
16.-MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS MUNICIPALS DE PDECAT-

DEMÒCRATES, ERC-MES, ICV-EUIA DE CONDEMNA A LA BRUTALITAT 

POLICIAL DE L’ESTAT  A CATALUNYA 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

El diumenge 1 d’octubre de 2017 passarà a la història a Catalunya per la 

vergonya d’un Estat espanyol repressor que ha exercit una dura violència 

irracional i desproporcionada davant d’una ciutadania absolutament indefensa. 

Però sobretot restarà en els nostres cors i en la nostra memòria per l’actitud 

cívica, serena, coratjosa, pacífica i persistent d’uns ciutadans i ciutadanes que 

van sortir a votar i exercir la democràcia malgrat les amenaces i l’estat de setge 

i por. 

Condemnem de forma enèrgica, alta i clara tota la violència generada per 

l’Estat espanyol, emparat pel seu Govern, contra veïns i veïnes dels nostres 

pobles i ciutats que el que volien és decidir i exercir la democràcia. La imatge 

de l’actuació desproporcionada de les forces de seguretat de l’Estat el 

diumenge 1 d’octubre de 2017, desallotjant centres educatius per la força, 

provocant molts desperfectes en edificis públics i instal·lacions, realitzant 

càrregues policials contra ciutadans i ciutadanes indefensos sense cap tipus 

d’avís, amb més de 900 persones ferides – algunes en estat greu o per 

afectacions per l’ús de pilotes de goma, prohibides a Catalunya-, que es 

mobilitzàvem pacíficament en un exercici de llibertat d’expressió democràtica, 

és una prova de la demofòbia del govern del Partit Popular, de la seva 

incapacitat de diàleg i de la seva actitud involucionista, intolerant i regressiva 

contra els drets i les llibertats. 

L'objectiu de la repressió política és atemorir la població, trencar el teixit social, 

esquerdar els llaços de solidaritat i enviar a la població el missatge que l'estat 

ho pot tot i res no poc canviar els seus designis. Davant d'això la nostra 

resposta és la solidaritat i el compromís col·lectiu amb la construcció d'un país 

digne de les persones que el conformem, i això passa per un clar compromís 

amb la defensa dels drets humans. 

Al mateix temps, reconeixem i agraïm profundament l’actitud i el comportament 

dels més de 2 milions de persones que el dia 1 d’octubre es van expressar a 

les urnes, i una especial menció als qui se’ls va usurpar el vot. La seva valentia, 

compromís i fortalesa exercint el dret a vot, oposant resistència pacífica, fent 

costat a la gent que volia votar i no caient en la provocació de les forces de 

seguretat espanyoles, sota un estat de setge i por, són el reflex d’una societat 

madura, pacífica i plenament democràtica. Un reconeixement a  totes les 

persones que van votar, que van fer de voluntàries,  i als alcaldes i alcaldesses, 

electes locals i treballadores públiques que van fer possible que es pogués votar. 



Si aquestes actuacions que denunciem ja són prou greus, les compareixences 

de la Vicepresidenta del Govern del PP i del propi President del Govern de 

l’Estat afirmant que l’actuació policial s’havia fet en defensa de les persones, 

demostren un immens grau de cinisme que supera qualsevol límit ètic i els 

inhabilita per a governar. 

Alhora expressem la nostra sorpresa i preocupació per la intervenció del Rei el 

dimarts 3 d’octubre que en el seu discurs no va mostrar cap empatia cap als 

sentiments majoritaris de rebuig i indignació pels esdeveniments de diumenge 

passat, ni cap referència a la mediació i el diàleg. 

Exigim la intervenció de les institucions europees i de la comunitat internacional 

que no pot continuar mirant cap a un altre costat i fent veure que a Catalunya 

no ha passat res. Les imatges del que vam viure l’1 d’octubre estan a tots els 

mitjans internacionals i sobre la taula de totes les cancelleries. Ha quedat clar 

que els catalans i catalanes tenim dret a decidir el nostre futur i que l’Estat 

espanyol ha intentat reprimir, sense èxit, la voluntat del poble català. 

