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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

ACTA DE LA SESSIÓ DE CARÀCTER EXTRAORDINARI AMB URGÈNCIA DEL 
PLE MUNICIPAL DE DATA 17 D'OCTUBRE DE 2019 

 
Caràcter: extraordinari amb urgència 
Hora que comença: 18:30 
Hora que acaba: 19:05 
Lloc: Sala de Sessions 
 

PRESIDEIX 
 
Blanca Arbell Brugarola, alcaldessa 

 
ASSISTENTS 

 
 PERE XIRAU ESPARRECH 
 LLUIS LLOVET BAYER 
 JOSEP M. MASVIDAL SERRA 
 ROSA ISABEL MADRID CAMARA 
 RAQUEL SERRA LERGA 
 M.ASSUMPTA REVOLTOS VAQUER 
 M.ANGELS ISART FALCETO 
 JOSEP TENAS SOLER 
 ANA MARIA CASAS DONADEU 
 MARIAN GOMEZ TELLEZ 
 MIGUEL BORREGO GONZÁLEZ 
 JOSEP ANTONI MASSAGUE MUNTADA 
 JORDI CASTELLÀ ANDRÉS 
 GEMMA BOSCH ALSINA 
 YASMINA GARCIA BETI 

 
NO ASSISTENTS 

 
 SILVIA TAMAYO MATA 
 

ACTUA COM A SECRETÀRIA 
 
Cristina Cabruja i Sagré, secretària accidental. També hi assisteix Joan Méndez 
Martínez, interventor municipal. 
 

ORDRE DEL DIA 
 
1. Propostes 
 
1.1. Alcaldia 
 
1.1.1. Aprovació de la urgència de la sessió 
 
1.1.2. Presa de possessió regidora senyora Yasmina Garcia Beti 
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1.1.3. Moció resposta Sentència Tribunal Suprem i per demanar l’amnistia per a les 
persones preses polítiques catalanes i en defensa del dret d’autodeterminació 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
La senyora alcaldessa obre la sessió d’aquest Ple extraordinari i urgent donada la 
situació que està patint el país amb la sentència injusta i de revenja de l’Estat espanyol 
contra els presos polítics i exiliats. 
 
Primer de tot, la senyora alcaldessa explica que els regidors i les regidores del govern 
renuncien a cobrar els dietes d’aquest Ple i demana als grups que no s’han manifestat 
en aquest sentit, però que s’hi vulguin afegir, que ho facin saber a la senyora secretària 
accidental. 
 
A continuació, els grups municipals de Canet i Tu, Primàries Canet de Mar, Junts per 
Canet i PSC manifesten que també renuncien al cobrament de les dietes d’aquesta 
sessió. 
 
1. Propostes 
 
1.1. Alcaldia 
 
1.1.1.- APROVACIÓ DE LA URGÈNCIA DE LA SESSIÓ 
 
La senyora alcaldessa sotmet a votació la urgència d’aquesta sessió, la qual s’acorda 
per unanimitat dels quinze membres presents dels disset de nombre de dret que integren 
el Ple municipal. 
 
La senyora alcaldessa aprofita per excusar la senyora Sílvia Tamayo Mata, regidora del 
grup municipal del PSC, que l’ha avisada que no pot arribar a aquesta sessió. 
 
1.1.2.- PRESA DE POSSESSIÓ REGIDORA SENYORA YASMINA GARCIA BETI 
 
La senyora alcaldessa explica que la senyora Yasmina Garcia Beti prendrà possessió 
del càrrec de regidora del grup municipal de la CUP en substitució del senyor Marc 
Jiménez Torres. 
 
A continuació llegeix la fórmula de promesa o jurament del càrrec de regidora: 
 
“Jura o promet per la seva consciència i honor complir fidelment les obligacions del 
càrrec de regidora d’aquest Ajuntament amb lleialtat al Rei i guardar i fer guardar la 
Constitució com a norma fonamental de l’Estat.” 
 
