
 

Imma Cunyat i Plana, portaveu del Grup Municipal de Per Simat Esquerra, a 

l’empar d’allò disposat en el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim 

Jurídic de les Entitats Locals, presenta per a la seua aprovació la següent MOCIÓ  

PER DEDICAR UN ESPAI PÚBLIC O CARRER DE SIMAT DE LA VALLDIGNA A 

LA MEMÒRIA DE GUILLEM AGULLÓ 

 

En el Ple de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna, de 30 de juny de 2008, es 

presentava pel grup Esquerra Republicana del País Valencià, ERPV, una moció 

semblant a aquesta. En aquell any, la moció feia referència a la commemoració del 

15é aniversari de la mort de Guillem Agulló. 

 

Enguany es commemoren 23 anys de la mort de Guillem Agulló, el jove de 

Burjassot que l’11 d’abril de 1993 va ser brutalment assassinat per un grup de joves 

d’ideologia neonazi a la localitat de Montanejos, a la comarca de l’Alt Millars.   

 

La mort de Guillem Agulló, membre de l’organització política Maulets, no fou 

casual, sinó fruit de la seua militància independentista i antifeixista. Malgrat tot,  

durant el judici del cas, el jutge mai va considerar l’agreujant per motiu d’odi 

ideològic i el seu assassí, Pedro Cuevas, només va complir 4 anys de presó, 

mentre que la resta del grup va ser absolt. 

 

Malauradament, durant els darrers anys el País Valencià ha estat testimoni de 

nombrosos delictes d’odi, atacs a les seus de partits polítics, sindicats i 

associacions així com manifestacions racistes i xenòfobes a molts barris de les 

nostres ciutats. I tot això davant la passivitat i la indiferència del govern del Partit 

Popular, que sempre es va negar a retre homenatge a la figura de Guillem Agulló 

malgrat les demandes reiterades de nombroses persones, entitats i institucions. 

 



Tot i així, la família de Guillem ha lluitat al llarg d’aquests 23 anys per tal de 

mantenir viva la memòria i la lluita del seu fill, malgrat les amenaces rebudes i la 

indiferència institucional amb la que van topar. En aquest sentit, celebrem l’acte 

d’homenatge i restitució de la figura de Guillem Agulló que el passat 12 d’abril es va 

realitzar a les Corts Valencianes amb la lectura i l’aprovació –per unanimitat- d’una 

Declaració Institucional. Un acte de justícia, al que ens hi volem sumar també des 

de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna. 

 

Per tot això, el Ple de l’Ajuntament de Simat acorda: 

 

Primer - Honorar la figura de Guillem Agulló, el jove valencià assassinat brutalment 

per un grup de joves d’ideologia neonazi l’any 1993, i refermar el seu compromís en 

la lluita contra els delictes d’odi, el racisme, la xenofòbia i l’homofòbia. 

 

Segon – Instar al Govern Valencià a impulsar una llei per combatre l’origen de la 

violència i l’odi a la diversitat ideològica, cultural, lingüística, etc. 

 

Tercer - Dedicar un espai públic o carrer de Simat de la Valldigna a la memòria de 

Guillem Agulló. 

 

Quart - Reconèixer la lluita incansable duta a terme per la família de Guillem Agulló 

durant aquests 23 anys per mantenir viva la memòria del seu fill i defensar les 

seues idees a favor de la llibertat i contra el feixisme. 

 

Cinquè - Fer arribar aquests acords del Ple de l’Ajuntament de Simat de la 

Valldigna a la família de Guillem Agulló i a les Corts Valencianes. 

 

Simat de la Valldigna, 25 d’abril de 2016. 
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