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Yuu artwork, Mireia Martinez Bello.  
Il·lustradora i tatuadora, Barcelona.  @yuuaw

Aina Perelló
“L’1 d’octubre érem una 
xarxa de gent organitzada,  
i funcionava!”
AUTORA. Aina Serra Julià

Fer la revolució a l’escola… això sí que és una lliçó!
Sí! I també perquè anava més enllà de l’escola, eren brutals 
les assemblees amb veïns, famílies, activistes… tots junts, 
debatent i organitzant-nos, amb l’escola com a espai comú. 
Semblava mentida, érem una gran xarxa de gent organitzada, 
i funcionava!

Què va representar per a la gent?
Ha estat un despertar consciències, una autodemostració de 
xarxa, d’unitat, d’implicació, de sacrifici. De sobte vivim com 
imprescindible sortir al carrer a defensar els drets propis.  
És emocionant que puguem estar sentint això en pròpia pell.

Com també hem sentit els cops…
Sí, i també ha estat un despertar. S’han trencat les normes, 
han canviat les premisses, de cop la gent no ha dubtat en 
desobeir les lleis i ha tingut por de l’estat que suposadament 
els havia de protegir.

Serà un despertar que durarà anys?
No haguéssim dit mai que gràcies a la mobilització de la gent 
arribaríem fins aquí, costa preveure cap a on anem, però 
alguna cosa n’ha de quedar en la consciència col·lectiva. La 
revolució se’ns està menjant la quotidianitat, caldrà baixar el 
ritme, però si la fas sentir útil, la gent té ganes de participar. 
Vull pensar que no tornarem a l’apoltronament anterior.

Tan útil com construir un país nou.
Construir un país nou ha d’implicar… què pot ser més il·lusio-
nant que decidir sobre l’educació, la sanitat o el comerç que 
volem?

Fins ara res d’això havia mobilitzat gaire...
Cert, en les accions contra les retallades en educació o sanitat 
mai s’havien aconseguit aquestes mobilitzacions. Espero que 
a través d’espais com els Comitès de Defensa de la República 
es pugui seguir centralitzant la lluita i ens portin més enllà de 
l’estat propi.

Caldrà energia…
És el risc de tantes manifestacions i cassolades, potser hau-
ríem de passar a poques accions i més contundents, que ens 
facin sentir més útils: parar el país, per exemple.

S’està normalitzant que surtin centenars de milers  
de catalans cada setmana al carrer.
Sí, i a escala internacional no arriba el nostre missatge, costa 
fer entendre que això va més enllà de la llei, que justament  
és això el que qüestionem: la legalitat!

Els actors

La vinyeta

Pepe Domingo
“L’independentisme està 
content pensant que Societat 
Civil és l’extrema dreta”
AUTOR. Jordi Pascual Mollá

Cap estelada en espais públics. Satisfets?
La ciutat ha guanyat en neutralitat i pluralisme.  
El Tribunal Constitucional diu que les administracions no 
tenen llibertat d’expressió perquè han de representar a tots.

Una bandera espanyola també genera incomoditats.
La diferència és que està emparada per la llei. Si l’estelada fos 
el símbol de Catalunya, no tindríem problemes.

A l’unionisme li falta un partit d’esquerres?
El franquisme ens ha fet molt mal a qui defensem la unitat 
d’Espanya perquè molta gent ens hi associa. Molta gent d’es-
querres vol la unitat. La idea que qui defensem la unitat som 
de dretes és absurda.

L’aposta independentista no cessa.  
Què es pot fer per aturar-la?
Conscienciar la gent que la independència no és positiva, 
només pot fer mal. El procés ja ens n’ha fet i, si algun dia  
es materialitzés, seria un desastre.

Uns diuen que quedar-se a Espanya seria un desastre 
i els altres que ho seria la independència...
Som a Espanya i tenim una renda alta, un PIB altíssim, una 
societat que fins ara estava cohesionada, relacions comer-
cials, vincles amb la resta d’Espanya... Socialment no hi ha 
res que justifiqui la independència: els primers 10 cognoms 
a Catalunya són els mateixos que a Madrid. Hi ha la raó lin-
güística però el català és la llengua materna de prop del 30% 
de la població i el castellà ho és del 55%. Els pobles arriben a 
la independència quan hi ha una majoria sòlida, a Catalunya 
no existeix.