La senyora Yasmina Garcia Beti respon: 
 
“Per imperatiu legal, prometo per la meva consciència i honor complir fidelment les 
obligacions del càrrec de regidora, amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució 
com a norma fonamental de l’Estat. 
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Ateses tals circumstàncies, seguiré la trajectòria d’en Marc Jiménez, a qui substitueixo 
a partir d’avui i li agraeixo a ell, a l’assemblea i els votants, la confiança i el suport per 
començar aquesta nova etapa. Treballaré tan dins com fora de l’Ajuntament per millorar 
tot el possible la qualitat de la vida humana, animal i vegetal d’aquest municipi i 
defensaré els drets humans i civils, perquè qui em succeeixi, per exemple, no hagi de 
tornar a prometre-li a cap rei ni a cap constitució arcaica. Moltes gràcies.” 
 
El Ple municipal aplaudeix la intervenció de la senyora Garcia. 
 
La senyora alcaldessa li demana que s’acosti per fer-li el lliurament de l’agulla de 
l’Ajuntament de Canet de Mar. Comenta que és un honor per a tot el consistori rebre 
gent tan jove amb ganes de treballar i de voler tirar endavant i compromesos amb la 
societat. Li dona la benvinguda i espera que puguin treballar molt bé tots plegats. 
 
1.1.3. 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  
 
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, amb multes 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.  
 
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 colꞏlectives. 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 població 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 població, 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 
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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 població.  
 
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.  
 
I, per tant, és per tots els motius exposats anteriorment que el Ple municipal acorda per 
catorze vots a favor dels regidors Blanca Arbell Brugarola, Pere Xirau i Espàrrech, Lluís 
Llovet Bayer, Josep M. Masvidal Serra, Rosabel Madrid Cámara, Raquel serra Lerga, 
M. Assumpta Revoltós Vaquer, M. Àngels Isart Falceto, Josep Tenas Soler, Anna Casas 
Donadeu, Josep Antoni Massagué Muntada, Jordi Castellà Andrés, Yasmina Garcia Beti 
i Gemma Bosch Alsina i dues abstencions dels regidors Marián Gómez Téllez i Miguel 
Borrego González: 
 
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 població 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.  
 
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.  
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SISÈ. Comprometre’ns a treballar conjuntament amb el Parlament de Catalunya, del 
Govern de la Generalitat de Catalunya i convocar-nos a participar, com a representants 
legítims de la població, en una assemblea d’electes a favor dels drets polítics i la llibertat.  
 
SETÈ. Mostrar l’adhesió de l’Ajuntament de Canet de Mar a totes les mobilitzacions de 
rebuig a la sentència del Tribunal Suprem, tant a nivell nacional com internacional, i 
convidar la població 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.  
 
VUITÈ. Expressar la més ferma voluntat de seguir treballant, dia rere dia, per garantir 
els drets i les llibertats de tota la població de Canet de Mar, 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.  
 
NOVÈ. Fer avinent la situació de repressió política i de vulneració de drets fonamentals 
que estem vivint com a població i com a país als municipis agermanats.  
 
DESÈ. Fer arribar aquest acord a la Presidència de la Generalitat de Catalunya, a la 
Presidència del Parlament de Catalunya, a la Presidència del Govern de l’estat, a la 
Presidència del Congrés de Diputats, a la Presidència del Parlament Europeu, a 
l’Associació Catalana de Municipis i a l’Associació de Municipis per la Independència. I 
donar conèixer el contingut d’aquesta moció a la població del municipi pels mitjans que 
es creguin oportuns. 
 
La senyora alcaldessa llegeix la moció.  
 
Aplaudiments. 
 
A continuació, la senyora alcaldessa cedeix el torn de paraula als diferents grups 
municipals que integren el Ple municipal. 
 
La senyora Gemma Bosch Alsina, portaveu del grup municipal de Canet i Tu, explica 
que el seu grup votarà a favor d’aquesta moció, com no pot ser d’una altra manera. 
Demana disculpes perquè, de tots els dies que han tingut sessió, avui és el que està 
més nerviosa, perquè vol dir moltes coses amb molt poc temps i li agradaria deixar molt 
clara la postura del seu grup. 
 
Primer de tot, comença explicant una anècdota, la data de la sentència, 14 d’octubre, el 
mateix dia que la data de la sentència de mort del president Lluís Companys. No creu 
que sigui una coincidència. De fet, ja s’estava vivint el caldejament de l’ambient des de 
feia dies i tothom veia que la sentència seria condemnatòria i bastant estricta. 
 
