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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE
L’AJUNTAMENT DE CELRÀ

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Número: 13/2019
Caràcter: extraordinària urgent
Convocatòria: primera
Data: 15 d’octubre de 2019
Horari: de 16.00 h a 16:.40 h
Lloc: sala de sessions de la casa consistorial
A Celrà, quan són les 16.00 hores del dia 15 d’octubre de 2019, es reuneixen a la sala
de sessions d’aquest Ajuntament, prèvia convocatòria realitzada a l’efecte en els
termes legalment establerts, els membres que integren el Ple que a continuació es
relacionen, en sessió extraordinària de caràcter urgent i primera convocatòria, sota la
Presidència de l’alcalde i assistits per mi, la secretària general.
ASSISTENTS
Alcalde
Sr. Daniel Cornellà Detrell
Tinents/es d'alcalde
Sr. Josep Bartis Fàbrega
Sra. Eulàlia Ferrer Benito
Sr. Daniel Jiménez Elvira
Sra. Montse Carré Dalmau
Regidors/es
Sra. Sònia Fortià Martí
Sr. Albert Lòpez Guàrdia
Sr. Aram Aymerich Besalú
Sr. Robert Vilà Brugués
Sr. Miquel Rossell Molar
Sr. Manel Roqueta Casalprim
Sr. David Mas Roselló
Secretària
Sra. Rosa Maria Melero Agea
Absents
Sra. Anna M. Coll Pascual, que excusa la seva assistència.
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
Es declara oberta la sessió i l’alcalde explica que s’ha convocat aquest Ple
extraordinari de caràcter urgent per la situació tan excepcional que s’està vivint
actualment a Catalunya com a conseqüència de la sentència dictada pel Tribunal
Suprem.
Tot seguit, es passen a despatxar els assumptes que figuren a l'ordre del dia i que són
els següents:
1. PRONUNCIAMENT DEL PLE SOBRE LA URGÈNCIA DE L’ASSUMPTE A TRACTAR.
L’alcalde explica que es tracta de justificar la urgència de la moció que es presenta a
continuació i que ve motivada per la Sentència dictada pel Tribunal Suprem el dia 14
d’octubre de 2019.
El Sr. Alcalde explica que ahir es va fer pública la sentència del Tribunal Suprem número 459/2019, que ha condemnat al govern de l’1 d’octubre, a la presidenta del Par lament i els presidents de l’ANC i Òmnium cultural a penes de fins a 13 anys per de lictes de malversació i sedició, indicant que aquesta sentència suposa una vulneració
dels drets polítics individuals de les persones condemnades i una retallada dels drets i
llibertats col·lectives, per la qual cosa es vol continuar reclamant diàleg i reivindicant
la via política i democràtica de resolució del conflicte.
Per tot això, i per la urgència dels actes que estan succeint, s’ha decidit portar aquesta
moció al Ple per a la seva aprovació.
D’ acord amb el que disposa l’ article 79 del Reial decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic
dels ens locals, l’alcalde pregunta sobre el pronunciament de la urgència, sent aquesta
aprovada per unanimitat dels membres presents a la sessió. I donat que aquesta
resulta apreciada pel Ple, la sessió continua.
2. MOCIÓ DE RESPOSTA A LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL SUPREM I PER DEMANAR L’AMNISTIA PER A LES PERSONES PRESES POLÍTIQUES CATALANES I EN DEFENSA DEL DRET D’AUTODETERMINACIÓ.
Prèviament a la lectura de la moció, el Sr. Alcalde explica que aquest ple extraordinari
de caràcter urgent per tractar aquesta moció també ha estat demanat pels grups
municipals de la CUP-Amunt, FC-ERC-AM i JxCelrà, i que s’està aprovant pels
ajuntaments de Catalunya un cop feta pública la sentència.
