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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

 
 
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. 
 
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. 

 
 
 
 
  