Judicialització de la política, què en penses?
Si hi ha un delicte, es pot recórrer i hi haurà sentència.  
Els càrrecs públics tenen un marc constitucional que  
han de complir.

No hi ha un mandat democràtic?
El mandat democràtic és la Constitució i l’Estatut, amb una 
part mínima que va corregir el Constitucional. Les vies per 
reformar l’Estatut són les que marca ell mateix. No hi ha ha-
gut cap partit que hagi dit que no respectaria el marc jurídic. 
Poden reformar la Constitució o l’Estatut però no tenen prou 
majoria per canviar-ho. En canvi, unes suposades plebisci-
tàries diuen que justifiquen deixar sense efecte la Constitució 
i l’Estatut.

Metgessa, 
membre de 
l’assemblea del 
Joan Maragall  
el dia 1 d’octubre.

Descendent de 
líders comunistes 
de Mèxic i Romania, 
del calibre del 
promotor de la 
revolució estudiantil 
del maig del 68 
a DF, Marcel·lí 
Perelló; o de la 
ministra d’exteriors 
de la Romania 
de Ceausescu, 
Ana Pauker, Aina 
Perelló ha viscut 
de tan a prop el 
ser descendent de 
polítics entregats a 
la revolució, que ha 
necessitat construir 
una vida estable, de 
metgessa de família 
instal·lada en ciutat 
benestant, almenys 
fins ara, conscient 
que l’habita el gen 
de la necessitat de 
canvi i l’incansable 
esperit de lluita 
per aconseguir les 
coses.

Vicepresident 
de Societat 
Civil Catalana 
i membre de 
l’entitat a Sant 
Cugat. 

Centra la seva 
activitat política a 
nivell nacional però 
també ha dit la seva 
a la ciutat amb, entre 
d’altres, la petició de 
retirada de l’estelada 
de la plaça Lluís 
Millet, posteriorment 
reubicada a la 
plaça d’Octavià 
i ara traslladada 
a una parcel·la 
privada després 
que els tribunals 
els donessin la raó. 
Defensa la unitat 
d’Espanya defugint 
d’etiquetes: ni de 
dretes ni feixistes, 
un qualificatiu que 
reben per part dels 
que qualifica de 
“falsos antifeixistes” 
i alguns sectors 
independentistes. 
Aposta per la 
pedagogia per 
convèncer la 
ciutadania que és 
millor seguir sent 
part d’Espanya.

Parlem, Hablemos
Amb una única concentració a la ciutat que va acollir 200 
persones a l’Ajuntament, Parlem, Hablemos ha aparegut 
com un col·lectiu sense arrelament local però amb capacitat 
de mobilització. Coordinat a través de les xarxes socials, el 7 
d’octubre va ser el primer cop des de l’inici del procés que la 
ciutat va viuret una protesta desmarcant-se de les posicions 
independentistes o favorables a la unitat d’Espanya per de-
manar diàleg entre les parts i una sortida acordada al debat 
polític nacional. S’estructura a nivell estatal i a Sant Cugat 
només es repliquen les convocatòries, obertes a tota la ciu-
tadania i amb el suport explícit d’ICV-EUiA i PSC en aquella 
primera i única concentració. L’exdiputat socialista i actual 
membre dels Comuns, Josep Maria Balcells, va esdevenir 
portaveu improvisant unes paraules en favor de la negociació.

Societat Civil Catalana
Amb menys moviment a nivell local que en els inicis de l’agru-
pació, Societat Civil Catalana (SCC) ha estat l’únic actor social 
cohesionador d’aquells que volen la unitat d’Espanya que ha 
mantingut una certa continuïtat a Sant Cugat. Han estat ac-
tors actius contra la presència de l’estelada a espais públics, 
obligant a l’Ajuntament a relegar-la a un espai privat. També 
han fet acte de presència al Ple per abordar temes com el que 
consideren una persecució de la seva agrupació juvenil a la 
Universitat Autònoma, generant un intens debat sobre lliber-
tat d’expressió i antifeixisme. En el marc dels darrers esdeve-
niments vinculats al procés, el col·lectiu local ha cridat a parti-
cipar a les manifestacions com Prou! Recuperem el Seny! i Tots 
som Catalunya! organitzades per la pròpia SCC a Barcelona i 
amb el suport de les agrupacions locals de Ciutadans i el PP.