S’argumenta que hi ha justícia per a tothom igual i es pregunta quina justícia s’ha fet 
davant de les víctimes de les preferents, davant de totes les persones que en algun 
moment han patit algun delicte, com és possible que se sentenciï als mateixos anys per 
un homicidi o per una violació que per posar unes urnes perquè la gent pugui votar. 
 
La societat s’empara per unes lleis que potser haurien d’haver estat reformades, amb 
una Constitució que té més de quaranta anys, i ho sap perquè es va votar el mateix any 
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que ella va néixer. Pregunta qui ha votat aquesta Constitució i en quines circumstàncies 
es va votar. Unes circumstàncies que van fer potser que, en aquells moments, aquesta 
constitució fos la menys dolenta de les opcions. Una constitució s’ha de reformar 
constantment. La Constitució espanyola només s’ha reformat una vegada, quan s’ha 
tractat de posar el pagament del deute de l’Estat espanyol del pagament per davant del 
de les pensions dels jubilats. 
 
En un altre ordre de coses, comenta que els observatoris internacionals qüestionen 
bastant la separació de poders a Espanya i també es qüestionen que el màxim òrgan 
judicial d’aquest país s’esculli a dit, per pactes polítics. 
 
Explica que el delicte de sedició és un dels delictes que a la majoria dels codis penals 
dels països ha estat eliminat perquè les fronteres eren perillosament difuses, perquè 
corrien el risc de demonitzar i condemnar manifestacions i moviments de la ciutadania. 
Moviments com el 15M, en les circumstàncies actuals es podrien considerar sedició 
només pel volum de les conseqüències que podrien tenir en el dia a dia. 
 
No va d’independència. Creu que amb aquesta sentència s’estan retallant els drets dels 
ciutadans. No va només d’acatar lleis. Les lleis s’han d’anar reformant a mesura que la 
societat evoluciona. Un dia l’Apartheid, la segregació racial o la prohibició que les dones 
poguessin votar també eren legals i la societat ho va fer canviar. La gent que avui en dia 
està als carrers volen canviar això i ho volen fer pacíficament. 
 
També vol afegir que és un moviment que va de baix a dalt, que els polítics no han 
enredat ningú. Ella mateixa no es considera una persona fàcilment influenciable com 
per creure’s el que diu el polític, i ara que ella també s’ha posat en política lamenta dir 
això però, normalment no creu que això passi. La gent no s’ho acostuma a empassar. 
El poble ha empès els polítics a fer el que han fet i els que són a la presó i a l’exili hi són 
perquè, per primera vegada, han fet el que la ciutadania els ha demanat, cosa que, 
desafortunadament, no és gaire habitual i ara s’està tirant pedres a la seva teulada. 
 
Per últim, vol destacar la falta de talla que ha demostrat l’Estat espanyol. Això tenia una 
solució molt fàcil, fent un referèndum, sí o no, i si surt que no, s’acaba el problema. Però 
no s’ha tingut talla per al diàleg i ara es troben així. S’ha fet un últim intent de mà estesa 
per part del president de la Generalitat i la reacció del govern de l’Estat ha estat reunir-
se entre ells i no parlar amb el president, com ha passat els últims anys. 
 
Per tot això i per moltes altres coses que ara mateix no pot dir i per l’acumulació de molts 
anys de mobilitzacions i d’indignació, el vot del seu grup municipal serà a favor d’aquesta 
moció. 
 
Aplaudiments. 
 
La senyora Yasmina Garcia Beti, portaveu del grup municipal de la CUP, explica que el 
seu grup també hi votarà a favor, per totes les raons que ha explicat la senyora Bosch. 
El seu grup només va presentar una modificació a nivell lingüístic en el cas del mot 
ciutadania, que el seu grup creia que es podia utilitzar el terme població perquè afecta 
un colꞏlectiu més gran i fa més digna la realitat. 
 
El senyor Jordi Castellà Andrés, portaveu del grup municipal de Primàries Canet de Mar, 
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explica que el seu grup, com tots els grups municipals independentistes i sobiranistes 
d’aquest Ple, estan indignats per veure com un estat que vol ser democràtic i que es vol 
dir democràtic pot condemnar en conjunt a 100 anys de presó persones pacífiques, 
honrades i treballadores d’aquest país que, per exercir el seu dret polític, per posar les 
urnes a l’abast de la ciutadania i per deixar expressar el poble si volia o no volia, en un 
futur, ser un estat independent, ara estiguin condemnats a la presó. Això no és d’estats 
democràtics, és d’estats incivilitzats. 
 