L’alcalde fa la següent proposta al Ple:
Definitivament, la democràcia a l'Estat espanyol mostra símptomes inequívocs d’estar
tocada de mort. Oriol Junqueras, Carme Forcadell, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Jordi Turull,
Raül Romeva, Josep Rull, Quim Forn i Dolors Bassa han estat condemnats amb penes de
presó. I Meritxell Borràs i Carles Mundó han estat condemnats per desobediència amb
multes econòmiques i inhabilitació. Aquest ha estat un judici polític que mai s’hagués hagut
de produir. Tornem a dir alt i clar que en democràcia votar no és cap delicte. Les idees no es
jutgen. I és per això que reclamem la llibertat de totes les persones preses i exiliades
polítiques, perquè no han comès cap delicte.
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Vivim amb tristor i profunda indignació la sentència, que suposa una vulneració dels drets
polítics individuals de les persones condemnades, de les preses i exiliades polítiques, i una
retallada dels drets i llibertats col·lectives. El judici i la sentència ens han conduït a un estat
d’absoluta excepcionalitat. Vivim moments molt greus, moments en què es posa de
manifest que l’aparell de l’Estat espanyol actua intentant abolir la pluralitat política, vulnera
la legitimitat del poble de Catalunya a decidir el seu futur lliurement, agredeix el dret que
tenim a transformar la societat a través de la independència. I, al mateix temps, avui
tornem a constatar que les forces polítiques de l’Estat són incapaces de fer ús del diàleg
com a instrument de resolució del conflicte.
Aquesta sentència no ens atura. Al contrari, ens enforteix com a moviment per debilitar el
règim del 78. I és que, una vegada més, reivindiquem el dret a l’autodeterminació, el dret a
treballar pacíficament per esdevenir República Catalana, lliure, neta, justa i que treballi per
garantir la igualtat d’oportunitats entre tota la ciutadania catalana. Cap sentència ens
aturarà. Plantem cara a la voluntat repressora de l’Estat espanyol, i ho fem mobilitzant-nos,
reclamant diàleg, reivindicant la via política i democràtica de resolució del conflicte.
Demanem l’amnistia per a totes les persones condemnades i perseguides.
Reprovem l’actitud sostinguda de l’Estat espanyol, que ha dimitit de la seva responsabilitat
de fer front i donar resposta a les demandes de la ciutadania, per via dialogada i pacífica.
Convé recordar, per exemple, que, el maig d’aquest any 2019, el grup de treball sobre
detencions arbitràries de Nacions Unides va fer pública una resolució que instava l’Estat
espanyol a deixar en llibertat de forma immediata l’Oriol Junqueras, en Jordi Cuixart i en
Jordi Sánchez, que es trobaven a presó preventiva.
L’incompliment d’aquesta resolució va ser una mostra més que l’Estat actua desoint
qualsevol resolució, tractat internacional (com la Carta de les Nacions Unides i el Pacte
Internacional de Drets Civils i Polítics que recullen el dret a l’autodeterminació) o totes les
manifestacions pacífiques del poble de Catalunya a favor de la independència i la República
Catalana. I aquesta actitud és molt greu. Per això la denunciem, perquè, malauradament,
ens recorda etapes autoritàries en què no hi havia garantits els drets polítics ni les llibertats
de la major part de la ciutadania.
Reivindiquem justícia, i ens disposem a liderar de nou la lluita antirepressiva, democràtica,
pacífica i a favor dels drets i les llibertats. La situació d’excepcionalitat que estem vivint,
agreujada especialment per la confirmació de la sentència, afecta tothom, afecta la
quotidianitat dels pobles i ciutats del nostre país i de totes les persones que hi vivim.
Sobre la base d’aquests antecedents, es proposa al Ple l’adopció del següent
ACORD
PRIMER. Manifestar el rebuig a la sentència condemnatòria emesa pel Tribunal Suprem en
relació al judici de l’1 d’octubre i la causa independentista, constatant que representa una
regressió dels drets i les llibertats de la ciutadania de Catalunya.
SEGON. Reclamar la llibertat immediata de tots els presos i preses polítiques i exigir
l’amnistia de tots ells i elles, i de tots els exiliats i exiliades, com a reconeixement de
l’absència de cap delicte vinculat a la celebració del referèndum de l’1 d’octubre i a
qualsevol altra acció política celebrada durant els dies previs i posteriors a aquesta data.
