Moció de condemna a la brutalitat policial de l’Estat a Catalunya

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 física
i psicològica davant d’una població absolutament indefensa. Però sobretot
restarà en els nostres cors i en la nostra memòria per l’actitud cívica, serena,
coratjosa, pacífica i persistent d’unes ciutadanes i ciutadans que van sortir a
votar i exercir la democràcia malgrat les amenaces i l’estat de setge i por. Les
gairebé 900 persones ferides registrades a mans de la brutalitat policial, dos
d’elles en estat molt greu, la vulneració de drets fonamentals i les imatges
d’agressions, repressió sense contemplacions i violència, no cauran mai en
l’oblit.
Malgrat la persecució política i judicial, malgrat la brutalitat policial i la por, més
de 2 milions de persones van expressar-se a les urnes, i això sense tenir en
compte les desenes de milers a qui es 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, són el reflex d’una
societat madura, pacífica i plenament democràtica. La jornada va ser possible
gràcies a totes les persones que van omplir les urnes de vots, a totes les
voluntàries i voluntaris, alcaldes, alcaldesses, electes locals i personal públic
que va fer possible que es pogués votar.
Per tots aquesta motius, els grups municipals de PdeCAT-Demòcrates, ERCAcció Granollers, i Crida per Granollers-CUP proposen al Ple de l'Ajuntament
de Granollers l'adopció dels següents acords:
ACORDS:
Primer. Mostrar la solidaritat d’aquest Ajuntament amb les persones que han
resultat ferides com a resultat de la brutalitat en l’actuació desproporcionada
dels cossos de seguretat de l’Estat i amb els municipis afectats pels danys
provocats per la violència policial.
Segon. Condemnar explícitament i sense pal·liatius tota la violència, física i
psicològica, generada pel Govern de l’Estat espanyol, contra veïns i veïnes
dels nostres pobles i ciutats que l’únic que volien és decidir i exercir la
democràcia.
Tercer. Mostrar el ferm compromís amb els Drets Humans fonamentals a la
ciutat, exercint una defensa explícita de la llibertat d'opinió i expressió d'idees,
de manifestació, d'informació, de reunió, de participació política, i a la integritat
física i moral de les persones.
Quart. Exigir la retirada dels efectius policials del Cuerpo Nacional de Policia i
la Guardia Civil enviats de manera expressa per impedir l’exercici democràtic
de votar en un referèndum, retornant al desplegament que hi havia abans del
mes de setembre. Demanar que el Govern de l’Estat assumeixi totes les
responsabilitats pels danys personals i materials conseqüència de la brutal
repressió contra les llibertats i drets fonamentals de la ciutadania.
Cinquè. 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.