Recorda que el dret a l’autodeterminació és un dret que s’inventa per la humanitat, per 
la civilització, per tal que les persones no desencadenin guerres per les fronteres. 
S’inventa perquè les persones es puguin arribar a trobar, votar i decidir què és el que 
millor convé a la seva societat. Si no hi hagués el dret a l’autodeterminació, l’única 
solució per decidir les fronteres serien les guerres, la mort i la destrucció. 
 
Per tant, convida l’Estat espanyol a reflexionar. De les 23 independències que ha viscut 
l’Estat espanyol, el Reino de España, 22 han estat amb guerra, s’ha mort gent i s’han 
destruït cases i viles. Només una ha estat mitjançant un referèndum d’autodeterminació. 
Curiosament, va ser el dictador Franco, l’any 1968, qui va permetre Guinea Equatorial, 
que aleshores era una comunitat autònoma, perquè Franco ho va voler l’any 1963, fer 
un referèndum constitucional d’autodeterminació. Espanya no té cap altra experiència 
amb referèndums d’autodeterminació i vol preguntar a la democràcia espanyola si 
Franco era més demòcrata que el senyor Sánchez, que el senyor Casado, que el senyor 
Rivera. Si és així, Espanya no és una democràcia. 
 
Aplaudiments. 
 
El senyor Josep Antoni Massagué Muntada, portaveu del grup municipal de Junts per 
Canet, explica que el seu grup també està a favor d’aquesta moció, com ha de ser. 
Podria parlar del que diuen els acords, però avui és un dia de sentiments. 
 
L’únic que els queda és la convicció de la dignitat i la llibertat, una convicció que saben 
què s’ha de fer per arribar a assolir la independència. 
 
Estan carregats de dignitat. Això es té amb els líders empresonats des de fa dos anys i 
que mereixen tot el seu suport i escalf, tant ells com les seves famílies. 
 
I també tenen llibertat. El poble és lliure per decidir. Per tant, creu que aquest acte que 
estan duent a terme és un acte de llibertat i d’expressar el seu sentiment amb aquesta 
moció consensuada. 
 
Aplaudiments. 
 
La senyora Raquel Serra Lerga, portaveu del grup municipal de Som Canet, agraeix a 
les persones que són al públic perquè, com han dit els seus companys regidors, aquest 
Ple no és fàcil, ja que tot i que esperaven aquest resultat, no per això ha estat menys 
colpidor. Molta gent tenia l’esperança que aquesta sentència fos diferent o també tenia 
l’esperança que quan arribés, sacsejaria la comunitat política i es començaria un diàleg 
per buscar solucions polítiques, per cohesionar tota la societat catalana i retornar a la 
política tot allò que es va lliurar a la justícia, però que no hauria d’haver marxat mai. 
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També vol expressar la més profunda solidaritat a totes les persones condemnades i a 
les seves famílies a les quals volen acompanyar en aquest moment tan injust. I també 
vol denunciar, com ha fet la companya del grup municipal Canet i Tu, les conseqüències 
greus que té aquesta sentència sobre els drets civils i polítics i sobre tot el conjunt de la 
ciutadania, com el dret a manifestació, el dret d’expressió, el dret a la lliure associació o 
el dret de la dissidència política. 
 
El grup municipal de Som Canet, evidentment, hi votaran a favor, tot i que no la 
subscriuen al 100%, ja que també tenen els seus matisos, però hi votaran a favor perquè 
consideren que aquests líders polítics i aquests líders socials no haurien de ser a la 
presó. 
 
Aplaudiments. 
 
La senyora Marián Gómez Téllez, portaveu del grup municipal del PSC, explica que, per 
començar, volen manifestar la seva tristor i sensibilitat cap a les famílies dels presos i 
als companys de partit afectats per aquesta sentència dictada pel Tribunal Suprem, pels 
fets esdevinguts en el marc del procés. No són aliens a la forta càrrega emocional que 
comporta, tant a les persones jutjades com a les seves respectives famílies, el fet 
d’haver suportat una situació de privació de llibertat amb caràcter preventiu i ara la 
condemna i desitgen que es pugui solucionar o mitigar, en la mesura que legalment sigui 
factible. 
 
