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SECRETARIA
Helena Muñoz Amorós.
QUÒRUM
Es verifica afirmativament el quòrum d’assistència a l’inici de la sessió i es manté durant
el seu transcurs.
El Sr. David Sánchez i el Sr. Luís Villa, s’absenten de la sessió després de la votació de
la motivació de la urgència.
CONVOCATÒRIA
Primera.
ASSUMPTES CONEGUTS

1. Motivació de la urgència
La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara:
Aquest Ple s’ha convocat amb motiu dels fets viscuts, els malaurats fets viscuts durant el
dia 1 d’octubre en el que l’Estat espanyol doncs va decidir desplegar les seves forces
d’una manera potser, potser no, segur, bastant severa contra la població.
En tot cas el nom del punt es diu: “Declaració institucional”, en aquest cas no del Consell
d’Alcaldes sinó de l’Ajuntament de Sant Quirze, “davant dels fets ocorreguts durant la
jornada de l’1 d’Octubre”.
Creiem que els fets són prou greus i prou importants com perquè el nostre Ple s’hi pugui
posicionar. Hem utilitzat la mateixa declaració que es va aprovar en el Consell Comarcal i
van votar tots els Ajuntaments del Vallès i per tant el que pretenem és que sigui un punt a
poder-lo consensuar entre tots.
Per tant la urgència és perquè aquests fets van passar el diumenge, avui som dimecres,
ahir va haver l’aturada per tant no hi havia possibilitat de convocar, doncs fem avui el Ple.
El senyor David Sánchez Mancebo declara:
Bona tarda.
Nosaltres volem explicar el nostre vot de la urgència, perquè manifestem el vot que
anunciarem en aquests moments i després l’acció que prendrem.
En qualsevol cas entenem que la urgència no és tal, perquè la declaració ja s’ha fet i per
tant ja està consumada. Aquest debat el podríem tenir com vostès poden pensar al Ple
ordinari, en qualsevol cas, d’acord? I entenem que bé, que són accions que a vostès els
hi agrada fer per demostrar aquesta urgència i remarcar uns fets que tots pensem
pràcticament el mateix, però evidentment vostès volen doncs que això quedi en un ple
extraordinari, amb una motivació que sincerament no entenem, perquè no entenem que
canviï res el fet de celebrar aquest Ple extraordinari avui.
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Utilitza les administracions per interessos que nosaltres no volem ser condescendents i
per tant nosaltres votarem, el nostre grup votarà que no a la urgència i també doncs
volem anunciar que una vegada es realitzi la votació no entrarem en debat, en absolut,
perquè entenem que la normalitat de la nostra feina com a regidors i la normalitat de la
democràcia és això, la normalitat dins de la democràcia, que ja tenim un ple ordinari en el
qual debatre aquest punt sense cap tipus de rubor.
Per tant quan nosaltres realitzem la votació el que farem és que abandonarem el Ple i els
desitgem que el debat els hi sigui molt profitós. Gràcies.

La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara:
Jo sí que els hi contestaré. Els hi haig de dir que no ens agrada fer plens extraordinaris
quan l’Estat agredeix impunement als nostres veïns i veïnes que van a votar. No ens
agrada que ens impedeixin exercir allò tant bàsic que és la democràcia i el dret a vot, no
ens agrada que ens ocupin les forces, en aquest cas la Guàrdia Civil o la Policia Nacional
de l’Estat espanyol i que facin mal a persones que senzillament anaven a exercir un dret
lliure del sí o del no, és igual, o en blanc, exercir la seva llibertat.
No utilitzem les administracions, és l’Estat qui les utilitza barrejant els poders, en el
nostre cas utilitzem l’únic canal que tenim els ajuntaments que és el Ple, que és el màxim
òrgan de representació institucional i per tant utilitzem el Ple sí per poder-nos posicionar
com a partits que ho som, com a regidors, en aquest cas jo com a alcaldessa, per donar
suport als nostres veïns i veïnes, als d’aquí, als pobles que han rebut fort, als que no han
rebut però que han patit molt la por.
