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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

 
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DEL PLE MUNICIPAL DE 

DATA 24 DE MAIG DE 2018 
 

Avís: aquesta acta ha estat retocada i se li han tret totes 
les dades de caràcter personal que contenen, per tal de 
donar compliment a la legislació de protecció de dades. 

 
 
Caràcter: extraordinari i urgent 
Hora que comença: 21:30 hores 
Hora que acaba: 21:50 hores 
Lloc: Saló de Sessions 
 

PRESIDEIX 
 
Blanca Arbell Brugarola, alcaldessa 
 

HI ASSISTEIXEN 
 
Primer tinent d’alcalde: Pere Xirau Espàrrech 
Segon tinent d’alcalde: Lluís Llovet i Bayer 
Tercera tinent d’alcalde: Raquel Serra Lerga 
Quarta tinenta d’alcalde: Sílvia Tamayo Mata 
Cinquè tinent d’alcalde: Josep Maria Masvidal Serra 
Coia Tenas i Martínez 
M. Assumpta Revoltós Vaquer 
Quirze Planet Rovira 
M. Àngels Isart Falceto 
Jesús Marín i Hernàndez 
Laureà Gregori Fraxedas 
Àngel López Solà 
Esther Agulló Renau 
Josep Antoni Romero Carbonell 
Cristina Soler Vílchez 
Marc Jiménez Torres  

 
ACTUA COM A SECRETARI 

 
Bernat Costas i Castilla, secretari.  
 

ORDRE DEL DIA 
 

1) Aprovació de la urgència de la sessió 
2) Moció de condemna pels fets violents ocorreguts a la platja del nostre poble 

dilluns dia 21 de maig del 2018 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 

La senyora alcaldessa, Blanca Arbell Brugarola, obre la sessió extraordinària i 
urgent del Ple municipal, donant la benvinguda als regidors i les regidores i els 
alcaldes i les alcaldesses dels pobles veïns, els diputats i les diputades del 
Parlament, els mitjans de comunicació presents i al públic en general, com també 
als radiooients que els poden escoltar gràcies als tècnics de Ràdio Canet.  
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1.- APROVACIÓ DE LA URGÈNCIA DE LA SESSIÓ 
 
La senyora alcaldessa explica que, vistos els esdeveniments ocorreguts a la platja 
de Canet de Mar, aquest dilluns dia 21 de maig, i per tal de deixar palesa la 
postura d’aquest consistori, ha convocat aquesta sessió extraordinària i urgent per 
avui. La  
 
Llei obliga a votar la necessitat i la conveniència de la urgència de la sessió i, per 
aquest motiu demana si hi ha alguna objecció a aquesta urgència. Ningú en fa cap 
i, per tant, queda aprovada per unanimitat dels disset membres presents dels 
disset que integren el nombre de dret del Ple municipal. 
 
2.- MOCIÓ DE CONDEMNA PELS FETS OCORREGUTS A LA PLATJA DEL 
NOSTRE POBLE CANET DE MAR EL DILLUNS 21 DE MAIG 2018. 
 
Des de fa ja uns quants anys, el nostre poble ha mostrat al món la seva voluntat de 
canviar les coses amb manifestacions massives, festives i, sobretot, pacífiques amb 
l’únic objectiu de reivindicar la llibertat tant individual com col·lectiva d’una idea 
compartida per una gran majoria del poble català. 
 
Dilluns, a la platja de Canet, mentre es custodiaven creus grogues per reivindicar la 
llibertat dels presos per ideologia política, va venir gent de fora organitzada  per 
desfer l’acte pacífic. 
 
Aquest consistori, però, diu prou a aquesta violència. Amb contundència però 
també amb serenor; des del sentiment d’impotència davant les injustícies que 
estem patint, però amb perseverança i tossuda constància, sempre des del 
pacifisme i amb accions constructives, mai destructives. 
 
