal dels Drets Humans. 
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De la mateixa manera que es condemnable qualsevol atac a l’opció religiosa, sexual o a la 
procedència nacional o ètnica de les persones, també ho és l’insult i l’agressió verbal a la 
identitat nacional catalana i a les seves lliures expressions ciutadanes, culturals o 
lingüístiques. En aquest sentit, l’Ajuntament de Gavà apel·la a les consideracions ja 
expressades al punt 2, per denunciar la perillosa banalització que determinades persones i 
sectors de la societat espanyola estan fent amb els conceptes de nazisme i el feixisme, 
alhora d’identificar aquestes monstruoses xacres de la història europea amb la ferma 
voluntat de bona part de la ciutadania catalana de voler decidir el seu futur col·lectiu de 
forma plenament democràtica. 
 
 
 
 
 
Andreu Pérez i Lorite  
Portaveu d’ERC-EV-IxG  
 
 
Gavà, 17 de setembre de 2013 