No utilitzem res, senzillament parlem del que està passant i com què parlem del que està
passant, de la mateixa manera que a vegades aprovem, hem aprovat o hem parlat de
situacions semblants malauradament en altres països i també hem tingut el debat, jo els
hi pregaria que s’ho repensessin perquè el fet de negar la realitat no la varia. La realitat
és la que és i si és tossuda, en aquest cas tossuda perquè la manté l’Estat espanyol
aquesta tossuneria.
Nosaltres només hem demanat un dret que és votar, no hem demanat res més, és a dir
no hem exercit cap mena de violència cap a ningú. Per tant jo els hi agrairia que un cop
hagin votat la urgència es quedessin perquè els veïns i veïnes que vostès representen
probablement alguns d’ells se sentiran molt decebuts de veure que no se senten
representants en el Ple i que no poden tenir cap mena de retorn perquè vostès no hi són.
La senyora Mercè Vallès Corominas declara:
Bon vespre.
No volia dir res, però aprofitant que probablement marxaran, doncs aprofitaré per fer la
intervenció que tenia pensada de fer per fer-la ara, perquè la veritat és que tinc ganes de
dir-ho.
Perquè certament tots tenim amics, familiars, persones que pensen diferent però
l’important és el diàleg, i avui al final el que està fent C’s és negar-lo, marxar ho fan
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sempre. No li dic a vostès, em refereixo al partit en general perquè sí que més d’una
vegada hem debatut mocions i més d’un cop els hi hem dit que els agraïm que es quedin
per poder fer el debat.
Però entenc que avui amb el que ha passat a Catalunya que no és una situació normal
entenem, d’una democràcia que ens ha reprimit, que és al nostre entendre, que vostès
avui decideixin doncs que això no és urgent, ni extraordinari, doncs ja em diran quines
situacions són extraordinàries, perquè que els ciutadans d’aquest país hagin volgut
exercir el seu dret i per fer això haguem vist el que hem vist, no cal que ho repetim
perquè les imatges parlen per si soles. Vostès no ho trobin un fet extraordinari que sigui
digne doncs de poder-ho parlar obertament i condemnar-ho, doncs certament em
decebre’n bastant.
I miri com què la declaració institucional és la que és i estem d’acord, la intervenció si em
permet que volia fer, doncs la passaré a fer ara i després simplement votaré, si es pot fer.
La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara:
Jo entenc que ara estem negociant la urgència i si de cas debatent doncs el fet dels
companys de C’s doncs d’intentar-los convèncer de què es quedin, bàsicament ens
hauríem de centrar en això perquè l’ordre.
La senyora Mercè Vallès Corominas declara:
Perfecte, doncs així em centraré i seguiré dient doncs que, ho tornaré a repetir, em
deceben bastant que vostès no entenguin que això és un fet extraordinari que sigui digne
de parlar-ho en un ple, certament també tindríem ganes de saber que és el que en
pensen, si és que vostès doncs comparteixen o no el fet de què les càrregues policials
han estat les que han estat, si vostès no tenen res a dir és que entenc doncs que estan
d’acord amb el que ha fet l’Estat espanyol per tant doncs ho lamento profundament
perquè tenia un altre concepte de la seva democràcia.
La senyora Marta Baldrich Caselles declara:
M’ha xocat moltíssim, que vostès que se n’anaven perquè creiem que s’havia de
continuar i mantenir la normalitat de la democràcia, però que no van veure el que va
passar diumenge? La democràcia la van deixar tocada, ferida, la democràcia, la llibertat,
els drets fonamentals i vostès continuen dient que hi ha normalitat dins de la democràcia.
No sé en quin país viuen, però és que no entenc res, és realment indescriptible i em
deixen sense paraules el que vostès avui se’n vagin d’aquest Ple.
El senyor Àlex Brossa i Enrique declara:
Si respecte a la urgència, alguns elements no sé, sembla que no s’ha dit, 893 ferits, totes
les capçaleres de premsa internacional obrint i totes les notícies destacades amb
Catalunya, avui mateix en el Ple del Parlament Europeu. Bé potser tenim concepcions
diferents del que és una cosa urgent i que no, si més no si vostès no ho consideren
urgent, entenem que la manifestació convocada aquest diumenge de Societat Civil
Catalana ... C’s no assistirà perquè a més a més doncs fins i tot jo trobo convocant partits
feixistes ... com què no és urgent, a nosaltres ens sap greu perquè no podem discutir això
amb vostès avui aquí ...