Però també volen deixar constància que formen part d’un estat social i de dret que 
incorpora la separació de poders i que, per tant, cal respectar els drets i les llibertats 
emparats en la Constitució. L’acatament d’una sentencia ja ve donat pel mateix sistema 
polític i de les seves lleis fonamentals, sense perjudici que es pugui opinar personalment 
o colꞏlectiva sobre aquests aspectes. 
 
Per això, han de manifestar que aquesta sentència, com totes les resolucions judicials, 
poden estar sotmeses a crítica amb les valoracions que es creguin oportunes i amb el 
dret de totes les persones a la presentació dels recursos que es creguin oportuns davant 
d’instàncies judicials internes, com és el Tribunal Constitucional, o internacionals, en el 
cas dels condemnats, i expressar el seu desacord en la part dels drets reconeguts de 
llibertat d’expressió i manifestació en l’exercici dels seus drets constitucionals, essent, 
fins i tot, responsabilitat dels poders polítics garantir el lliure exercici d’aquests drets. 
 
Com a reflexió, es podria dir que aquest judici no s’hauria hagut de celebrar mai i que 
les diferents aspiracions i plantejaments polítics s’haurien hagut de solucionar per 
mecanismes institucionals i procedimentals ja previstos legalment i amb el corresponent 
diàleg polític previ. És evident que es va decidir actuar al marge de tot l’esmentat i que 
això va comportar la intervenció final dels tribunals amb les conseqüències no desitjades 
ja conegudes i que evidencien, en definitiva, un fracàs de la política. 
 
Malauradament, aquests últims dies estan assistint a un anomenat moviment tsunami 
que, malgrat estar recolzat i plantejat originalment en termes pacífics, està derivant o 
s’està convertint, certament per part de determinats grups incontrolables en actuacions 
de gran violència, amb un gran balanç de ferits i importants destrosses de mobiliari urbà 
públic i privat. 
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Aprofita aquesta intervenció per manifestar el reconeixement del seu grup i la seva 
gratitud als cossos i les forces de l’Estat i el desig de la ràpida recuperació de totes les 
persones que han resultat ferides en aquests actes. 
 
Davant d’aquestes provocacions, tots han de romandre ferms, serens i units i esperen 
trobar en aquest camí el Govern de la Generalitat, que té el màxim poder polític i 
l’obligació, almenys moralment, de condemnar la violència sense excuses, amb la 
màxima claredat i determinació. Per aquest motiu, volen deixar constància que volen 
continuar buscant punts de trobada i ara més que mai, perquè, tal com es diu, no té raó 
qui més soroll fa. 
 
Consideren que tota l’activitat esmentada cal desenvolupar-la en el marc de l’estat social 
i democràtic de dret, deixant de banda els enfrontaments institucionals i les actuacions 
de protesta extralimitades que utilitzin la violència, tot recuperant el diàleg polític com a 
única via possible per la solució dels greus problemes que s’estan vivint en la societat, 
utilitzant sempre la flexibilitat, la prudència i la proporcionalitat de les actuacions. 
 
Avui són aquí, a l’Ajuntament de Canet de Mar, en un ple municipal, que afecta tots els 
canetencs i canetenques. Dels 11.108 electors que té Canet, 100.600 persones no van 
votar a favor del que avui aquí s’està defensant. Insten, doncs, a tots els grups polítics 
a cercar i obrir punts de trobada, de diàleg, a tots els nivells. Cal donar resposta a partir 
de la política. Si és així, els trobaran disposats a parlar. 
 
Finalment, manifesta que aquest grup municipal s’abstindrà a la votació, ja que el que 
avui es presenta en aquest Ple, i el seu objecte, sobrepassa les competències que la 
normativa vigent atorga a aquest ens local. En conseqüència, doncs, tot acord que es 
prengui avui, resultarà nul i serà alimentar, una vegada més, l’escenografia i la mentida 
que s’amaga al darrere d’aquests fets simbòlics. 
 
El senyor Pere Xirau i Espàrrech, portaveu del grup municipal de Canetencs 
Independents, explica que el seu grup se suma a aquesta moció, tot i que vol aclarir 
que, com tothom sap, Canetencs Independents no és un partit independentista, tal i com 
marquen els estatuts pels quals es regeix, però com tothom també sap, els regidors de 
Canetencs Independents sempre voten i votaran les mocions que vagin en aquest sentit. 
 
