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ACTA (04/18) DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE, REALITZADA EL DIA 

TRES D’ABRIL DE DOS MIL DIVUIT 

 

 

ASSISTENTS 

 

 

PRESIDENT Sr. Xavier Sala i Congost 

 

MEMBRES Sr. Josep Xifra i Deulofeu 

 Sra. Sílvia Fonoll Ribas 

 Sra. Maria Lourdes Fuentes i Faig 

Sra. Sònia Pujol i Valls 

Sr. Xavier Figueras Esteve 

 Sr. Narcís Palahí Garrido 

 Sr. Joan Alcalde Alonso 

 Sr. Josep Llensa i Rocosa 

 Sr. Julio Rico i Badosa 

 Sr. Mario Aliu i Trenado 

  

 

Secretari           Sr. Miquel Coma i Tarrés 

 

 

Absents, Sr. Jordi Aviño Rovira 

 Sr. Sebastian Mateo Herrero 

  

  

 

 

A Santa Cristina d’Aro, a les 20.30 hores del dia 3 d’abril de 2018, els membres que s’esmenten 

es reuneixen a la Sala de Sessions de l’ajuntament, a l’objecte de dur a terme la sessió ordinària. 

 

 

A continuació fa conèixer l’afer inclòs en  

 

 

L’ORDRE DEL DIA: 

 

 

PROPOSTA DE MOCIÓ PER L’ALLIBERAMENT DELS PRESOS POLÍTICS, EL 

RETORN DELS EXILIATS I LA DENÚNCIA DE LA DERIVA ANTIDEMOCRÀTICA I 

AUTORITÀRIA DE L’ESTAT ESPANYOL 

 

Catalunya ha tornat a patir, altra vegada, un nou atac repressiu per part del govern de Mariano 

Rajoy i el bloc del 155, conjurats amb el poder judicial i policial de l’estat. L’onada repressiva 

contra els catalans i les catalanes és majúscula i el govern espanyol està disposat a tot, fins i tot a 

vulnerar els drets civils, polítics i humans més bàsics per tal d’eradicar qualsevol signe de 
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dignitat del poble català. Intenten esclafar la voluntat de la sobirania popular empresonant 

injustament els nostres legítims representants públics, tots ells gent de pau.  

 

El passat divendres 23 de març quedarà gravat a la memòria del nostre país com un nou dia trist i 

negre. L’empresonament injust, arbitrari i abusiu dels diputats i diputades Carme Forcadell, Jordi 

Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Dolors Bassa, i l’exili de Marta Rovira tornarà a ressonar en 

els annals de la història del nostre país com un nou episodi fosc de repressió i de vulneració dels 

principis democràtics més elementals. Un escenari que queda agreujat per la recent detenció del 

President legítim de Catalunya, Carles Puigdemont, totalment incomprensible davant la 

comunitat internacional. 

 

Un divendres negre no només pel poble català sinó també pel poble espanyol, on cada vegada i 

amb més intensitat els seus ciutadans estan perdent els drets i llibertats més bàsics i inviolables 

en qualsevol país que es pretengui a si mateix com a democràtic i civilitzat. Un gran nombre de 

cristinencs i cristinenques es varen concentrar a les 20h. davant del nostre ajuntament, com es va 

fer a molts municipis de Catalunya, en rebuig a tanta injustícia. Des de fa mesos, també es 

concentren de manera pacífica dos dies per setmana al mateix indret per sentir tocar, a la viola, el 

cant dels ocells. 

 

Davant d’aquesta ignomínia, d’aquest acte d’autoritarisme intransigent que ens recorda de 

manera inevitable les èpoques més fosques de l’Espanya del segle XX, des del món local no 

podem restar impertèrrits i ens alcem per dir sense vacil·lar que continuarem defensant les 

nostres idees polítiques. No hi haurà prou barrots per silenciar-les. Avui, un cop més, volem dir-

ho molt alt i clar: sempre estarem al costat d’aquells representants que defensen la voluntat del 

poble, del mandat de l’1 d’octubre i el resultat de les eleccions del 21 de desembre. 

 

I l’estat, en lloc d’actuar com una democràcia madura, on el diàleg i l’acord són el motor de la 

cohesió de la societat, han decidit oferir cops de porra, menyspreu, humiliació, amenaces i, 

finalment, presó. Una causa general contra l’independentisme, una autèntica cacera de bruixes, 

feroç i salvatge, sense mesura.  