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El senyor David Sánchez Mancebo declara:
Contestaré molt breument als nostres companys de Consistori.
Començaré per la Sra. Vallès, jo crec que vostè ha dit coses que jo respecto el seu
posicionament polític, però crec que no ha escoltat bé el que jo he dit a la meva
intervenció en relació als fets que vostè comenta. Per tant crec que és bo cenyir-se al que
un s’expressa i també doncs després el nostre posicionament polític que és el que és.
Dir-li a la Sra. Baldrich que la normalitat democràtica que jo entenc, sense entrar a valorar
el tema de l’ordre del dia, perquè no estem discutint això en aquests moments, ja ho faran
vostès després. Nosaltres també com pot comprendre no entenem altres coses que estan
passant i que s’estan convocant i que per tant entenem que la nostra feina democràtica,
és el que jo li volia explicar, és basada en una normalitat, de basant-se en uns actes que
puguem explicar a les persones.
Per tant nosaltres entenem que l’acte d’avui no és una cosa urgent, no és una cosa que
s’hagi de realitzar de manera, diguéssim “impepinable”, sinó que aquesta declaració
perfectament hagués pogut ser llegida, debatuda, consensuada, com tantes d’altres,
informada, no calia que fos un punt de l’ordre del dia com vostès saben perfectament.
Potser els ciutadans que ens escolten no saben amb aquesta exactitud com van els punts
del Ple, però aquest hagués pogut ser perfectament una comunicació que hagués fet la
Sra. alcaldessa, que és la que va signar aquest acord.
Per tant insisteixo, nosaltres el que estem simplement posant sobre la taula, que
nosaltres no volem participar d’aquest escenari que ja veiem com anirà i per tant entenem
que, no ens quedarem per aquest motiu.
Dir per això, per si la ciutadania no ho sap, que és tant normal les coses que s’ha decidit
que l’Ajuntament suspengui totes les activitats institucionals, curiosament menys aquest
Ple, curiosament menys aquest Ple. Demà començava una Festa Major a Les Fonts i bé
doncs no hi haurà representació institucional, d’acord, una decisió unilateral totalment,
d’acord, per part de qui dirigeix aquest Ajuntament o de l’equip de govern.
Insisteixo, no ens facin veure que això ho fem en defensa de, quan després estem
deixant de fer aquelles coses normals que hauria de tenir la nostra tasca quotidiana.
Ahir també hi havia una comissió informativa que es va anul·lar òbviament, ho entenem
millor, perquè era un dia que havia convocada una vaga, una aturada, jo ha no sé que hi
havia convocat perquè resulta que si vas faltar a la feina era un dia de festa. Per tant era
una cosa que jo no l’he vist en tots els anys, era una dia de festa pels funcionaris públics
perquè sembla ser que serà remunerada, cosa que jo no he vist mai i que evidentment a
les facultats de dret laboral no ho ensenyen. Però en qualsevol cas, això és el que, home
els mitjans de comunicació públics d’aquest país així ho van dir i sinó en qualsevol
moment podem visionar el vídeo i també disposo de documents d’entitats públiques que
així ho indica, que la persona que falti, el treballador que falti, aquell dia li serà, no li serà
descomptat del sou.
Per tant escolti’m, tot això fa, jo ho entenc que vostès el que volen és, alguns de vostès,
és que això el monotema de sempre, la història de sempre. Ja va passar diumenge, tots
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vam veure el que va passar, tots tenim la nostra opinió del que va passar, no fa falta que
ningú ens expliqui a cap dels que estem aquí, a cap dels que estem aquí, que passa a
Catalunya, no cal que ningú ens ho expliqui, tots tenim la nostra opinió, però ja sabem
que passa.
Dit això, el que entenem que avui és una acció més d’aquesta obra que vostès han
orquestrat perquè doncs això vagi només cap a una banda, com diria aquell de la societat
catalana i del poble català.
