PROPOSTA DE DECLARACIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP A LA JUNTA DE
PORTAVEUS PER DECLARAR PERSONES NON GRATES A CÀRRECS INSTITUCIONALS
ESPANYOLS QUE HAN SIGUT PARTÍCEPS DE LA REPRESSIÓ QUE HAN SOFERT CIUTADANS
CATALANS
L’1 d’octubre Catalunya va votar en un referèndum d’autodeterminació. El poble català va
exercir el seu dret a decidir, i milions de persones van acudir a les urnes. Tristament va haverho de fer resistint els embats de tot tipus d’un estat espanyol demofòbic, que va traspassar
totes les línies del que es pot considerar acceptable en un estat que es vol considerar de dret.
El govern del PP a l’Estat espanyol té una responsabilitat determinant en l’estratègia repressiva
d’aquestes setmanes, que ha comptat amb la complicitat de partits com el PSOE i C’s, i amb la
col·laboració indispensable dels poders públics i els grans grups mediàtics de l’Estat espanyol.
Durant tots els dies previs a la convocatòria i, especialment, durant la jornada electoral, l’Estat
va enviar la Policia Nacional i la Guàrdia Civil, atiades a crits d’ a por ellos , a reprimir
representants públics, institucions i ciutadania que volia fer possible el referèndum de l’1
d’octubre i participar-hi. Mentre veïnat, AMPAs, i associacions de tot tipus s’agrupaven per
defensar les urnes i aixecaven les mans preparats i preparades per resistir pacíficament, ells
treien les porres i repartien a tort i a dret deixant imatges de violència absolutament
desmesurada i fora de lloc.
Davant d’aquest espectacle lamentable i indignant en què van resultar ferides més de 900
persones de totes les edats arreu de Catalunya, i que va tenir episodis especialment durs en
diversos col·legis electorals com els de Mont-Roig del Camp o el de l’IES Tarragona, Enric Millo,
delegat del govern espanyol a Catalunya va fer unes declaracions que mereixen tot el
menyspreu. Mentre centenars de ciutadanes i ciutadans eren atesos als hospitals i centres de
primària víctimes del seu odi cap al poble català, Millo, perdia tot el respecte als ciutadans de
Catalunya referint-se a les actuacions policials amb afirmacions plenes de cinisme com
l’objectiu no són les persones, sinó el material electoral o ens veiem obligats a fer el que no
volíem fer .
En el mateix sentit, el rei Felip VI, exercint les seves funcions de Cap de l’Estat, el dia 3
d’octubre a la nit va llegir un comunicat on no va condemnar en cap moment la violència
salvatge produïda per l’Estat a Catalunya. Va obviar qualsevol referència als ferits i qualsevol
apel·lació al diàleg, per concentrar-se exclusivament en un atac a les institucions catalanes i a
una gran part de la ciutadania de Catalunya, obrint la via a la suspensió de l’autonomia. El rei
va renunciar al paper de neutralitat política i ideològica –renunciant de facto a l’arbitri-, rol
que tàcitament se li va atorgar a l’anterior cap d’estat, per presentar-se part del problema i per
defensar propostes partidistes allunyades de la voluntat de cohesió que s’esperaria d’un cap
d’estat demòcrata.
Així mateix, s’han produït altres declaracions greus com ara la de Pablo Casado, dirigent del PP
en les que anunciava que Puigdemont acabaria de la mateixa manera que ho va fer el
president electe de Catalunya Lluís Companys, o les del ministre d’Exterior del gabinet
espanyol que va intentar mentir a la BBC sobre la veracitat de les imatges de violència policial
el dia 1 d’octubre, intent infructuós ja que la pròpia BBC va ser qui va enregistrar en directe
algunes de les imatges.

Finalment, el 16 d’octubre vam veure com en una nova escalada per part de tots els òrgans de
l’esta, coordinats entre sí, el president d’Omnium, Jordi Cuixart i el de l’Assemblea Nacional
Catalana, Jordi Sánchez eren detinguts i empresonats per raons polítiques. Amb aquesta acció,
l’estat espanyol ha creuat de nou la línia vermella del respecte a les bases més elementals de
l'estat de dret i de les garanties democràtiques, que tant diuen representar però que a l’hora
de la veritat les utilitzen a la seva conveniència.
Davant d’aquesta situació, el grup municipal de la CUP proposen al Ple municipal l’adopció
dels següents ACORDS:
Primer.- Declarar als ciutadans Pablo Casado, Felipe de Borbon, Enric Millo i Alfonso Dastis
persones non grates al nostre municipi.
Segon.- Comunicar-ho al ministeri espanyol d’Exterior, al Partit Popular estatal, a la casa reial
espanyola i a la delegació del govern espanyol a Catalunya.