Donada la complexa situació política del país i davant de les greus dificultats que 
tenim per aconseguir un ambient de col·laboració adequat que permeti afrontar 
units els grans reptes que el nostre país està patint, cridem a tothom al civisme, al 
diàleg i a la tolerància, que són les úniques eines que fan possible el debat i la 
confrontació d'idees des del respecte a totes les opinions. Demanem a tots els 
canetencs i canetenques, tinguin les idees que tinguin, reflexionar i, sobretot, no 
buscar la provocació ni la confrontació. Només en un ambient de pau podrem 
dialogar per trobar una solució. 
 
És per això que s’acorda per unanimitat dels disset membres presents dels disset 
que integren el nombre de dret del Ple municipal: 
 
PRIMER.- Manifestar la més enèrgica condemna pels atacs ocorreguts a la platja 
de la nostra vila, així com a qualsevol incident per raons ideològiques, com també 
tots aquells atacs que han tingut lloc a molts pobles del nostre país. 
 
SEGON.- Fer una crida a rebaixar la tensió, car aquesta es transmet a la ciutadania 
i pot derivar en enfrontaments, agressions verbals i físiques. 
 
TERCER.- Demanar als serveis jurídics municipals, que estudiïn la possibilitat de 
denunciar les agressions sofertes per ciutadans i ciutadanes del nostre poble el 
passat dilluns 21 de maig, per part de radicals i així, acabar amb la impunitat de 
què gaudeixen per cometre aquests actes. 
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QUART.- 
Instar les autoritats supramunicipals i de país, i al govern espanyol, que són qui 
tenen les eines i el poder legal i executiu per fer-ho, que aturin aquesta onada de 
violència contra un moviment essencialment pacífic. 
 
La senyora alcaldessa vol agrair l’esforç de tots els grups municipals, ja que han 
pogut arribar a un consens a l’hora d’elaborar el text que es porta a consideració 
del Ple i, tot seguit, passa a llegir la moció. 
 
 
El senyor Marc Jiménez Torres, portaveu del grup municipal de la CUP, explica que, 
com ha dit la senyora alcaldessa, també pensa que des de tots els grups municipals 
s’ha mirat de fer un esforç per arribar a un consens per elaborar un text que 
tothom pogués votar-lo. Anava a fer algunes manifestacions, però ha decidit no fer-
les perquè considera que és molt important avançar cap al diàleg constructiu, però 
demana que aquest diàleg sigui de debò. Cal tenir en compte també que no és el 
mateix parlar de la gent que ve a atacar unes idees que parlar de la gent que les 
està defensant pacíficament. Pensa que aquí sí que seria important fer-hi un toc 
d’atenció. No és el mateix parlar de la gent que està tranquil·lament, amb un 
ambient festiu i pacífic, que la gent que ve amb hostilitat, agressivitat i, 
directament, a atacar. Són dues coses molt diferents. I pensa que tothom té dret a 
defensar els seus ideals, siguin quins siguin. Tothom coneix la ideologia del senyor 
Jiménez i mai anirà a pegar a ningú perquè porti una bandera d’un altre color que 
la seva. Considera que això és molt important deixar-ho palès. També vol deixar 
clar que aquest grup radical que va venir a Canet, no només era radical sinó que 
també era feixista i pensa que hauria estat bé que la moció ho digués o, si més no, 
ell té la necessitat de manifestar-ho. La gent que el va agredir eren feixistes. 
 
La senyora alcaldessa dona les gràcies al senyor Jiménez i li diu que aprecien molt 
les seves paraules. 
 
La senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, explica que el 
primer que toca fer, igual que han fet la senyora alcaldessa i el senyor Jiménez, és 
reconèixer l’esforç que han fet tots plegats per arribar a una moció consensuada i 
arribar a aquest consens vol dir que tots han renunciat a algunes coses. El senyor 
Jiménez ha explicat que tenia ganes que aquesta moció digués algunes coses més i 
des del PSC també en tenien d’altres a les quals ha hagut de renunciar, però del 
que es tractava avui era de donar exemple a la ciutadania que en aquest municipi, 
com a la majoria de municipis, la gent és pacífica. El que han de fer els càrrecs 
electes és vetllar i treballar per la convivència de tots, tinguin la ideologia que 
tinguin, i fer pedagogia. Cal cridar, doncs, a la convivència pacífica, al respecte, 
també al respecte a l’espai públic. Com no pot ser d’una altra manera, lamenten els 
fets que van passar a la platja dilluns passat i vol comentar que és una llàstima, 
entre cometes, que per veure aquesta Sala de Plens tan plena de gent hagin hagut 
d’ocórrer uns fets tan desafortunats. Si no haguessin passat, segurament, aquesta 
Sala no estaria així. 
 
La senyora alcaldessa també agraeix les paraules de la senyora Tamayo. 
 
La senyora Raquel Serra Lerga, portaveu del grup municipal de Som Canet, 
comença la seva intervenció agraint l’assistència a totes les persones que hi ha a la 
sala. Explica que també vol remarcar, com els altres dos regidors que han parlat 
abans que ella, l’acord entre tots i cadascun dels grups municipals, entre tots i 
cadascun dels regidors. Evidentment, han deixat de banda les seves ideologies per 
arribar a un acord per Canet, per cohesionar tots els canetencs i les canetenques i 
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per reivindicar 
unànimement i condemnar els fets que van ocórrer aquest dilluns passat, tant des 
de la vessant independentista com des de la vessant unionista. Aquest fet els situa 
en un moment excepcional en el qual tots han buscat el bo i millor per a la 
ciutadania. Evidentment, aquests dies s’ha parlat de prohibir els símbols en els 
espais públics i considera que aquest no és el camí. També s’ha parlat de l’ús de la 
platja; la platja és de tots i de totes i tothom ha de gaudir d’aquest espai en un 
poble tan excepcional com és Canet de Mar i cal dir-ho en un dia com avui, que la 
Sala de Plens està tan plena. Canet és una població per viure i gaudir de la platja i 
creu que és el moment de condemnar amb fermesa els fets que van passar dilluns. 
Des del grup municipal de Som Canet, un grup molt transversal on conviuen 
diferents sensibilitats,  
 
volen condemnar amb molta fermesa el que ha passat i volen reivindicar la llibertat 
d’expressió i que els espais públics són de tots i totes, per poder gaudir i expressar-
se lliurement. 
 
La senyora alcaldessa també agraeix les paraules de la senyora Serra. 
 
El senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, explica que 
des del seu grup municipal volen manifestar que, si bé des d’un principi volien 
consensuar aquesta moció, ahir no va ser possible, però avui sí i agraeixen 
l’oportunitat que els han donat per poder participar-hi. És evident que qualsevol 
afer violent ha de ser erradicat de la societat. És un problema donat no només per 
motivacions polítiques, sinó que també es dona en molts altres aspectes. Creu que, 
des dels ajuntaments i tots els ens supramunicipals, els polítics han d’intentar 
rebaixar aquesta tensió, aquesta crispació que hi ha als carrers. I aquest és l’ànim 
amb què el seu grup ha intentat consensuar aquesta moció, per rebaixar la tensió. 
Òbviament tenen una visió molt diferent del problema que puguin tenir altres 
polítics i per això han negociat i han arribat a un acord. També aclareix que estan 
més d’acord amb el preàmbul que no pas amb la part dispositiva, però realment el 
que volen des del seu grup és transmetre a la ciutadania de Canet en aquest cas, 
però també a tota Catalunya, que es pot discrepar, que es poden tenir idees 
diferents i ideologies diferents però que tothom s’ha de respectar. Això no va 
passar dilluns i el que volen és intentar revertir aquesta situació de tensió de la 
societat catalana. Si s’ha de fer des dels ajuntaments, perquè des d’altres entitats, 
com la Generalitat o el govern de l’Estat no poden, doncs es començarà des dels 
ajuntaments. S’ha de rebaixar aquesta tensió perquè la gent necessita viure 
tranquil·la i si s’ha de començar per acceptar coses que en un principi no s’haurien 
acceptat ho faran i demanen que ho facin tots, aprofitant la presència dels polítics 
que es troben avui aquí, representants de la Generalitat de Catalunya. Per tant, 
demanen que comencin a rebaixar la tensió. 
 