 

Potser, ingènuament, es pensen que manllevant-nos als nostres representants, Carles 

Puigdemont, Carme Forcadell, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Clara Ponsatí, 

Antoni Comín, Joaquim Forn, Josep Rull, Lluís Puig, Dolors Bassa, Meritxell Serret, Jordi 

Cuixart, Jordi Sánchez, Marta Rovira i Anna Gabriel, ens rendirem i dimitirem d’exercir el 

nostre mandat democràtic, emanat directament dels ciutadans i ciutadans. Res més lluny de la 

realitat. Ens mantindrem ferms en defensa de la causa més justa que hi pot haver: la llibertat i el 

ple exercici de la democràcia.  

 

Contra la dictadura del 155, trobareu un poble compromès i ferm. Perquè la nostra lluita és la 

lluita dels homes i les dones lliures i justos, que volen ser tractats com a ciutadans i no com a 

súbdits.  

 

Per tots aquests motius, l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro 

 

ACORDA 
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PRIMER.- Exigir la llibertat immediata de tots els presos polítics: Carme Forcadell, Oriol 

Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Joaquim Forn, Josep Rull, Dolors Bassa, Jordi Cuixart i 

Jordi Sánchez. 

 

SEGON.- Exigir el retorn de tots els consellers i polítics catalans exiliats:  Carles Puigdemont, 

Clara Ponsatí, Antoni Comín, Lluís Puig, Meritxell Serret, Marta Rovira i Anna Gabriel, i la 

garantia del respecte absolut als seus drets polítics, ciutadans i humans sense veure’s sotmesos a 

cap judici pel seu lliure exercici polític. 

 

TERCER. Declarar la vulneració de les llibertats de les persones, recollides i protegides en tots 

els tractats internacionals i manifestar la persecució de la lliure expressió, de la vulneració dels 

drets polítics i humans i del dret a decidir dels ciutadans per part d’un estat que jutja les idees i 

empresona de forma il·legal. 

 

QUART.- Denunciar l’evident manca de separació de poders a l’estat espanyol, així com la 

manipulació i coacció dels mitjans de comunicació per part de l’estat. 

 

CINQUÈ.- Demanar a les institucions europees que no continuïn emparant accions pròpies 

d’una dictadura i apel·lar a la justícia internacional perquè intercedeixi de manera immediata i 

garanteixi el respecte als drets dels ciutadans catalans. 

 

SISÈ.- Instem a totes les entitats del municipi a defensar els drets fonamentals, civils, polítics, la 

llibertat, la democràcia i els nostres legítims representants escollits democràticament del 

Parlament de Catalunya. 

 

SETÈ.- Atenent a la crida del Molt Honorable President del Parlament de Catalunya, el Sr. 

Roger Torrent, aquest ajuntament vol mostrar el seu suport la crida unitària del President i també 

a la plataforma “Espai Democràcia i Convivència” que té com a objectius “la defensa de les 

institucions catalanes, la convivència, la cohesió social i els drets i llibertats de la ciutadania”. 

 

VUITÈ.- Comunicar al Parlament de Catalunya, a l’Oficina del Parlament Europeu a Barcelona, 

a l’Oficina de l’Alt Comissionat de l’ONU per als Drets Humans (ACNUDH) així com a 

l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i l’Associació de Municipis per la Independència 

(AMI), l’aprovació de la present moció. 

 

 

 

Intervencions: 

 

Sr. SALA 

Ja ho vaig anunciar el dimecres passat al ple ordinari, i vé de l’AMI i l’ACM dels que 

l’ajuntament en forma part, i que faríem aquest ple extraordinari. Com a portaveu del grup 

d’esquerra, dir-vos que de la moció tipus s’ha incorporat lo de l’apartat tercer i el punt setè que 

s’ha incorporat amb la companya Sra. Pujol. En nom d’esquerra condemnem aquesta injustícia i 

ens reafirmem amb els diferents acords. La nostra fermesa en primer lloc de tot és per 

l’alliberament, en segon lloc pels exiliats, que tornin i evidentment condemnar aquestes 

injustícies del govern central. 

