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MOCIÓ QUE PRESENTA JUNTS PER SANT CUGAT D’ADHESIÓ A LA PETICIÓ DE DIVERSES 

ENTITATS RELATIVA A LA PANCARTA DE LA FAÇANA DE L’AJUNTAMENT  

 

Exposició de motius 

 

Atès que les entitats ADIC Sant Cugat, Amnistia i Llibertat, ANC Sant Cugat del Vallès, Free Romeva i 

Òmnium Sant Cugat del Vallès van registrar en data 14 de gener d’enguany una moció amb la petició 

que fos lliurada als regidors per a la seva consideració a la Junta de Portaveus.  

Atès que des del nostre grup compartim el contingut de l’escrit així com la petició que s’hi formula.  

 

Per tot l’exposat, proposem que el Ple municipal de Sant Cugat del Vallès adopti els ACORDS que es 
detallen a l’escrit signat per les entitats més amunt esmentades i el tenor literal del qual és:  

 

PROU REPRESSIÓ A CATALUNYA. 

Reivindiquem l’AMNISTIA per a viure en LLIBERTAT. 

 

La societat catalana ha manifestat, en moltíssimes ocasions, el seu respecte a la llibertat de 

pensament, d’opinió i d’expressió com a drets fonamentals sobre els quals basar la 

convivència, la recerca de l’acord entre opinions divergents i, finalment, la governança 

sobre la majoria política conformada en les institucions, com a expressió del resultat 

d’eleccions lliures.  

Els darrers anys, des de la sentència de Tribunal Constitucional de finals de juny de 2010 

sobre l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, aprovat en referèndum el 18 de juny de 2006, 

en les successives eleccions al Parlament de Catalunya s’ha anat recollint un major 

percentatge de vots de la ciutadania en favor de les opcions que defensen el dret a la 
independència de Catalunya.  

Tanmateix, en lloc d’un diàleg obert per resoldre el conflicte polític plantejat per la 

ciutadania de Catalunya, el que hem vist ha estat la desfermada repressió per part de l’Estat 

espanyol a l’independentisme català. Les més de 3.300 persones amb causes obertes 

indiquen la magnitud de l’abast de la repressió  , molt superior a altres conflictes 
internacionals recents. 

És per això que, les entitats sota signants, hem denunciat en nombroses ocasions LA 

REPRESSIÓ A L’OPCIÓ POLÍTICA DE L’INDEPENDENTISME CATALÀ: amb un excés de zel per 

part de la policia -molt parcial i molt sovint recreant-se en la violència-; a la 
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instrumentalització contra els adversaris en l’anomenat Tribunal de Cuentas; en l’ús 

execrable dels serveis secrets espanyols i dels fons de l’estat contra unes opcions polítiques; 
i a la indigna politització de la justícia penal.  

PROU REPRESSIÓ és el crit de denúncia davant de la iniquitat d’unes institucions espanyoles 
que es diuen democràtiques  i que no s’homologuen amb els principis del Consell d’Europa.   

Una societat civilitzada, com la que volem, ha de reconèixer la divergència dels pensaments, 

de les opinions, de les expressions, i per a la convivència, hauria d’aprovar una AMNISTIA 

POLÍTICA per tal que, les opcions polítiques puguin expressar-se en llibertat. La societat 

catalana la reclama i la ciutadania de Sant Cugat del Vallès ho va expressar en la massiva 
recollida de signatures.  

Els sotasignats, fem de la LLIBERTAT de pensament, d’opinió i d’expressió el nostre 

compromís per a la convivència. Una l libertat on hem de poder defensar el dret a la 

independència de Catalunya, amb el mateix dret que qui defensa la unitat de l’Estat 
espanyol.  La política ha de servir per a resoldre els conflictes i  fomentar la vida en societat.  

Els crits de PROU REPRESSIÓ A CATALUNYA; la reivindicació de l’AMNISTIA POLÍTICA, per a 

debatre i poder viure el present i el futur en LLIBERTAT, ens uneixen.  

Els sota signants fem nostres aquestes expressions i les proposem a la ciutadania de Sant 
Cugat del Vallès, per tal que siguin aprovades en el ple de l’Ajuntament de Sant Cugat.  

Els sota signants demanem a l’Alcaldessa que les reculli en la seva major amplitud i que les 

divulgui en una pancarta a la façana de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, d’acord amb 

la seva llibertat de pensament, d’opinió i d’expressió. 

Sant Cugat del Vallès, 22 de desembre de 2021. 

 

 

Sant Cugat del Vallès, 1 de març de 2022 

 

 

 