Explica que en el substrat d’aquesta moció el que es defensa no és tan la qüestió de la 
independència, que també, com la qüestió de la defensa dels drets i dels deures. És una 
vergonya, un escàndol i una pena. Hom podria pensar, en major o menor grau, què ha 
estat i com ha estat aquest judici i aquesta sentència, però més enllà d’això, creu que 
és una vergonya, un escàndol i una pena haver desaprofitat una oportunitat única. 
Aquesta serà una oportunitat perduda per establir llaços, per intentar cohesionar, per 
intentar el que no s’ha fet, que és portar la política al terreny de la política i no al terreny 
de la judicialitat. Per tant, repeteix, que en aquest sentit sí que poden dir que ha estat 
una vergonya, un escàndol i una pena.  
 
Vol afegir que el poble català, com qualsevol poble, té dret a decidir el que vol ser i més 
si ho fa en pau i amb respecte. 
 
Aplaudiments. 
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El senyor Lluís Llovet Bayer, portaveu del grup municipal d’ERC, explica que es troben 
en un moment històric, cosa que ja han dit uns quants cops els últims anys. No només 
perquè es parli d’independència, que sí que se’n parla d’independència, sinó perquè 
també s’està parlant de democràcia, de drets socials, de les llibertats que s’han 
aconseguit després de moltes lluites i que es poden perdre. De fet, aquestes llibertats 
s’estan perdent cada dia. 
 
S’està parlant de democràcia i quan fa dos anys, Òmnium li va oferir una pancarta de 
Democràcia, ell els va contestar que volia una pancarta més potent; ara veu que tenien 
raó, que va de democràcia. Hi ha molta gent que comença a obrir els ulls i comencen a 
dir que ara van contra els independentistes, però després ja es veurà en contra de qui 
aniran. Perquè aniran contra els drets socials, contra la llibertat d’expressió, contra la 
possibilitat de fer manifestacions cíviques i pacífiques, com el poble català sempre ha 
fet, i on sempre hi haurà aquells violents que no se sap qui els paga i qui els porta i que 
intenten desfer la realitat d’aquest país. Una violència, diuen, que res té a veure amb les 
violències del GAL, que va portar molts dirigents del partit socialista a matar gent a través 
de les clavegueres de l’Estat i que han estat jutjats i condemnats. Una violència que ells 
mateixos no han condemnat mai. És un moment històric en el qual es farà un tomb, 
perquè la gent cada cop s’adona més que va d’independència, però també va de llibertat 
i, per tant, s’estan jugant moltes més coses del que alguns es pensaven i del que 
inicialment semblava. 
 
Ara hi ha una sentència molt dolorosa, cent anys de sentència i no es pot romandre 
callats. Creu que és un moment en què la gent ha d’actuar i participar, des del pacifisme, 
des de la convicció democràtica que tenen els catalans, s’ha de tirar endavant, perquè 
durant molts anys, uns pares no podran veure els seus fills, alguns avis molt grans 
tampoc podran veure els seus néts a presó i alguns no veuran els seus germans en uns 
quants anys. Ara mateix, que no els parlin de diàleg, quan el diàleg ni en tenen ni el 
comprenen. 
 
No es pot estar callat perquè l’única sentència que han rebut aquesta gent és per haver 
presentat un programa electoral i haver-lo dut a terme, cosa que la majoria de polítics 
no han sabut fer mai. I en aquest cas, van complir el seu programa electoral i el van tirar 
endavant, un programa que la Junta Electoral havia aprovat. 
 
Com tots, també haurien volgut canviar l’escrit d’aquesta moció i agraeix a tothom que, 
malgrat els diferents matisos tothom hagi convingut que calia un consens, amb el qual 
es demostra les ganes de diàleg. Tots ‘s’han posat d’acord a tirar endavant una proposta 
que és positiva i propositiva com és aquesta moció. 
 
Per acabar, manifesta que no tenen un futur fàcil, però no els trauran, de cap manera, 
ni les seves idees, ni la seva dignitat. 
 
Aplaudiments. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent les 19:05 hores de tot 
el que jo com a secretària certifico. 
 
   
 