Finalment, deixem clar que els municipis catalans i els seus càrrecs electes 

serem fidels al compromís de la gent i a allò que decideixin les institucions 

catalanes, Govern català i Parlament de Catalunya. 

Per tots aquests motius, els grups municipals de PDECAT-Demòcrates, ERC-

MES i ICV-EUiA a l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès proposa d’adopció 

dels següents 

ACORDS 

Primer. Denunciar el caràcter repressiu de l'estat espanyol, a través del seu 

govern, i la seva atàvica incapacitat d'abordar pacíficament els conflictes 

polítics i socials. 

Segon. Condemnar de forma enèrgica, alta i clara tota la violència injustificada 

generada per l’Estat espanyol, emparat pel seu govern, contra veïns i veïnes 

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

democràcia. Unes agressions dictades pel govern de l’Estat en execució de les 

ordres dictades pel Tribunal de Justícia de Catalunya que van provocar més de 

900 ferits, quatre d’ells ingressats en centres hospitalaris.  

Tercer. Sumar-se com a Ajuntament 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. 

 



Quart. Mostrar la solidaritat d’aquest Ajuntament amb els municipis afectats 

pels danys provocats per la violència policial i amb les persones que han 

resultat ferides com a resultat de la brutalitat en l’actuació desproporcionada 

dels cossos de seguretat de l’Estat. 

Cinquè. Reconèixer l’actitud, valentia i el comportament cívic i pacífic de més 

de 2 milions de persones que aquest diumenge es van expressar a les urnes, 

tot i l’estat de terror que va voler imposar l’Estat espanyol, i als qui se’ls va 

usurpar el vot ja dipositat dins d’urnes requisades.   

Sisè. Exigir la retirada dels efectius policials del Cos Nacional de Policia i la 

Guàrdia Civil enviats de manera expressa per impedir l’exercici democràtic de 

votar en un referèndum, reprimint amb violència de les llibertats i drets 

fonamentals de la ciutadania.  

Setè. Exigir que el Govern de l’Estat, en concret al Ministeri d’Interior, 

assumeixi totes les responsabilitats pels danys personals i materials 

conseqüència d’aquesta brutal agressió. 

Vuitè. Exigir la dimissió de tots els càrrecs polítics implicats en l’exercici de la 

violència d’Estat i de la vulneració dels drets humans a Catalunya. 

Novè. Instar el Govern Espanyol perquè aturi totes les actuacions repressives 

que amenacen les llibertats fonamentals constitutives de la democràcia i que 

obri un diàleg amb la Generalitat de Catalunya i amb el conjunt d'actors polítics 

per buscar solucions polítiques democràtiques al conflicte.  

Desè. Declarar el nostre municipi com un espai lliure de violència policial i 

refermar el compromís de la institució amb el diàleg com a forma de resolució 

de conflictes. 

Onzè. Instar la Comissió Europea a un pronunciament de rebuig i denúncia de 

la repressió contra la seva pròpia ciutadania i la promoció d’una mediació 

política internacional imparcial que permeti trobar vies de diàleg que superi les 

solucions unilaterals. 

Dotzè. Adherir-nos al manifest de la Taula per la Democràcia impulsada per 

entitats, els sindicats i les organitzacions de la societat civil catalana per donar 

una resposta unitària, transversal, ferma i decidida en defensa de les 

institucions catalanes, els drets fonamentals, el dret que té la ciutadania de 

Catalunya a decidir el seu futur polític i la democràcia. 

 

 



Tretzè. Comunicar aquest acord a l’Associació Catalana de Municipis, 

l’Associació de Municipis per la Independència, al Ministeri de l’Interior, la 

Delegació del Delegació del Govern espanyol a Catalunya i la Subdelegació 

corresponent. 

 

Sant Cugat del Vallès, 4 d’octubre de 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 egación espanyol a Catalunya i la Subdelegació corresponent. 2017 