Per tant jo crec que és totalment comprensible Sra. Oliveras que els nostres votants ens
recolzin com ho fan i com ho estan fent i com ho faran, si la nostra decisió és no voler
participar d’aquesta pantomima.
La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara:
D’entrada no li accepto que li digui pantomima a un ple, no ho accepto perquè és la
màxima representació de la institució i per tant no ho accepto.
L’altra li recordo que som càrrecs electes i la nostra obligació és representar al poble en
tots els seus anhels i totes les seves necessitats i totes les seves, en aquest cas,
demandes. Ells no poden convocar un ple, nosaltres sí, nosaltres sí que podem donar
veu a tot allò que pensen i senten.
I ahir havia milers i milers i milers de persones manifestant-se, dient tot allò que ara
nosaltres direm perquè tenim la sort de ser càrrecs electes i de seure en una sala com
aquesta i de poder-los representar. I per tant aquesta és la nostre feina.
L’activitat institucional es va suspendre dilluns, en aquest Ajuntament i en molts
ajuntaments, jo diria que en la gran majoria i evidentment la recepció de Festa Major no la
farem, hem parlat amb les entitats, hem parlat amb l’Ajuntament de Terrassa i s’ha
suspès. S’ha suspès la recepció de Festa Major, s’ha suspès la inauguració de la font i
s’ha suspès l’entrega de premis. Però la Festa Major funciona perquè només faltaria, les
entitats continuen fent la seva vida i nosaltres els anirem a veure, però el que no farem
nosaltres és celebrar coses o estar en procés de celebració, de fer una recepció
institucional quan el país està com està.
Que vostès viuen una realitat paral·lela o absolutament anòmala a la que vivim la resta,
probablement, no ho entenc tampoc perquè vostè és molt coneixedor del que passa a
Catalunya a banda i banda i tinc molt clar que vostè té molt més criteri del que està
exercint avui.
Però en tot cas no és cap representació. Li haig de dir que lamentablement si aquesta
declaració la deixem pel dia 27 no sé quantes haurem de portar en aquell ple, ja li dic ara,
malauradament. I no serà pas perquè nosaltres ho hàgim provocat, serà per l’acció que
vostès toleren juntament amb el govern del PP i que animen, lamentablement perquè no
vostès Sr. Villa i Sr. Sánchez, sinó les sigles que vostès representen.
Però en tot cas això és el futur i el futur ja el veurem a mida que vaig ocurrent, però ja els
hi dic: primer no fem el pallasso, no fem cap mena d’obra de teatre, estem un ple, un ple
que és la màxima representació de la veu del poble, que el que anem a fer ens ho creiem
tots i que ho farem amb el màxim respecte i amb la màxima responsabilitat cap a la gent
que representem i cap a tothom. I que abans de prendre qualsevol acció l’hem convocat,
l’hem consultat amb qui els hi pertoca, en aquest cas amb els veïns i veïnes que tenien la
Festa Major convocada i ja se’ls ha dit que tot funcionarà com sempre menys els actes on
les institucions es mostren alegres i festives perquè no ho estem. Hi ha ajuntament que
s’estan recomposant i hi ha ajuntaments que encara estan intentant fer inventari de tot
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allò que se’ls hi ha destrossat, hi ha persones que estan ferides, no estem per celebrar
coses com a institució, com a poble tothom és lliure de fer en aquest cas el que vulgui,
que és el que passarà, la Festa Major de Les Fonts i als Rosales celebraran la festa del
Roser, i anirem a veure’ls i ens ho passarem bé junts, però no ho farem com a institució
ho farem com a regidors acompanyant a les entitats però no com a institució.

Votació
Sotmesa a votació la motivació de la urgència, s’aprova per majoria absoluta amb el
resultat següent:
Vots a favor: 14 (Junts-ERC-AM, ICV-EUiA-E, PDeCat i PSC-CP)
Vots en contra: 2 (C’s)
Abstencions: 0

2. Adhesió a la declaració institucional del Consell d’Alcaldes i Alcaldesses del
Vallès Occidental davant els fets ocorreguts durant la jornada de l’1 d’Octubre

Els alcaldes i alcaldesses dels municipis del Vallès Occidental, reunits avui de forma
extraordinària i urgent, i amb la voluntat de posar damunt de tot, la defensa de la
democràcia i els valors que ens uneixen per sobre de les diferències, condemnem
fermament les càrregues policials totalment injustificades i desproporcionades
ocorregudes ahir durant la jornada de l’1 d’octubre.