TERCER. Mostrar el compromís amb el dret a l’autodeterminació, dret polític fonamental
recollit en tractats internacionals com la Carta de les Nacions Unides i el Pacte Internacional
de Drets Civils i Polítics, signats també per l’Estat espanyol, i reivindicar-lo com a dret en
virtut del qual resoldre el conflicte polític existent, per via democràtica i pacífica.
QUART. Reafirmar-nos en el caràcter pacífic i no violent del moviment independentista
català. Condemnar tots els intents de criminalització del moviment independentista que les
seves diferents institucions, òrgans, poders i alguns mitjans de comunicació volen construir.
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CINQUÈ. Exigir al govern de l’Estat espanyol que respecti la legitimitat de les persones
escollides democràticament a les diferents institucions catalanes, així com les decisions i
acords que se’n derivin, com a màxima expressió de la sobirania popular.
SISÈ. Mostrar l’adhesió de l’Ajuntament de Celrà a totes les mobilitzacions de rebuig a la
sentència del Tribunal Suprem, tant a nivell nacional com internacional, i convidar la
ciutadania a participar en totes les lluites compartides i pacífiques a favor dels drets i les
llibertats. I comprometre’ns a participar en l’acte convocat pel President de la Generalitat el
dia 26 d’octubre al Palau de la Generalitat.
SETÈ. Expressar la més ferma voluntat de seguir treballant, dia rere dia, per garantir els
drets i les llibertats de tota la ciutadania de Celrà, la defensa del diàleg i dels principis
democràtics i la pluralitat política, així com el respecte a la separació de poders,
imprescindible en qualsevol estat de dret.
VUITÈ. Fer avinent la situació de repressió política i de vulneració de drets fonamentals que
estem vivint com a ciutadania i com a país als municipis agermanats.
NOVÈ. Fer arribar aquest acord a la Presidència del Parlament de Catalunya, a la
Presidència de la Generalitat de Catalunya, a la Presidència del Congrés de Diputats, a la
Presidència del Govern de l’estat, a la Presidència del Parlament Europeu, a l’Associació
Catalana de Municipis i a l’Associació de Municipis per la Independència. I donar a conèixer
el contingut d’aquesta moció a la ciutadania del municipi pels mitjans que es creguin
oportuns.

L’alcalde cedeix la paraula al Sr. David Mas Roselló, portaveu del GM JxCELRÀ-JUNTS,
el qual diu que obre el foc, com no pot ser d’una altra manera ja què ell sempre és el
que comença, però afortunadament no utilitza pilotes de goma o FOAM que fa que
perdin ulls ciutadans i ciutadanes catalans i catalanes, com malauradament va passar
ahir.
A continuació, indica que aquesta moció descriu molt bé el que ha passat i el que es
demana, de manera que el seu grup votarà a favor d’aquesta moció i anima la
ciutadania a que es manifesti els dies que calgui en contra d’aquesta sentència
vergonyosa, ja que no té cap sentit la condemna d’aquestes persones a penes de 9 a
13 anys de presó. Finalment anima a la ciutadania a estar connectat a Tsunami
democràtic o on sigui per seguir les mobilitzacions perquè això haurà de pujar de baix
a dalt, i espera que algun dia els tres partits que estan representats en aquesta sala
trobaran la manera d’anar tots a una, i així un dia poder celebrar que serem
independents.
L’Alcalde cedeix la paraula al Sr. Manel Roqueta Casalprim, portaveu del GM PSC-CP,
que fa una lectura de l’escrit que ha preparat el seu partit, i que diu així:
Des del PSC votarem en contra d’aquesta moció per diferents motius que ara
detallarem, però principalment perquè des de fa molt temps, massa temps, els
i les socialistes hem defensat el diàleg dins la llei, la negociació i el pacte com
l’única via possible per trobar una resposta a la situació d’atzucac que s’està
vivint al nostre país. Malauradament no hem estat escoltats. Ara el Tribunal
Suprem ha dictat sentència, i davant de la mateixa hem de dir:
1. Vivim en un Estat de dret amb separació de poders, i l’actuació del poder
judicial es desenvolupa des del respecte als drets i llibertats emparats per la
Constitució, amb les màximes garanties i total transparència. Tal i com ha
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2.

