ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE NÚM. 02/2020
NÚM.: 02/2020
DATA SESSIÓ: 2DE MARÇ DE 2020
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: EXTRAORDINÀRIA
ACORDS PLENARIS: A.P.- 004.
HORA: 19.30 HORES
LLOC: SALA DE PLENS DE LA CASA CONSISTORIAL
REGIDORS ELECTES PRESENTS A L'INICI DE LA SESSIÓ:
Sr. Àlex Montanyà i Rifà
Sr. Ventura Bagaria i Canal
Sr. Ignasi Garolera i Coromina
Sr. Ferran Martínez i Casellas
Sr. Joan Pons i Puntí
Sra. Marta Puigdesens i Iglesias
Sra. Elisabet Redon i Verdaguer
Sr. Francesc Illamola Puntí
S’INCORPOREN POSTERIORMENT:
--NO HI ASSISTEIXEN:
--EXCUSEN L'ASSISTÈNCIA
Sra. Alba Molas i Rifà
Sra. Sílvia Grau Parramón
Sr. Joan Callejón Creus
SECRETARI-INTERVENTOR:
Sr. Lluís Xandri i Molas
L’Alcalde dona la benvinguda al públic i als electes assistents i dóna peu a l’obertura de la
sessió, emplaçant al Secretari per tal que procedeixi a la lectura de la primera proposta
d’acord de conformitat amb l’ordre del dia.
1.- A.P. 004/2020.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE MOCIÓ EN SUPORT ALS
REPRESALIATS I REPRESALIADES PER PARTICIPAR EN LES MOBILITZACIONS
CONVOCADES PER TSUNAMI DEMOCRÀTIC CONTRA LA SENTÈNCIA DEL
TRIBUNAL SUPREM DE CONDEMNA AL GOVERN DE CATALUNYA
Abans de procedir-se a la lectura del text que es proposa aprovar, el Sr. Alcalde fa
referència als antecedents de la moció i del contacte amb els represaliats del municipi.
Així mateix, explica que aquest mateix matí, l’Alcalde, una regidora del consistori i diversos
veïns i veïnes del municipi han acompanyat als investigats per donar-los suport a la
Comandància de la Guàrdia Civil de Girona, on havien estat citats a declarar. També,
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explica, hi havia veïns i veïnes de Roda de Ter, atès que també estaven citades persones
d’aquest municipi.
Posteriorment, es procedeix a la lectura, per part de l’Alcalde, de la moció que es proposa.
MOCIÓ DE SUPORT ALS REPRESALIATS PER L’ESTAT ESPANYOL
Una vegada més, la repressió de l’estat espanyol torna a colpir el nostra poble. En aquests
darreres setmanes, diversos veïns i veïnes de la nostra comarca, han vist com la Guàrdia
Civil els investiga per la seva presumpte participació en un acte pacífic, de rebuig a una
infame Sentència del Tribunal Suprem espanyol -que condemna al govern legítim de
Catalunya per uns delictes inexistents- , i d’exigència de l’immediat alliberament dels
presos polítics catalans, el retorn dels exiliats i la llibertat del poble de Catalunya de decidir
lliurement el seu futur. Per aquests fets, el nombre de represaliats a tot Catalunya ja
s’eleva a unes 200 persones, citades a comparèixer davant la Guàrdia Civil com a
investigats per uns presumptes delictes de desordres públics, danys i contra la seguretat
en el trànsit.
Resulta evident que la societat catalana, farta de veure con dia rere dia l’Estat Espanyol
coarta una vegada i una altra, els seus drets i llibertats, ha exercit i continuarà exercint els
seus drets a la participació política, a la llibertat d’expressió, de reunió i de manifestació,
drets bàsics de qualsevol democràcia.
En aquest context, de retallada constant dels drets i llibertats que ens assisteixen a tots, el
municipi, com a nucli bàsic de l’organització institucional del nostre país i com a instància
més propera al ciutadà, és qui millor pot recollir el sentiment i els anhels del poble, i en
moments com l’actual, és imprescindible que s’erigeixi en el més ferm defensor dels drets i
de les llibertats fonamentals dels nostres conciutadans.
Per aquests motius, es proposa al Ple de l’Ajuntament de l’Esquirol l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- L’Ajuntament de l’Esquirol rebutja enèrgicament la repressió exercida per l’Estat
espanyol cap als ciutadans, del seu municipi o no, per la participació d’aquests en els actes
i mobilitzacions en resposta a la Sentència del Tribunal Suprem espanyol -que condemna
al govern legítim de Catalunya per uns delictes inexistents- , i d’exigència de l’immediat
alliberament dels presos polítics catalans, el retorn dels exiliats i la llibertat del poble de
Catalunya de decidir lliurement el seu futur.
Segon.- L’Ajuntament de l’Esquirol es compromet a adoptar una posició pro activa en
suport als represaliats i represaliades i en defensa dels drets fonamentals i les llibertats
públiques, facilitant i participant en l’organització d’actes al municipi que persegueixin
aquesta finalitat i cooperant materialment i econòmica per a l’assoliment dels presents
acords.
Tercer.- Convidar a les entitats del municipi a sumar-se a aquesta iniciativa i a endegar-ne
altres de suport, de qualsevol tipus, a les persones represaliades per a l’exercici dels seus
drets més elementals.
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Quart.- Notificar els presents acords a l’Associació d’Advocats d’Osona en defensa dels
Drets Humans, al Consell Comarcal d’Osona, al Parlament de Catalunya i a la Presidència
de la Generalitat de Catalunya, per al seu coneixement i als efectes corresponents.
Sense que hi hagi intervencions per part dels regidors i regidores, la proposta resulta
aprovada per unanimitat dels presents.
El Sr. Xavier Pàmies, en la seva condició de represaliat per aquests fets, manifesta que
està molt content del suport de l’Ajuntament, i posa en evidència que pot tocar a qualsevol.
Volen fer por, diu, però a mi m’han carregat les piles.
Anuncia, així mateix, el que el proper dia 29 de març s’ha previst la celebració d’un concert
a la cooperativa per recaptar fons per fer front a la repressió, i demana la màxima
col·laboració,
Constatat que no hi ha més assumptes per tractar ni més intervencions, i essent les 19.30
hores, l’Alcalde dóna per finalitzada la sessió, de la qual, com a secretari, en dono fe.

El secretari

Vist i plau
L’Alcalde

Lluís Xandri i Molas

Àlex Montanyà i Rifà
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