La senyora alcaldessa vol agrair especialment l’esforç del grup municipal del qual és 
portaveu el senyor Romero. 
 
El senyor Pere Xirau i Espàrrech, portaveu del grup municipal de Canetencs 
Independents, explica que en nom del seu grup municipal, només volen reafirmar 
el que ja s’ha dit, però vol fer unes consideracions. En primer lloc, vol posar en 
valor la veritat que s’ha manifestat en aquesta sessió. Això no és fàcil i a cada Ple 
que fan es posa de manifest, però creu que en el cas de Canet és especialment 
meritòria. En aquest Ple hi ha representats grups sobiranistes de dretes i 
d’esquerres, representants de grups no independentistes de dretes i d’esquerres i, 
per si no n’hi hagués prou, hi ha el seu grup municipalista independent, que no són 
ni de dretes ni d’esquerres, ni independentistes ni no independentistes. Per tant, 
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considera que 
és un valor afegit i un doble mèrit d’aquest consistori i cal felicitar-se’n perquè, 
d’alguna manera, i és l’altra consideració que volia fer, es fa una renovació dels 
valors i dels principis que els han portat a la política. La política neix a la Grècia 
antiga i va ser Aristòtil qui va dir que la persona humana és un animal polític, un 
animal cívic, un ésser que es relaciona. Algú podria dir que els animals també es 
relacionen, però els animals no es realitzen i aquesta és la diferència i la funció que 
intenten desenvolupar en aquesta Sala, des de diferents punts de vista, amb 
diferents enfocaments i aportant diferents solucions al problema. Ara bé, avui s’han 
pogut posar d’acord en una qüestió tan greu com ha estat aquesta. Greu perquè 
han vist com la política ha portat la discrepància i l’enfrontament, fins i tot, 
l’enfrontament bèl·lic, la qual cosa  no deixa de ser impactant i no s’ho poden mirar 
des de lluny. Quan fets com els que han passat a Catalunya es van aproximant, 
genera una incomoditat i quan passa en un àmbit tan petit com Canet i més proper, 
la dimensió creix. Cal felicitar-se, doncs,  
 
per haver pogut arribar a aquest acord. Aquest cop no se’ls podrà dir que fan el que 
no diuen, ni diuen el que no fan. Avui han complert amb la seva obligació i els 
ciutadans de Canet, els de Catalunya en general, de l’Estat i del món poden estar 
contents, perquè davant d’un fet tan greu, avui s’ha fet un primer pas. El senyor 
Xirau té una frase de capçalera d’origen jueu que diu “qui té incidència en un fet 
puntual, té incidència en el cosmos” i una altra que és “qui salva una vida, salva la 
humanitat”. No vol dir que salvin la humanitat amb aquest acte, però considera que 
aquest primer pas que fan avui és en la bona direcció i és molt important, perquè 
és just i necessari. 
 
La senyora alcaldessa agraeix les paraules del senyor Xirau. 
 