3.

4.
5.

reconegut, en relació al judici, i ha recordat també l’associació de Jutgesses i
Jutges per la Democràcia.
La sentència s’ha d’acatar. Totes les sentències són opinables, i el nostre
Estat de Dret empara la llibertat d’expressió i els drets de reunió i
manifestació d’aquestes opinions, sempre i quan es produeixin amb civisme,
tolerància i respecte.
Rebutgem qualsevol intent d’enfrontar la legitimitat de les resolucions
judicials amb el caràcter representatiu de les institucions, que han de
representar-nos a tots i totes i, per tant, a les diferents opinions que
conviuen en la nostra societat.
És erroni i irresponsable generar falses expectatives sobre una eventual
sol·licitud d’amnistia que no es correspon a la realitat política i legal del
nostre país.
És hora d’obrir una nova etapa, presidida pel respecte a la legalitat i a les
institucions, i presidida també per una ferma voluntat de diàleg. El PSC
continuarà treballant per la convivència en el si de la societat catalana i
perquè es retorni a la política per cercar solucions a un problema que és
eminentment polític.

Per tant, el Sr. Roqueta indica que el grup municipal de PSC-CP votarà en contra.
L’alcalde cedeix la paraula al Sr. Robert Vilà Brugués, portaveu del grup municipal FCERC-AM que, en primer lloc, agraeix als membres de la corporació el seu suport i al
públic present, i es dirigeix al Sr. Roqueta per dir-li que no està tant d’acord amb ell i
que s’han d’obrir els ulls: després de conèixer la sentència, la reacció ha estat
unànime: del seu partit, de FEM Celrà i ERC, del poble i dels polítics de Celrà així, com
a respecte de tots els catalans, no estan d’acord amb la sentència, la qual és una
venjança, una injustícia i un insult a la democràcia i als catalans.
El Sr. Vilà manifesta que Catalunya viu una situació molt crítica, i rebutjarem la
sentència, demanarem l’alliberament immediat dels presos, reafirmarem el nostre
caràcter pacífic i no violent del moviment independentista, exigirem al govern
espanyol que respecti les decisions democràtiques dels catalans i treballarem dia a dia
pels drets i llibertats dels nostres ciutadans, ja que vam votar.
El Sr. Vilà indica que no s’allarga més perquè la moció està molt ben especificada i vol
fer un agraïment a les persones que hi donen suport.
A continuació l’Alcalde cedeix la paraula al Sr. Albert Lopez Guàrdia, regidor
d’educació i serveis socials del grup municipal de la CUP-AMUNT, el qual indica que ara
mateix ha vingut del Consell Comarcal del Gironès d’aprovar aquesta mateixa moció.
El Sr. Lopez comença expressant la seva decepció davant la mateixa resposta escrita
del partit dels socialistes i els hagués agradat sentir l’opinió i el sentir del regidor del
grup socialista a Celrà, més que el posicionament general del partit que se sent a tot
arreu.
El Sr. Lopez vol recordar que quan parla de presos polítics i exiliats aquesta moció
incideix molt en les persones que han estat condemnades en aquesta sentència, però
cal recordar l’Edu, en Jordi, en Xavi, en Ferran, l’Alexis, en Germinal, en Valtonyc, etc.
persones que sense ser càrrecs electes han estat fortament represaliades, i han vist
greument limitats els seus drets individuals sense cap mena de proves, quedant
afectades les seves vides personals. El Sr. Lopez fa un record per a tots ells.
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El Sr. Lopez també vol condemnar avui l’actitud de les unitats BRIMO i ARRO dels
Mossos d’Esquadra, i fer palesa la contradicció d’un govern que crida a la mobilització i
alhora els seus consellers envien la BRIMO i l’ARRO a ‘rebentar els ulls, als testicles i
el cap’. La CUP ha actuat en aquest sentit demanant la compareixença del conseller
Buch i ERC, Junts per Catalunya i Bildu ha fet el mateix demanant la compareixença
del Ministre Grande Marlaska. El Sr. Lopez condemna doncs aquesta brutalitat policial.