 

Sra. PUJOL 
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Ja ho has explicat com hem treballat la moció. La gent que va venir divendres i els que venen 

cada divendres i el punt número 7 de recavar les paraules del president del Parlament. Això no 

va d’independència sinó de democràcia. 

La fiscalia ara ja investiga els CDRs per rebel·lió i sedició; també per un acte que es va produir a 

una concessionària de la Mercedes, i de qui l’ha realitzat. 

 

Sr. LLENSA 

Estem d’acord amb el contingut de la moció, i els acords que es porten a ple són totalment 

correctes. 

 

Sr. RICO 

Dins d ela transversalitat ideològica i municipal que representa Emp, el que aporta aquesta 

riquesa ideològica, i és una riquesa pel marc de convivència. No cedint a que l’ajuntament faci 

de corretja de transmissió de posicions de part, lícites, però de part. 

Exigim la separació de poders, i per contra que resolgui al nostre favor el que té que fer. Els drets 

fonamentals es regeixen per l’estatut i també es varen limitar els de l’oposició. S’han desobeït 

informes dels lletrats del Parlament de Catalunya. 

No ens trobaran ni al costat del govern d’Espanya, ni del català. Des de fa 6 anys, sempre hem 

tingut la mateixa dinàmica, de no participar en les propostes extra municipals. Ens abstindrem. 

 

Sr. ALIU 

Bona nit. Des de Junts, el total suport a tots els punts. Aquest nacionalisme espanyol no podrà 

amb tots, som molts. Formem part d’un país i que s’ha de defensar des dels municipis que és 

l’únic lloc que podem fer-ho. 

No podem baixar els braços, ajupir el cap. Ens l’han doblegat però no podran amb la nostra 

dignitat i orgull. No farem pas cap enrere, després de més de 1.000 anys. Visca Catalunya. 

 

Sr. PALAHÍ 

Dir ben ràpid, serè breu. El PSC ens abstindrem, ja ho avanço. Explicaré breument el perquè de 

l’abstenció. El motiu bàsic, d’acord amb el Sr. Rico. Hem discutit molt amb en Joan. Ens vàrem 

posar en política per fer coses locals, de Santa Cristina, municipalisme com deia en Rico. Sense 

saber que ens trobaríem en mocions d’aquest tipus. El PSC, és veritat que és transversal, d’acord 

amb el fet que els empresonats no hi haurien d’estar. Amb altres aspectes de la moció 

personalment no hi combrego al 100%. Entenc que per aquests altres partits la càrrega simbòlica 

pugui ser rellevant. Si poguéssim, es trossejaria la moció. 

 

Sr. SALA 

Entenc la posició del grup d’EMP. Sempre ho eu manifestat. La postura sempre ha estat clara, i 

el vot mai ha estat en contra. Sorprèn  que portem una moció important pels efectes de tenir gent 

a l’exili i empresonada, i que al PSC i PSOE els molesti. Però no comparteixo la justificació en 

aquest sentit. I certament és bastant curiós aquesta ambigüitat que tenen en segons quins 

moments d’aquest tema. 

Defensem el tema municipalista, doncs si haguessin vist la mobilització que hi va haver a Santa 

Cristina d’Aro, jo no l’havia vist mai. Si aquest tema creieu que no és important per Santa 

Cristina, i els que hi ha participat, potser entenem la política de manera diferent, almenys la 

municipal. Sense entrar a la nacional.  

Són percepcions que potser hauran d’analitzar. 
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Tot seguit es sotmet a votació la proposta modificada, resultant aprovada pel següent resultat. 

 

Vots a favor: 8 dels senyors Sala i Xifra i les senyores Fonoll i Fuentes del Grup d’ERC, de la 

senyora Pujol i del senyor Figueras del Grup de Guanyarem, del senyor Llensa del senyor  i del 

senyor Aliu del Grup de Junts.  

Abstencions: 3 dels senyors Palahí i Alcalde del Grup d’Independents i del senyor Rico del 

Grup d’Emprenedors 

 

 

 

 

I sense més assumptes s’aixeca la sessió essent les vint-i-una hores minuts del dia tres d’abril de 

dos mil divuit, de la qual cosa en dono fe. 

 

 

 

 

L’alcalde                                                                                                 El secretari, 

 

 

 

Xavier Sala i Congost                                                                           Miquel Coma i Tarrés 

 


