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Aurora Corral García, secretària general de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès
CERTIFICO:
Que el Ple de l'Ajuntament, el nombre legal de regidors i regidores del qual és de 25, va
adoptar en sessió ordinària de data 5 d'abril de 2018, per majoria absoluta dels regidors i
regidores presents ( 5 vots a favor del grup municipal CxC, 4 vots a favor del grup municipal
CP, 4 vots a favor del grup municipal d'ERC, 3 vots a favor del grup municipal C's, 1
abstenció del grup municipal PP, 3 vots a favor del grup municipal CIU, 1 vot a favor del
grup municipal d'ICV-EUiA i 1 vot a favor del regidor no adscrit, senyor Jordi Miró) l'acord
següent:
"MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS DE COMPROMÍS PER
CERDANYOLA,
ESQUERRA
REPUBLICANA
DE
CATALUNYA,
CONVERGÈNCIA I UNIÓ I EL REGIDOR NO ADSCRIT EN MOTIU DEL 25È
ANIVERSARI DE L’ASSASSINAT DE GUILLEM AGULLÓ

Guillem Agulló i Salvador (Burjassot, 1975 – Montanejos a l’Alt Millars, 11 d’abril de 1993)
era un jove valencià, militant en moviments de l’esquerra independentista, que va morir
assassinat a mans d’un grup de militants de l’extrema dreta. Concretament en Guillem
militava a la seva mort al grup de l’esquerra independentista, Maulets de Burjassot (Horta).
La matinada de l’11 d’abril de 1993, Guillem Agulló va morir a Montanejos, a l’Alt Millars,
assassinat d’una ganivetada, a mans d’un grup de joves. Nombroses organitzacions
d’esquerra i independentistes van denunciar que el motiu del crim havia estat polític, ja que
els joves que van intervenir en l’assassinat eren coneguts per la seva ideologia nacionalista
ultradretana espanyola. Tots els partits polítics van condemnar els actes menys el PP i Unió
Valenciana.
En el judici del cas, fet a Castelló de la Plana l’any 1995, el jutge va condemnar un dels
acusats, l’autor confés de les ganivetades, Pedro Cuevas, a 14 anys de presó per homicidi i va
absoldre la resta del grup. Pocs dies després, un dels acusats, Juan Manuel Sánchez, va
participar en una agressió amb navalla al barri del Carme de València. Dels 14 anys de
condemna, Pedro Cuevas en va complir només 4 a la presó i ja per les eleccions municipals
del 27 de maig de 2007, es va presentar a les llistes del partit ultradretà Alianza Nacional en
el número 4 per Xiva de Bunyol.
El judici fou controvertit i va originar força polèmica entre els mitjans de comunicació
valencians. El jutge acceptà un estrany testimoni “X”, presentat per la defensa, que va
declarar sota secret. Maulets (organització on militava en Guillem Agulló), que exercia
l’acusació popular, es va retirar del judici.
Des d’aquella data, s’han succeït continuadament les manifestacions de rebuig per via de
pronunciaments institucionals, universitats, instituts d’ensenyament i escoles, així com
d’organitzacions polítiques de diferent signe i de milers de persones anònimes amb
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manifestacions als carrers a molts punts dels Països Catalans. D’altra banda, diversos grups
de música i altres organitzacions culturals han anat fent cançons i actes per a homenatjar-lo,
entre d’altres Feliu Ventura o Obrint Pas.
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Atès que enguany es commemora el 25è aniversari de la mort d’aquest jove de 18 anys,
militant independentista i compromès antifeixista.
Atès que els “Informes Raxen” del Moviment contra la Intolerància assenyalen,
malauradament, que any rere any les agressions i incidents relacionats amb els delictes d’odi,
racisme, homofòbia o discriminació, entre d’altres, es segueixen produint al nostre país.
Atès que som conscients de la creixent sensibilitat al si de la societat envers aquestes
agressions i l’alarma social que generen.
El Ple ACORDA
Primer.- TRASLLADAR a la comissió del Nomenclàtor la petició de donar el nom de
“Guillem Agulló” a un carrer o equipament de la ciutat.
Segon.- UTILITZAR els mitjans i recursos a l’abast del Consistori per tal de donar suficient
difusió a l’acte en qüestió, a fi i efecte que aquest gest sigui conegut pel conjunt de
cerdanyolenques i cerdanyolencs.
Tercer.- TRASLLADAR aquests acords als familiars directes d’en Guillem Agulló.
Quart.- FER PÚBLICS aquests acords a través dels diferents mitjans de comunicació
municipals de titularitat pública."
I perquè així consti als efectes oportuns es lliura aquest certificat, amb l'advertiment que
determina l'article 206 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals vigent, per ordre i amb el vist-i-plau del senyor Alcalde de l’Ajuntament de
Cerdanyola del Vallès.

La Secretària General

Vist i plau
L’Alcalde,

Aurora Corral García

Carles Escolà Sánchez