El senyor Laureà Gregori Fraxedas, regidor del grup municipal del PDeCAT, en 
primer lloc agraeix la presència i el suport de totes les persones que han assistit 
avui en aquesta sessió extraordinària i urgent del Ple municipal. Explica que, en 
primer lloc, creu que han de ser conscients de la importància del consens per 
aconseguir iniciar el camí cap a un país millor. En segon lloc, manifesta la seva més 
enèrgica condemna als fets ocorreguts dilluns dia 21 de maig a la platja d’aquest 
municipi. La violència no és justificable, vingui d’on vingui, però creu que 
s’equivocarien si només posessin l’èmfasi en els protagonistes directes. Són 
responsables també, tots aquells que, amb les seves declaracions, amb les seves 
accions, amb les seves omissions, promouen les reaccions violentes de determinats 
col·lectius i persones. I també en són responsables aquells que, tenint la potestat 
de poder evitar aquestes reaccions, no ho fan. Des del grup municipal del PDeCAT, 
fan un crit a la tolerància i insten els ciutadans i les administracions a promoure el 
respecte als ideals dels altres, sobretot quan aquests ideals són diferents. Deia un 
escriptor i filòsof del segle passat, referint-se a la personalitat: “jo sóc jo i la meva 
circumstància i si no la salvo a ella, no em salvo jo”. Aprofitaria, amb el permís de 
la Sala, per afegir “no deixem que la circumstància ens porti pel camí de la 
intolerància i de la violència, salvem-la, i fem de la comprensió i el diàleg les 
nostres eines més potents”. 
 
La senyora alcaldessa també agraeix les paraules del senyor Gregori. 
 
El senyor Lluís Llovet Bayer, portaveu del grup municipal d’ERC, explica que, com 
es poden imaginar, aquesta no és la moció que volia el grup municipal d’ERC. Quan 
es va convocar aquest Ple extraordinari, es va enviar un text que no era aquest. 
Com és lògic, es van rebre diferents propostes de moció i el que s’ha intentat és 
arribar a un consens perquè creien que Canet podia ser un exemple pel país, de 
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com partits 
que van des de la dreta fins a l’esquerra, des de l’independentisme fins a 
l’unionisme, podien dir amb veu alta i amb veu clara, que la violència no és la 
solució a cap conflicte. Per això, en primer lloc, vol agrair als set grups polítics 
representats a l’Ajuntament de Canet aquest esforç per arribar a un acord. Un 
acord per al qual tots han hagut de renunciar, alguns molt, però considera que s’ha 
arribat a un consens on, almenys, ningú se sent realment perjudicat i això és el 
millor, que tots hagin pogut arribar a un acord i a una línia de proposta conjunta. 
També vol recordar que Canet és un poble pacífic, que aquí s’ha conviscut sempre 
tranquil·lament, que s’ha deixat que la gent lliurement es pugui expressar cada dia, 
cada tarda, cada vespre i que si algun cop hi ha hagut un incident com el d’aquest 
dilluns, ha hagut de venir gent de fora per provocar-lo, perquè la gent de Canet 
conviu pacíficament. Això és un dels aspectes que li agradaria remarcar als mitjans 
de comunicació i a tothom, volen deixar clar a la població i al país que Canet és un 
poble tranquil on tothom pot tenir la seva opinió. No vol deixar de defensar el 
moviment pacífic que reivindica la llibertat dels presos polítics. Aquell dia s’estava 
fent un acte simbòlic i pacífic i des del grup municipal d’ERC donen suport a aquests 
actes en què es recorda els presos  
 
polítics. Per tant, cal rebaixar la tensió, però sense renunciar a les seves 
conviccions, a les conviccions que es tenen com a persones, a les conviccions que 
es tenen com a país i a les conviccions que es tenen del fet que el que s’ha 
d’aconseguir és la llibertat de tots els presos. 
 
La senyora alcaldessa, després d’agrair la intervenció del senyor Llovet, passa a la 
votació de la moció. Un cop aprovada per unanimitat, la senyora alcaldessa felicita 
tot el consistori i no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent 
les 21:50 hores de tot el que jo com a secretari certifico. 
 

 
 
 
 
 
 

El secretari        L’alcaldessa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