Volem, en primer lloc, destacar el comportament cívic i pacífic dels milers de persones
que, a la nostra comarca, van sortir al carrer per defensar el fet de ser consultats i agrair
la tasca a les persones que van treballar durant tot el dia d’ahir per garantir la seguretat i
la convivència.
Durant la jornada d’ahir, a diversos punts de Catalunya, les forces policials van carregar
amb duresa contra persones que, de manera pacífica i legítima, es mobilitzaven per
poder exercir el seu dret a vot i defensar drets i llibertats. A hores d’ara, es comptabilitzen
ja prop de 850 ferits i ferides de diversa consideració com a conseqüència de l’actuació
policial.
A la nostra comarca, els fets van ser especialment greus a Sabadell, on es va produir una
càrrega policial a l’entorn de l’escola Nostra Llar, produint-se diversos ferits i causants
destrosses al centre educatiu. Uns fets que, en cap cas, van ser oportuns ni justificats i
absolutament desproporcionats. També es van produir incidents greus a Castellbisbal, on
efectius de la Guàrdia Civil van carregar contra menors d’edat que estaven concentrats
davant l’institut-escola Les Vinyes.
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Els alcaldes i alcaldesses volem reafirmar que recórrer a la violència mai ha de ser la
resposta a cap mobilització pacífica. La democràcia permet la llibertat d’expressió i de
reunió, uns drets fonamentals que ahir es van veure truncats per la intervenció policial
desmesurada que es va produir. Demanem el cessament immediat de la violència i la
condemnem fermament. Les imatges on les porres van ser protagonistes i que, al llarg de
la jornada d’ahir, es van repetir als carrers de Catalunya són una autèntica vergonya.
Els alcaldes i alcaldesses fem un clam pel respecte entre totes les persones, més enllà
de les idees que puguin tenir i que puguin o no compartir. La pluralitat de Catalunya ha de
passar sempre pel respecte absolut a la llibertat d’expressió.
Davant d’aquesta situació, els alcaldes i alcaldesses exigim responsabilitats polítiques al
govern de l’Estat per les càrregues policials contra els ciutadans i ciutadanes que es
manifestaven lliurement als col·legis electorals.
Els alcaldes i alcaldesses del Vallès Occidental volem reafirmar el nostre compromís amb
la convivència a les viles, pobles i ciutats de la comarca. Volem denunciar el
menysteniment que el govern de l’Estat espanyol ha mostrat envers els ens locals i els
representants escollits democràticament al territori. Davant aquest fet, defensem la nostra
tasca com a garants de la convivència i volem remarcar que des dels ajuntaments
seguirem treballant fermament per evitar qualsevol confrontació o expressió de la
violència.

Deliberacions
La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara:
Anem a fer lectura de la declaració institucional que es va aprovar aquest dilluns al migdia
al Consell d’Alcaldes i en aquest cas cada municipi del Vallès ens adherim a ella.
Si els hi sembla la llegeixo i després fem el debat que vostès creguin oportú.
“Els alcaldes i alcaldesses dels municipis del Vallès, reunits avui de forma extraordinària i
urgent, i amb la voluntat de posar per damunt de tot, la defensa de la democràcia i els
valors que ens uneixen per sobre de les diferències, condemnem fermament les
càrregues policials totalment injustificades i desproporcionades ocorregudes ahir durant la
jornada de l’1 d’octubre. (en aquest cas el diumenge 1 d’octubre)
Volem, en primer lloc, destacar el comportament cívic i pacífic dels milers de persones
que, a la nostra comarca, van sortir al carrer per defensar el fet de ser consultats i agrair
la tasca a les persones que van treballar durant tot el dia d’ahir per garantir la seguretat i
la convivència.
Durant la jornada d’ahir, a diversos punts de Catalunya, les forces policials van carregar
amb duresa contra persones que, de manera pacífica i legítima, es mobilitzaven per
poder exercir el seu dret a vot i defensar drets i llibertats. A hores d’ara, es comptabilitzen
ja prop de 850 ferits i ferides de diversa consideració com a conseqüència de l’actuació
policial.
