
 

 

 

 
MOCIÓ PER RETIRAR L’ESCUT D’OR DE LA CIUTAT, CONDECORACIÓ CONCEDIDA PEL 

PLE DE L’AJUNTAMENT A ÁNGEL GOZALO MARTÍN 

 

En Jordi Albert i Caballero, amb DI 35.081.024-K, com a portaveu del Grup Municipal d’Esquerra 

Republicana de Catalunya - Acord Municipal (ERC-AM) a l’ajuntament de Sant Andreu de la Barca, 

 

 

EXPOSA: 

 

El passat 1 d’octubre es va celebrar a Sant Andreu de la Barca el Referèndum d’Autodeterminació de 

Catalunya. Es van habilitar tres col.legis electorals al municipi, en concret a l’Institut del Palau, a l’Institut 

Montserrat Roig i al CAP Sant Andreu de la Barca. 

 

Centenars de santandreuencs i sanatandreuenques, van acostar-se a protegir aquests espais electorals de la 

intervenció de les forces de seguretat espanyoles. En concret, a Sant Andreu de la Barca va ser la Guàrdia 

Civil qui va encarregar-se de l’operatiu per tancar els col.legis electorals, i ho va fer de forma totalment 

desproporcionada i causant ferits, un detingut i molts desperfectes en els equipaments públics que eren 

col.legis electorals. 

 

La Guàrdia Civil va intervenir de forma violenta, amb la voluntat expressa de generar terror entre la població 

per evitar que els santandreuencs i les santandreuenques poguessin exercir el seu dret a votar. A Sant Andreu 

de la Barca vam patir fins a 4 intervencions de la Guàrdia Civil, en concret, una a l’Institut del Palau a 

primera hora del matí, just abans de les 9h, dues intervencions al CAP Sant Andreu de la Barca, abans del 

migdia i una intervenció a les 16h a l’Institut Montserrat Roig. 

 

És clar que l’objectiu era que en el poble on està la Comandància General de la Guàrdia Civil a Barcelona, 

no s’havia de votar, però no van aconseguir l’objectiu perquè finalment van ser 2.865 vots emessos amb la 

victòria del Sí amb un 84,84% dels vots davant del 13,15% de vots No, 2,01% de vots en blanc i 2,86% de 

vots nuls. 

 

I és evident que gràcies al compromís, la voluntat i la fermesa pacífica de milers de santandreuencs i 

santandreuenques, al nostre poble es va votar i l’objectiu de la Guàrdia Civil no es va acomplir, van 

fracassar. 

 

Atès als desperfectes causats en equipaments públics d’Ensenyament i de Salut, les persones ferides, el 

detingut i el dany psicològic causat per l’acció repressora i violenta dels cossos de seguretat de la Guàrdia 

Civil, actuant de forma totalment desproporcionada contra la població de Sant Andreu de la Barca. 

 

Atès que la Comandància General de la Guàrdia Civil a Catalunya, ubicada al nostre poble, va tenir un paper 

clau i protagonista en la repressió violenta exercida contra la població de Sant Andreu de la Barca i la de tot 

Catalunya. 

 

Atès que en la sessió plenària celebrada el dia 30 de juny de 2016, incloent un assumpte sobrevingut a 

l’ordre del dia del Ple es va condecorar amb l’Escut d’Or de la Ciutat a Ángel Gozalo Martín, actualment 

General de Divisió de la Guàrdia Civil i Jefe de la Séptima Zona de Catalunya que l’any 2008 va ser 

nomenat jefe de la Comandància de la Guàrdia Civil a Barcelona, càrrec que va desenvolupar fins al 2011. 

 

 

El grup municipal d’ERC-AM proposa al Ple de l’ajuntament de Sant Andreu de la Barca els següents 

ACORDS: 



 

 

 

 

PRIMER- Retirar la condecoració de l’Escut d’Or de la Ciutat concedit pel Ple de Sant Andreu de la Barca a 

Ángel Gozalo Martín com a mostra del rebuig i la indignació per l’actuació de la Guàrdia Civil en el nostre 

municipi i a la resta de Catalunya. 

 

SEGON- Notificar els presents acords a la persona interessada. 

 

 

 

 

 
 

 

Jordi Albert i Caballero 

Portaveu GM ERC-AM 

 

 

 

A Sant Andreu de la Barca, 13 d’octubre de 2017 

 

 

 

A L’ATENCIÓ DE L’IL.LUSTRÍSSIM ALCALDE DE SANT ANDREU DE LA BARCA 