ANC Sant Cugat per la Independència
Durant els darrers sis mesos, la territorial de l’Assemblea Na-
cional Catalana ha guanyat més de 100 membres i ha vist com 
empresonaven el seu president. Nascut el 2012, Sant Cugat 
per la Independència (SCxI) es presenta com un col·lec-
tiu que treballa per l’obtenció de la majoria social de l’inde-
pendentisme i per fer pressió als representants polítics per 
constituir un estat català. Per fer-ho, organitzen activitats 
per difondre les suposades virtuts d’una hipotètica Repúbli-
ca Catalana. A l’octubre, amb el web bloquejat per la Guardia 
Civil, van cridar a la mobilització davant dels llocs de treball i 
de les delegacions de govern provincials. Malgrat que Xavier 
Parlet havia de rellevar Josep Lliberia com a coordinador de 
SCxI, actualment tots dos comparteixen les tasques de coor-
dinació “com a pla de contingència”.

CDR Comitè de Defensa de la República
El Comitè de Defensa de la República (CDR) va néixer a Sant 
Cugat l’abril de 2017 i va guanyar força quan cridaven a la 
mobilització per protegir els resultats del referèndum. Aga-
fant l’embranzida d’accions que s’havien fet per defensar la 
consulta, l’assemblea del CDR va aplegar el 2 d’octubre més 
de 300 persones. Allà van coordinar la vaga general del dia se-
güent, on tindria lloc la manifestació més gran mai vista a la 
ciutat, i més tard farien el mateix amb la del 8 de novembre. 
Han organitzat xerrades i participat d’accions coordinades 
amb els CDR d’arreu del territori, com el tall de carreteres 
a les fronteres. La manifestació que van convocar durant la 
visita del president del PP Català, Xavier García-Albiol, a la 
nova seu del seu partit a Sant Cugat, ha estat una de les seves 
accions més sondes.

Òmnium Cultural
Branca local d’una entitat nascuda el 1961 per preservar 
la llengua i la cultura catalanes i per promoure la cohesió 
social. S’ha erigit com un dels principals actors del pro-
cés en defensa de drets i llibertats que consideren fona-
mentals. A Sant Cugat van guanyar 90 nous integrants 
durant el mes de setembre i durant l’octubre, mes del re-
ferèndum i de l’empresonament de Jordi Cuixart i Jordi 
Sànchez, 218 més. Cuixart, encara president d’Òmnium 
Cultural, porta més de mig any en presó preventiva. La de-
legació local d’Òmnium, presidida per Lluís Bonet, ha cri-
dat a participar de diverses de les darreres mobilitzacions, 
“Treballem per la cultura, som pacífics. Tornem a tenir pre-
sos polítics”, afirmava Bonet.

elCugatenc és un mitjà de comunicació 
independent  i de proximitat sustentat 
amb la implicació de les subscripcions  
i d’una assemblea ciutadana.

C. Sant Esteve 8 - 12 08172  
Sant Cugat del Vallès 
info@elcugatenc.cat 
www.elcugatenc.cat 

EDITA Ass. L’Avenir, eines per a la informació
FOTOGRAFIES d’elCugatenc si no es  
menciona el contrari
DISSENY www.marianacastel.com

DIPÒSIT LEGAL 
B 10388-2018
15.000 exemplars gratuïts
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Cronologia

07/09

08/10

27/10

03/11

08/11

06/11

11/11

05/12

10/10

16/10

25/10

01/10

03/10

07/10

11/09

14/09

D I J O U S

D I U M E N G E

D I V E N D R E S

D I V E N D R E S

D I M E C R E S

D I L L U N S

D I S S A B T E

D I M A R T S

D I M A R T S

D I L L U N S

D I M E C R E S

D I U M E N G E

D I M A R T S

D I S S A B T E

D I L L U N S

D I J O U S

L’alcaldessa signa un document que presenta com un decret 
d’alcaldia per donar suport al referèndum de l’1 d’octubre. 
Les entitats i els partits independentistes fan pinya amb una 
declaració conjunta en el mateix sentit. Si bé el decret és ad-
ministrativament invàlid per qüestions de forma, acaba sent 
ratificat al Ple de setembre amb els vots favorables dels grups 
independentistes. El decret de l’EMD de Valldoreix sí és vàlid 
des del moment de la signatura.