A la nostra comarca, els fets van ser especialment greus a Sabadell, on es va produir una
càrrega policial a l’entorn de l’escola Nostra Llar, produint-se diversos ferits i causants
destrosses al centre educatiu. Uns fets que, en cap cas, van ser oportuns ni justificats i
absolutament desproporcionats. També es van produir incidents greus a Castellbisbal, on
efectius de la Guàrdia Civil van carregar contra menors d’edat que estaven concentrats
davant l’institut-escola Les Vinyes.
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Els alcaldes i alcaldesses volem reafirmar que recórrer a la violència mai ha de ser la
resposta a cap mobilització pacífica. La democràcia permet la llibertat d’expressió i de
reunió, uns drets fonamentals que ahir es van veure truncats per la intervenció policial
desmesurada que es va produir. Demanem el cessament immediat de la violència i la
condemnem fermament. Les imatges on les porres van ser protagonistes i que, al llarg de
la jornada d’ahir, es van repetir als carrers de Catalunya són una autèntica vergonya.
Els alcaldes i alcaldesses fem un clam pel respecte entre totes les persones, més enllà
de les idees que puguin tenir i que puguin o no compartir. La pluralitat de Catalunya ha de
passar sempre pel respecte absolut a la llibertat d’expressió.
Davant d’aquesta situació, els alcaldes i alcaldesses exigim responsabilitats polítiques al
govern de l’Estat per les càrregues policials contra els ciutadans i ciutadanes que es
manifestaven lliurement als col·legis electorals.
Els alcaldes i alcaldesses del Vallès volem reafirmar el nostre compromís amb la
convivència a les viles, pobles i ciutats de la comarca. Volem denunciar el menysteniment
que el govern de l’Estat espanyol ha mostrat envers els ens locals i els representants
escollits democràticament al territori. Davant aquest fet, defensem la nostra tasca com a
garants de la convivència i volem remarcar que des dels ajuntaments seguirem treballant
fermament per evitar qualsevol confrontació o expressió de la violència.”
El que farem si de cas és passar-ho en el temps com què parlem d’ahir.

La senyora Marta Baldrich Caselles declara:
Simplement potser fer un resum de la nostra manera de veure i que no dista gens de la
que està en aquest manifest.
Constatar que el diumenge es va donar una vulneració dels drets i llibertats de tots els
ciutadans i ciutadanes, que hem de donar una resposta unitària, com la millor defensa i
així també ho vàrem fer ahir manifestant-ho i que crec que ho hem de continuar fent en
defensa de la democràcia.
Si aquestes actuacions que denunciem en aquest manifest són greus, les
compareixences de la vicepresidenta de la Govern del PP i del propi president del
Govern, afirmant que l’actuació policial s’havia fet en defensa de les persones demostren
un immens grau de cinisme que supera qualsevol límit ètic que hi pugui haver.
Recordar per acabar simplement que diumenge hi va haver un abús de força cap a la
ciutadania, amb persones ferides, agredides i que al fi i al cap també ha sigut, ha estat,
deixat ferida com deia abans la democràcia, els drets fonamentals, la llibertat, ha vulnerat
tots els principis amb aquests actes de diumenge i que per tant cap seguir i segur que
haurem de continuar fent-ho, per la defensa de les llibertats, els drets fonamentals, la
democràcia, l’autogovern i les nostres institucions pròpies de Catalunya.

El senyor Manuel Cáceres Castaño declara:
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Bon vespre a tothom.
Volem manifestar, com no podia ser d’un altra manera, el nostre suport a la declaració. Ja
el propi diumenge al migdia el nostre primer secretari Miquel Iceta, cap a dos quarts d’una
va llegir una declaració de condemna als fets que estaven succeint aquell matí i una
sol·licitud pública de què no continuessin.
