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Gustau Roca Priante, secretari general de l’Ajuntament del Masnou, 
 
Certifico:   
 
Que el Ple de l’Ajuntament del Masnou, en sessió ordinària, en data 19 d’octubre de 
2017, aprovà, per majoria absoluta, 15 vots a favor (ERC-AM-MES, PDeCAT-UNIÓ, 
CUP-PA i ICV-EUiA-E) i 3 vots en contra (PSC-CP i PP), la declaració institucional 
següent: 
 

“Declaració institucional presentada pels grups municipals d'ERC-AM-MES i 
PDeCAT-UNIÓ exigint la llibertat dels detinguts 
 
El passat dilluns 17 d’octubre la justícia espanyola va empresonar els presidents 
d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, i de l'Assemblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez. 
De nou, es va judicialitzar un conflicte polític que l’Estat espanyol no sap resoldre amb 
diàleg i negociació. 
 
Segons I’auto, la protesta que va motivar la detenció no era una protesta pacifica, sinó 
que buscava la protecció dels alts càrrecs i institucions catalans afectades per 
l’operació policial i estava coaccionant i impedint als agents investigadors complir les 
ordres del jutge. 
 
Es inversemblant que la narració d'aquests fets distorsioni la realitat dels dies 20 i 21 de 
setembre, on les manifestacions no només van ser pacifiques sinó que els presidents 
d’aquestes entitats, encausats per sedició (acusació pròpia de conflictes bèl·lics) van 
ser precisament els qui van mediar amb els agents de la guàrdia civil i van conduit la 
protesta per vies democràtiques de defensa de la Ilibertat d’expressió i de reunió. 
 
Un Govern espanyol que, utilitzant tots els mecanismes de què disposa, va tornar a 
creuar una línia vermella en qualsevol democràcia a l'Europa del segle XXI. 
Empresonar persones per manifestar-se pacíficament, tenir idees diferents i donar veu 
al poble. Un fet que posa en greu risc els valors democràtics que crèiem que eren la 
base de la Constitució de 1978.  
 
Les idees són la llibertat més gran que tenen els homes i les dones del segle XXI 
després de lluites incansables de persones anònimes, de col·lectius socials, fins i tot 
de guerres... Avui, per sort, estan protegides en tots els tractats internacionals.  
 
No hi ha estat democràtic al món que jutgi les idees i menys encara que les 
empresoni; que persegueixi les urnes, el vot, la decisió democràtica d’escollir. No hi ha 
estat democràtic al món que persegueixi la llibertat d’expressió; que censuri els mitjans 
de comunicació, que dicti les notícies als periodistes i que coaccioni la llibertat 
d’informació; que privi de la llibertat de reunió i de manifestació. 
 
Quan la democràcia és vulnerada en un país, tot el món ho pateix. Quan algú tolera 
que vulnerin els drets dels catalans, hi perden tots els ciutadans europeus. Quan algú 
és còmplice d’aquesta vulneració és còmplice també d’una forma d’actuar pròpia d’una 
dictadura.  
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Si hem denunciat que aquesta causa era una acció politicojudicial desproporcionada 
que suposava un atac a les Ilibertats d'expressió i de reunió. Si hem considerat 
injustificable la investigació de persones actives de la societat civil catalana, que en lot 
moment han defensat una actitud cívica, pacifica i democràtica en les mobilitzacions del 
20 i 21 de setembre, ara expressem que la mesura cautelar limitativa del dret a la llibertat 
adoptada en aquest procés penal hauria d’exigir I’existència d'indicis raonables de 
delicte, i per tant jurídicament, no se sosté; democràticament, és una aberració; 
moralment, és indigna i estratègicament, és un greu error que ens allunya d'una 
solució política basada en el diàleg. 
 
Afirmem que les llibertats d'expressió, reunió i manifestació, i d’altres que han estat 
vulnerades les darreres setmanes a Catalunya, com les d’informació, correspondència 
i privacitat, suposen un atac als drets democràtics més fonamentals sobre els quals 
se sustenten les organitzacions democràtiques. 
 
Empresonar representants de la societat civil forma part de l'estratègia de l'Estat per 
tensar, crispar i radicalitzar un conflicte polític. L'objectiu final és desactivar tota la 
societat civil. Volen dividir-nos com a poble i trencar la nostra cohesió social. 
Per tots aquests motius, l’Ajuntament del Masnou  
 
Reprovem que decisions inoportunes contribueixin a augmentar la tensió social i 
provoquin fractures en la convivència en els nostres pobles i ciutats. Volem diàleg. 
Volem un acord. No volem alimentar una espiral de reacció o actuacions extremades 
que posin en perill les voluntats, les iniciatives, per construir els espais de diàleg que 
tots plegats necessitem amb urgència. 
 
ACORDA 
 
PRIMER.- Exigir la llibertat immediata dels presidents de l’Assemblea Nacional 
Catalana, Jordi Sànchez, i d’Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.  
 
SEGON.- Declarar la vulneració de les llibertats de les persones, recollides i 
protegides en tots els tractats internacionals i manifestar la persecució de la lliure 
expressió i del dret a decidir de les persones per part d’un estat que jutja les idees i 
empresona de forma il·legal. 
 
TERCER.- Denunciar la manca de separació de poders a l’Estat espanyol, així com la 
manipulació i coacció dels mitjans de comunicació. 
 
QUART.- Exigir que s'aturin les investigacions politicojudicials com un dels passos 
necessaris per al restabliment de la normalitat democràtica i institucional 
 
CINQUÈ.- Rebutjar la judicialització de la vida política amb que I’estat espanyol dóna 
resposta a un conflicte polític que requereix solucions dialogades i democràtiques i 
exigir una efectiva separació de poders. 
 
SISÈ.- Fer una crida a respondre de manera coordinada i continuada davant de 
qualsevol acció que conculqui els drets fonamentals sense descartar cap forma 
pacifica i consensuada de mobilització i resposta de país. 
 
SETÈ.- Demanar a les institucions europees que no continuïn donant l’esquena a 
Catalunya davant accions pròpies d’una dictadura. 
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VUITÈ.-  Comunicar al Parlament de Catalunya, a l’Oficina del Parlament Europeu a 
Barcelona, a l’Oficina de l’Alt Comissionat de l’ONU per als Drets Humans (ACNUDH) i 
al Congrés dels Diputats, així com a l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i 
l’Associació de Municipis per la Independència (AMI), a la Federació de Municipis de 
Catalunya (FMC) i fer-los públics a través dels mitjans habituals de comunicació de 
l’Ajuntament.” 
 
L’acord que precedeix consta en l’esborrany de l’acta de la sessió esmentada, de 
manera que se certifica amb les reserves establertes a l’article 206 del Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals. 
 
I, perquè així consti, signo aquest certificat, amb el vistiplau de l’alcalde.  
 
El Masnou 
 
[Firma01-01] 

 

Vist i plau 

[Firma02-01] 
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