Com a regidor d’educació, el Sr. Lopez se sent obligat a fer manifestes les càrregues
que hi ha hagut avui mateix per part de la BRIMO contra estudiants de secundària de
Cassà de la Selva, que han estat una autèntica barbaritat, els vídeos parlen per sí
sols.
Afegeix que no es pot parlar de diàleg davant de la Llei, no es pot dir que només es
pot actuar dins la llei; que ell sàpiga el Partit dels Socialistes va néixer en la
clandestinitat, és a dir, fora de la llei vigent en aquell moment. Pel què fa aquest
diàleg davant de la llei, aquest matí el Ministre Ábalos ha estat entrevistat per la
Mònica Terribas a la ràdio i quan ha estat preguntat per si ara era el moment per crear
una taula de diàleg i seure’s a parlar, ha respost que no, que no era el moment del
diàleg. Ja sabem que estem en època d’eleccions i que a Espanya ’matxacar’
Catalunya dóna molts vots, i el Partit Socialista ho aprofita sempre que pot, però ni
volen diàleg ni actuen d’acord amb la llei quan els interessa, sinó que parlin amb les
víctimes dels GAL.
El Sr. Lopez continua dient que aquest judici ha estat polític i que no es pot parlar ni
de separació de poders, ni d’independència judicial, ni d’estat de dret, ni de
democràcia. Aquest país viu en una falsa democràcia que no és res més que una
restauració borbònica, una Constitució que va ser votada sota el soroll dels sables del
poder militar que limitava els pactes que es podien fer i en què el bàndol perdedor
mai ha pogut posar les seves demandes sobre la taula. Es parla de respectar una
monarquia, que porta més de 500 anys amb les mans brutes de sang, començant per
les Amèriques, les Filipines, etc. i d’una Espanya que senzillament és mentida: és el
nom que li han posat a les restes decadents de l’imperi de Castella, forjat a cop de
sables o de genocidi. Hem de començar a canviar la mirada: el Sr. Iceta del PSC a
l’any 2013 demanava un referèndum d’autodeterminació per a Catalunya, dins el
mateix marc constitucional que tenim avui, i pregunta què ha canviat? Han canviat les
portes giratòries? Potser gas natural en aquell moment no era tant influent? Parem de
prostituir el diàleg i les paraules, i humanitzem les causes, no caiguem en discursos
ideològics buits de contingut. Aneu a veure els presos, aneu a veure la Dolors i
digueu-los-hi a la cara tot això que esteu llegint, a ella i a la seva família. Després
podem parlar de justícia i estat de dret. Per últim el Sr. Lopez agraeix l’atenció.
Tot seguit, l’Alcalde cedeix la paraula al Sr. Manel Roqueta Casalprim, del GM PSC-CP,
el qual diu que ell porta el seu propi escrit, però que no ho ha llegit abans per no ser
exagerat ni allargar-se massa: el porta preparat i ara el llegirà; és un text trist escrit
per ell al seu blog el 4 d’octubre de 2017. Tot i que no és una persona pessimista, en
el moment d’escriure aquest text ho era, igual que ara, però algun dia hi haurà diàleg
i es trobarà una solució dins la llei, ja què no hi ha cap altra alternativa. A continuació
passa a llegir el text, titulat ‘El meu somni’:
Se m'està esvaint un somni. Un somni que neix en l'adolescència, cap al final
dels anys 60. Un somni de pau, de justícia, de país. Un somni que en aquells
anys veig reflectit en el moviment hippie, amb el seu missatge de pau contra la
guerra del Vietnam. Uns anys més tard vaig trobar en el socialisme l'eina de fer
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possible lluitar per un món més just des del meu país, Catalunya. Sempre he
pensat que la lluita dels socialistes no té fronteres, allà on hi hagi una persona
que pateix fam, desigualtats, opressió, hi ha el nostre objectiu, sigui d'on sigui
qui ho pateix. També he pensat que, en el meu cas, aquesta lluita l'he de
portar
a
terme
a
on
visc.