Jo mateix, el mateix diumenge a la tarda també vaig manifestar públicament el nostre
rebuig com a PSC a Sant Quirze aquests fets. Els fets que es resumeixen en la violència
desproporcionada feta servir per la Policia i la Guàrdia Civil en diversos col·legis
electorals i que va tenir com a víctimes ciutadans i ciutadanes. L’únic responsable
d’aquesta intervenció, o que aquesta intervenció fos d’aquesta manera és el govern del
PP, i haurà de respondre dels seus actes, actes que han merescut no només el rebuig
massiu de la ciutadania catalana, com bé vam veure el mateix diumenge i per exemple
ahir, sinó també de bona part de la ciutadania de la resta d’Espanya, on han hagut
concentracions i hi ha concentracions convocades pel proper dissabte.
No parlaré avui de decisions o responsabilitats anteriors a aquests fets, no perquè no
existeixin, sinó perquè avui no som aquí per parlar d’això, podríem dir que no toca i
perquè a més cap actuació anterior de ningú pot ni ha de servir de justificació dels fets
que ara condemnem de forma rotunda.
Els socialistes tenim clar que en política els errors o les males accions de l’adversari no
compensen els propis, al contrari, se sumen, i qui en pateix les conseqüències és la
ciutadania. Que ni l’ús de la força, ni que sigui amb empara legal, ni les vies de fet
unilaterals contribueixin a superar la situació i que en cap cas la solució al problema
existent passa perquè la meitat de catalans imposin la seva voluntat a l’altra meitat, sigui
quina sigui aquesta meitat, sinó per la recerca de consensos que comptin amb el suport
d’una ampla majoria de la ciutadania.

La senyora Mercè Vallès Corominas declara:
Bon vespre de nou.
Ens adherim evidentment al manifest com no podia ser d’una altra manera, però a banda
també voldríem afegir el nostre sentiment en vers tot el que ha passat.
El diumenge 1 d’octubre passarà a la història de Catalunya per la vergonya d’un Estat
espanyol repressor que ha exercit una dura violència irracional i desproporcionada davant
d’una ciutadania absolutament indefensa, normes amb les urnes i les paperetes, 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 a
exercir la democràcia malgrat les amenaces i l’estat de setge i de 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 era decidir i exercir la democràcia. La imatge de l’actuació desproporcionada
de les forces de seguretat de l’Estat desallotjant i rebentant 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, fins i tot amb afectacions per l’ús de pilotes
de goma, que estan prohibides a Catalunya. Que es mobilitzaven pacíficament en un
exercici de llibertat d’expressió democràtica, és una prova de la demofòbia del govern del
PP, de la seva incapacitat de diàleg i de la seva actitud involucionista, intolerant i
regressiva contra els drets i les llibertats.
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Al mateix temps també volem aprofitar per reconèixer i agrair profundament l’actitud i el
comportament dels més de 2 milions de persones que el dia 1 d’octubre van expressar-se
a les urnes i una especial menció també als qui ens van atorgar 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 un reflex d’una societat madura, pacífica i plenament
democràtica, un reconeixement doncs a totes les persones que van votar, que van fer de
voluntàries i als alcaldes i alcaldesses, electes locals i treballadors públics 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 governar.
Alhora expressem la nostra sorpresa i preocupació perquè la intervenció del Rei, ahir
mateix al vespre, en els seu discurs no va mostrar cap empatia cap els sentiments
majoritaris de rebuig i indignació pels esdeveniments de diumenge passat, ni cap
referència a la mediació ni al diàleg, simplement posant més llenya al foc. Això no és
digne d’un cap d’Estat, que a més a més recordem que no ha estat votat mai i que allò
que va dir que es dirigia “a los españoles y a los españoles que viven en Catalunya y se
sienten españoles”. Per tant els catalans que no ens sentim espanyols, potser que els hi
demanem que ens descomptin la nostra aportació a la corona, perquè si no el
representem no tenim ganes de què visqui de les nostres aportacions.
Fet el parèntesis. 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.
Per tant volem deixar clar també que els municipis catalans i els seus càrrecs electes, en
els quals ens sentim inclosos, seguirem fidels al compromís de la gent i allò que
decideixin les institucions catalanes, el govern català i el Parlament de Catalunya.
Per tant domen ple suport a la declaració institucional i bé esperem esdeveniments futurs
i expectants a veure doncs que passa tots aquests dies, però evidentment amb la
condemna més enèrgica perquè la violència mai pot ser la solució.