Centenars de santcugatencs acudeixen a la manifestació de 
Societat Civil Catalana a Barcelona sota el lema Prou! Recu-
perem el seny. La situació es repeteix el 29 d’octubre amb una 
altra convocatòria, aquest cop sota el lema Tots som Catalun-
ya! Les agrupacions locals de Ciutadans i del PP s’hi sumen 
mentre la del PSC no fa cap consigna, a diferència del partit 
a nivell nacional.

La proclamació de la República Catalana arriba a Sant Cugat 
en un dia de moltes reaccions polítiques. Al vespre, l’inde-
pendentisme ho celebra amb una festa a plaça d’Octavià tot 
mirant-se de reüll com es fa efectiva l’aplicació de l’article 155 
de la Constitució aquell mateix dia. Mentre les entitats i els 
partits sobiranistes apel·len a l’esperit de l’1 d’octubre, Ciu-
tadans i PP defensen el 155 i les seccions locals d’ICV-EUiA i 
PSC es mostren decebudes tant per la DUI com pel 155.

Quan no fa ni un any de la signatura, la situació nacional 
provoca una suspensió del pacte de govern que mantenien  
PDECAT-Demòcrates i el PSC. La cursa electoral de cara  
al 21D és, diuen, el detonant. L’acord es trenca definitivament 
l’abril següent.

2.000 persones al matí i 3.000 a la tarda protagonitzen la segona 
vaga general després de l’1 d’octubre. En aquest cas amb menys 
suport que la del 3-O però amb un efecte clar sobre la mobilitat 
amb talls a Can Sant Joan, Ferrocarrils i els túnels de Vallvidre-
ra així com piquets al centre de la ciutat. 16 participants del Bloc 
Florestà del CDR són imputats pel tall a la C-16 en base a la iden-
tificació de matrícules de cotxes aparcats a prop de l’acció.

Mig miler de persones es concentren al davant de l’Ajunta-
ment en contra de la pancarta que penjava al balcó demanant 
l’alliberament dels “presos polítics”. La convocatòria circula 
per les xarxes amb el suport de Vox i Somatemps, entitats que 
el govern va dir que denunciaria després que la protesta aca-
bés amb intimidacions a periodistes i l’arrencada de la pan-
carta per part de manifestants amb simbologia feixista.

L’empresonament el 2 de novembre de diversos consellers 
del govern Puigdemont, entre ells el santcugatenc Raül Ro-
meva, i la marxa a fora del país d’altres, entre ells la santcuga-
tenca Clara Ponsatí, afegeix més reivindicació en la causa per 
l’alliberament dels “presos polítics”. Un cop al mes, coincidint 
amb l’empresonament dels Jordis, es fa una concentració a les 
portes de l’Ajuntament. Molts santcugatencs també partici-
pen en manifestacions a nivell nacional com la de l’11 de no-
vembre en què els Castellers mostren per primer cop la pan-
carta amb el lema “Raül et volem a casa!”

La nit del 4 al 5 de desembre es fa la simbòlica enganxada de cartells 
electorals de cara al 21D. En la cursa electoral participen totes les 
forces amb representació al consistori. Durant la campanya se ce-
lebra el dia de la Constitució, que no compta amb cap acte a la ciu-
tat, i la marxa de centenars de santcugatencs cap a la manifestació 
independentista de Brussel·les. A nivell local, Junts per Catalunya 
guanya les eleccions amb un 29% dels vots, seguit de prop per Ciu-
tadans (22,5%) i per ERC (20,8%). L’independentisme s’imposa a 
la ciutat amb un 55% dels vots, el seu segon millor resultat en unes 
eleccions catalanes, amb una participació del 87%.
Les eleccions obren pas a un debat institucional que no atura 
la mobilització al carrer, que porta noves imputacions. La con-
tinuació de la via judicial i els nous empresonaments fan que el 
debat entre la legalitat espanyola i la implementació de la Repú-
blica Catalana creixi.