I visc en una nació, Catalunya, que forma part d'un estat, Espanya. I el somni
també em diu que vull per a la meva terra el màxim de llibertat possible, com
ho desitjo per a totes les terres del món. El socialisme vol la màxima llibertat
per cadascun dels éssers humans. Els països estan formats per gent, per tant
una terra que tingui el desig de ser lliure ha de poder gaudir-ho.
La meva família va lluitar per la República del 31. A França hi tinc enterrats
avis i oncles que es van exiliar després de la Guerra Civil. Aquella República,
que el meu pare sempre em deia que era de les més avançades del món, es va
acabar després d'un cop d'estat i una guerra que va enfrontar gent que fins
aquell moment haurien compartit tot el que tenien. Així d’injustes són les
guerres. Després van venir quaranta anys de dictadura.
Quan acaba la dictadura la major part de les forces polítiques, sindicals i socials
d'Espanya es posen d'acord per començar un nou camí de democràcia i
llibertat. Catalunya va estar d'acord amb aquest camí. D'això fa 42 anys que no
han estat fàcils, amb un intent de cop d'estat inclòs.
Sempre he pensat que en democràcia tot ha de ser possible, tot, tan sols cal
respectar les regles del joc que el poble s'ha donat lliurement. I així, en
democràcia, tots els somnis són possibles.
Avui el meu somni s'esvaeix. Avui a la meva terra s'està imposant
l'enfrontament. Avui els clams pel diàleg no s'escolten. Avui, si entre tots no ho
parem, si no ens posem d'acord, la meva terra va cap a espais de patiment
que mai hauríem de tornar a veure, un patiment que recaurà, com sempre,
sobre la gent.
El Sr. Alcalde respon que aquestes paraules del Sr. Roqueta són molt diferents del
discurs oficial, però respecte al tema d’acatar les lleis sempre, en els darrers anys
tenim exemples de que les lleis canvien, la pròpia societat canvia i provoca les
modificacions de les lleis. En els darrers anys trobem nombrosos exemples com poden
ser la supressió del servei militar: els polítics deien que no però els ciutadans deien
que sí i, a través de la desobediència civil pacífica, com es fa ara, va arribar la
insubmissió de milers de joves de Catalunya i de tot Espanya que van deixar d’obeir
una llei injusta i va provocar el canvi de lleis.
No es desobeeixen lleis justes, es desobeeixen lleis injustes que no permeten que
decidim entre tots i totes els que vivim a Catalunya. Mai hem volgut un referèndum en
què només votin els del Sí sempre hem defensat un referèndum per a què tothom
pugui votar i dir Sí o No. No acatar aquesta sentència és normal i que una part
important de la població no la comparteixi també.
El Sr. Alcalde també vol recordar que al 1998 van ser condemnats els Srs.
Barrionuevo i Vera del Partit dels Socialistes per les seves vinculacions amb el GAL per
terrorisme d’Estat, i el PSC no va estar d’acord amb aquesta sentència i no la va
acatar i, de fet, va lluitar fins que el seu rival, el Partit Popular, va indultar aquestes
persones condemnades per terrorisme.
Ara sembla que només són els independentistes els que no acaten la sentència, però
anteriorment partits de diversos colors han fet el mateix, perquè no han trobat justes
les sentències, per diferents motius. De fet, considera més defensable no acatar
aquesta sentència perquè es condemna unes persones que simplement van ajudar a
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posar les urnes per a què la gent pogués votar, i no es va matar ningú ni es va crear
un organisme per fer atemptats terroristes i matar gent con van fer els exministres del
PSOE. No és just que sempre es parli de la llei, quan en altres moments els mateixos
socialistes han buscat la dreta o l’extrema dreta per a què els indultés els presos
condemnats per terrorisme del seu partit.