El senyor Àlex Brossa i Enrique declara:
El nostre grup primer de tot ... la importància de què les forces democràtiques recolzin
aquesta declaració que ja ha causat consens en el conjunt de la comarca, amb els 23
municipis donant-hi suport i agrair especialment, com no podia ser d’una altra manera, als
companys del PSC doncs que també estiguin per aquesta unitat democràtica que tenim
avui aquí tots els grups.
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Condemnar novament aquest atac polític i policial que va patir Catalunya, que només
tenia un objectiu, que no era el de desactivar el referèndum, sinó que era el de sembrar
por en la societat catalana i del referèndum deien que ja estava desarticulat ... traslladar a
les nostres escoles i les places, carrers, llocs molt propers ... una violència que no han
viscut en els darrers 40 anys. Atac a més a més molt discrecional, és a dir atacant allà on
voten els màxims representants del poble de Catalunya, ... es pot parlar d’una persecució
política amb tots els ets i uts ... atacar a l’escola on van les filles de president, on vota la
presidenta del Parlament, on vota l’expresident Artur Mas, on vota el vicepresident
Junqueres, casualment el mateix municipi on vota el Sr. Iceta i estem patint una
persecució política d’un Estat repressor i en aquest sentit ens afegim òbviament a la
comunitat internacional demòcrata que ajudi al poble de Catalunya en aquests moments
tant complicats.
Un ataca a més a més que es va fer saltant-se totes les de la llei, sortosament el poble de
Catalunya va lluitar durant molts i molts anys i molta gent va lluitar amb mobilitzacions
socials perquè es prohibissin les pilotes de goma, fa 3 anys que el poble de Catalunya va
aconseguir avalar-ho i aprovar-ho i vam veure malauradament com les forces
parapolicials que teníem desplegades actuaven incomplint qualsevol manual policial
incomplint també fins i tot les pròpies lleis del país.
Denunciar també la manipulació informativa que estem patint per part del PP, doncs
sembla que el relat ja estigui escrit independentment del que passi, independentment
d’allò que passi, el discurs tenim la sensació que ja està escrit, fins i tot s’acaba
traslladant a mitjans públics, en aquest sentit també el nostre recolzament als companys,
als treballadors TVE a Catalunya o d’aquí Sant Cugat ... mobilitzar per aquest segrests
dels propis mitjans públics. Avui també llegia una periodista de la BBC que es mostrava
doncs atònica, perplexa, que com és que la pròpia TVE no feia referència quan el Borbó
no feia referència als ferits en el seu discurs. Per tant el que passa internacionalment als
mitjans públics és el que no passa en els mitjans que controla el Govern espanyol.
Per tant hem de dir que aquesta declaració i aprovada per tots nosaltres insistim, molt
important aquest consens de totes les forces democràtiques, molt important, està sent un
rebuig de la violència i recolzar la democràcia i tot el suport al conjunt de les institucions
del país, que ara ens necessiten a tots plegats.

La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara:
Aprofitant que fem avui aquesta declaració, primer donar les gràcies a tots per estar
d’acord amb l’adhesió. Volia només dir dues coses: primer agrair a tot el veïnat, a tots els
regidors, regidores i als companys de comunicació i a les entitats que diumenge fos
possible, sense tots junts no hauria passat i ho vam fer possible, per tant agrair-vos a
tots, no va ser fàcil i no va ser res regalat, però el poble funciona, el poble s’organitza i el
poble va endavant.
I dir-vos que l’únic que nosaltres fem és complir el mandat que ens arriba del Govern de
Catalunya, al Govern de Catalunya aquest mandat li ve del Parlament i el Parlament el té
del poble. Per tant fem allò que el poble ens demana i pel que estem compromesos a fer.

Votació
Sotmesa a votació la proposta dalt transcrita, s’aprova per unanimitat.
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DECLARACIÓ DE FE PÚBLICA
Helena Muñoz Amorós, secretària de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès a efectes
d’aquesta sessió, certifico que el seu contingut íntegre plasma el desenvolupament de la
sessió del Ple corresponent, en el lloc i la data de la sessió.

13/13

