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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 26 d'abril de 2018, per majoria absoluta dels regidors i
regidores presents ( 5 vots a favor del grup municipal CxC, 4 vots en contra del grup
municipal CP, 4 vots a favor del grup municipal d'ERC, 2 vots en contra del grup municipal
C's, 3 vots en contra del grup municipal PP, 3 vots a favor del grup municipal CIU i 1 vot a
favor del grup municipal d'ICV-EUiA) l'acord següent:
"MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS DE COMPROMÍS PER
CERDANYOLA I ERC PER DONAR SUPORT ALS COMITÈS DE DEFENSA DE LA
REPÚBLICA I LA RESISTÈNCIA CIVIL NO ACTIVA I NO VIOLENTA

Atès que des que l’independentisme ha esdevingut majoritari a Catalunya, les mobilitzacions
han estat massives, constants i exemplars. La pràctiva de la resistència civil activa i no
violenta ha estat un principi bàsic irrenunciable fins i tot davant de les actuacions d’unes
forces policials desbocades que no han mostrat dubtes a l’hora d’agredir a qualsevol persona,
sigui quina sigui la seva condició. La defensa de les escoles el passat 1 d’octubre són un bon
exemple d’aquest compromís amb la resistència civil activa i no violenta, i de la seva
efectivitat.
Atès que en aquest sentit, tot i aquesta violència criminal orquestrada per un Estat superat i
desbordat, l’autoorganització popular va garantir la celebració del referèndum
d’independència de Catalunya, els llavors anomenats Comitès de Defensa del Referèndum
van ser una eina clau en la contenció i en la defensa no-violenta, cal insistir, dels col·legis i
centres de votació.
Atès que l’estat espanyol, en totes les seves formes, ha engegat un procés de criminalització
del moviment independentista amb la creació i socialització d’un relat que pretén justificar la
repressió sense límits, al més pur estil franquista on se celebraven judicis sumaríssims amb
les sentències redactades abans de començar. Aquesta estratègia d’Estat no és nova, fa
dècades que s’aplica arreu on la dissidència qüestiona els fonaments antidemocràtics de
l’Estat.
Atès que aquesta setmana s’ha fet públic que la Fiscalia de l’Audiència Nacional obria
diligències contra els Comitès de Defensa de la República, atribuint possibles delictes de
rebel·lió (delicte castigat amb penes de fins a 30 anys de presó). Pocs dies després hi ha hagut
les primeres detencions d’activistes de diferents CDR. Volem recordar que els Comitès de
Defensa de la República no tenen cap altre objectiu que treballar en favor de la República
Catalana, una república on tothom hi tindrà lloc, vingui d’on vingui, pensi com pensi i parli la
llengua que parli.
Atès que tanmateix, no ens sorprèn, l’autoritarisme de l’estat espanyol (Règim del 78) no
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tolera la pluralitat, la solidaritat i l’autoorganització de base popular. Així les coses, per la
part que ens toca, i des de la més absoluta humilitat, volem recordar que la repressió i
l’existència de presos polítics no ens espanta sinó que ens reafirma en la nostra decisió. En
d’altres paraules, la repressió contra el moviment independentista no ens fa dubtar sinó que
ens empeny a crear xarxes de solidaritat i que davant de la política del passat, construïm un
projecte de futur. No tenim res més que un projecte esperançador: la construcció d’un país
millor, des de baix i per a totes. També ens tenim les unes a les altres, colze a colze i allò que
més els espanta: el futur.
El Ple ACORDA
Primer.- CONSIDERAR una forma d’acció política absolutament legítima la protesta, les
mobilitzacions, la desobediència i resistència civil activa i no violenta, pròpia d’una
democràcia madura.
Segon.- DENUNCIAR I POSICIONAR-SE clarament en contra que es considerin actes de
terrorisme i que es persegueixin com a tals les actuacions dutes a terme en les darreres
setmanes pels Comitès de Defensa de la República.
Tercer.- DENUNCIAR I POSICIONAR-SE clarament en contra de les operacions de l’estat
que utilitzen els diferents cossos policials i instàncies judicials contra les actuacions dels
Comitès de Defensa de la República. En aquest sentit, exigeix l’arxivament de totes les
causes obertes contra activistes dels Comitès de Defensa de la República.
Quart.- DENUNCIAR la criminalització de la protesta social, la repressió i la violència
institucional i posicionar-se a favor de la llibertat d’expressió, la llibertat ideològica i la
llibertat de manifestació en tots els seus àmbits, també el d'aquells col·lectius que estan a
favor del dret a l'autodeterminació i la construcció d’un país en forma de República.
Cinquè.- EXPRESSAR un cop més la necessitat de diàleg per a resoldre aquest conflicte
polític. No és amb més judicialització que s'arribarà a cap solució.
Sisè.- MANIFESTAR el compromís de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallè en col·laborar
en la defensa de les cerdanyolenques i cerdanyolencs que vegin vulnerats els seus drets
polítics.
Setè.- COMUNICAR aquests acords al Parlament de Catalunya, a l’Associació de Municipis
per la Independència, a l’Associació Catalana de Municipis, al Comitè de Defensa de la
República de Cerdanyola del Vallès, a l’Assemblea Nacional Catalana i a Òmnium Cultural."
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