L’Alcalde continua dient que cal ser justos ja què venim d’una dictadura i uns anys de
República molt complicats i tots hem de ser oberts de mires i començar a buscar
aquest diàleg, i en aquest diàleg el que no valen són les porres i les condemnes, i no
es tracta de percentatges de persones sinó de què la gent voti. Els partits no
independentistes diuen ‘només sou un 50% d’independentistes’, però amb el mateix
argument ell els podria contestar que ‘vosaltres només sou el 50%’, perquè ens hem
de mantenir en aquest Estat si ‘només’ són el 50% els que s’hi volen quedar?, i no
caiem en aquest discurs fàcil del partit Ciutadans i de vegades també del PSC.
L’Alcalde segueix dient que són el 100%, tothom ha de poder votar: aquí no es
discrimina ningú per estar d’acord amb la independència o no. El que defensem és que
tothom pugui dir la seva i pugui decidir, i tots els partits polítics de Catalunya, per
tradició política i fins i tot el PSC, s’haurien de poder posar d’acord tots els partits.
Sent molt més proper el discurs del Sr. Roqueta que determinats representants del
seu partit a la televisió, els quals tenen un discurs més semblant al PP i VOX quan
parlen de Catalunya.
El Sr. Alcalde va anar a veure la Dolors Bassa a la presó, i coneix a diversos membres
de la seva família, i manifesta que està clar que aquesta persona no ha fet res per
portar dos anys a la presó i els que li queden segons la sentència, i no veu mostres de
diàleg.
El Sr. Alcalde indica que En algun moment s’haurà de parlar amb tots els partits, fins i
tot Ciutadans, encara que voti en contra; que facin una campanya neta i justa en
favor del No, nosaltres la farem a favor del Sí. No anem a acatar les lleis perquè
encara estaríem a la prehistòria ja què les lleis canvien a mesura que la societat
evoluciona: Celrà és un clar exemple en què hi ha gent que votaria Sí i d’altra que No,
i no ha vist fractura social ni famílies enemistades per aquest motiu: ell mateix
continua parlant amb tothom pel carrer tinguin la posició que tinguin.
Per tot això, consideren justa la presentació d’aquesta moció demanant una amnistia,
la qual està prevista a la Llei. Demanen amnistia i diàleg, qüestions que haurien
d’assumir tots els partits que es considerin demòcrates. També hi afegiria
autodeterminació: ningú hauria de tenir cap problema en què es vulgui
l’autodeterminació o que es decideixi si Sí o No: si el 60% surt que no és que no però
si surt que sí amb un 55% les coses haurien de canviar.
En resum estem davant una situació en la que cal diàleg i que treballem des dels
municipis per fer pobles cohesionats, que mirin cap endavant i buscant solucions entre
tots i totes, i es dirigeix al Sr. Roqueta demanant que la seva veu dins el seu partit
sigui ben potent per defensar aquest diàleg que hem de trobar entre tots i totes.
La proposta, un cop sotmesa a votació, és aprovada per majoria absoluta.
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Vots a favor (11)
GM CUP-AMUNT: senyor Daniel Cornellà Detrell, senyor Josep Bartis Fàbrega, senyora
Eulàlia Ferrer Benito, senyor Daniel Jiménez Elvira, senyora Sònia Fortià Martí,
senyora Montse Carré Dalmau, senyor Albert López Guàrdia i senyor Aram Aymerich
Besalú
GM FC-ERC-AM: senyor Robert Vilà Brugués, senyor Miquel Rossell Molar
GM JXCELRÀ-JUNTS: senyor David Mas Roselló
Vots en contra (1)
GM PSC-CP: senyor Manel Roqueta Casalprim
El Sr. Alcalde vol acomiadar aquest ple recordant els nois i noies de Cassà de la Selva
que han estat lesionats i fins i tot algun detingut, tots ells menors d’edat de l’institut
d’aquest municipi, al noi que ha perdut un ull, a les persones que han rebut i que
rebran, ja què vénen temps complicats i tots i totes hem d’estar al carrer defensant la
democràcia i la llibertat. Bona tarda a tothom.
CLOENDA. Sense cap altre assumpte per tractar, l’alcalde conclou la sessió i desitja
bon estiu a tothom. De tot el qual, jo, com a secretària general de la corporació, dono
fe.