Tots els col·legis electorals de la ciutat obren l’1-O després que 
a la majoria s’hi hagi fet nit. A primera hora, prop de 5.000 per-
sones eviten que els cossos de seguretat clausurin cap centre 
de votació i, alhora, les urnes són rebudes entre aplaudiments i 
eufòria. Cap urna és enretirada de la ciutat però la preocupació 
de les càrregues a altres indrets del país es fa palesa. La coordi-
nació entre col·legis permet mantenir la resistència mentre a 
cada lloc s’autogestiona el funcionament intern de manera di-
ferent. A alguns espais hi ha àpats, a d’altres activitats, a d’altres 
es mira la televisió... L’atac al sistema informàtic que permetia 
el vot universal provoca un cert col·lapse i en alguns col·legis 
es demana apagar els telèfons mòbils. Les escenes emotives 
pels participants van repetint-se, amb gent gran votant, visites 
dels bombers i assemblees, fins que arriba l’hora del recompte.  
Alguns centres tanquen a les set i d’altres a les vuit. A nivell lo-
cal, la participació ascendeix a un 56,9%, per sobre de les mu-
nicipals del 2011, i el sí a la independència s’imposa amb un 
89,3% dels vots. Les imatges de resistència, amb contenidors 
bloquejant els accessos a alguns carrers i centenars de perso-
nes concentrades a les portes dels col·legis, van diluint-se en 
favor d’una festa de l’independentisme a la plaça d’Octavià.

5.000 persones protagonitzen la manifestació més gran de 
la història de Sant Cugat, centre de la jornada de vaga general 
del 3 d’octubre en contra de la repressió policial soferta durant 
les setmanes prèvies i, especialment, durant el referèndum 
del dia 1. En aquesta jornada, la crida pacifista supera el so-
biranisme tot i que la protesta és protagonitzada per aquells 
que van restar als centres de votació només dos dies abans. La 
vaga comença a la ciutat amb una marxa lenta de vehicles per 
col·lapsar l’AP-7 i segueix amb piquets que intenten garantir 
el dret a vaga dels treballadors de les empreses de la ciutat. El 
seu principal èxit ha estat mantenir tancat el centre comercial 
durant gran part del dia. La manifestació del migdia pel centre 
de la ciutat i la posterior concentració a les portes de l’Ajun-
tament deixen les imatges més espectaculars, especialment 
amb la cloenda de l’acte amb un cant dels Segadors conjunt.  
A la tarda es repeteix la protesta però amb menys assistència 
perquè hi ha una convocatòria comarcal per acudir a Terrassa 
o Sabadell i una nacional per acudir a Barcelona.

Parlem, Hablemos fa la seva única concentració a Sant Cugat 
seguint la crida feta via xarxes socials a nivell estatal. Prop 
de dos centenars de persones es concentren a les portes de 
l’Ajuntament demanant una sortida dialogada a la situació 
política del país. Les agrupacions locals d’ICV-EUiA i PSC se 
sumen a la mobilització.

L’11 de setembre es desenvolupa amb normalitat a la ciutat 
tot i que amb l’anunciada absència de Ciutadans i del PP 
als actes institucionals perquè, diuen, s’ha posat la Diada al 
servei de l’independentisme. Els discursos oficials de l’alcal-
dessa i del president de l’EMD de Valldoreix reivindiquen el 
dret d’autodeterminació mentre es prepara la gran mobilit-
zació de l’ANC i d’Òmnium a Barcelona en què hi participen 
centenars de ciutadans i entitats de la ciutat.

La nit del 14 de setembre els partits i entitats independentis-
tes enganxen els primers cartells de la campanya pel referèn-
dum. Cap de les formacions favorables a la unitat d’Espanya 
participa a la cursa electoral i, de fet, Ciutadans i PP presen-
ten instàncies i denúncies perquè s’enretirin els elements 
que criden al vot a un referèndum suspès pel Constitucional. 
Les primeres detencions en el marc de l’operació judicial 
contra el referèndum provoquen l’aturada institucional de 
l’EMD de Valldoreix i l’alteració de l’agenda de l’Ajuntament. 
Els cossos policials enretiren alguns elements però la cam-
panya no s’atura, acabant, després d’un acte conjunt del sobi-
ranisme i un del CDR, amb un munt d’activitats als col·legis 
electorals per evitar que es precintin durant els dies previs a 
la cita amb les urnes.

Decret de suport  
al referèndum

Manifestació a favor  
de la unitat d’Espanya

República  
i 155

Se suspèn el pacte de 
govern entre PDECAT-
Demòcrates i PSC

Vaga  
general

Protesta contra la pancarta 
per l’alliberament  
dels presos

“Raül et volem  
a casa!”

Campanya i eleccions  
del 21D

Declaració d’independència 
interrompuda

Presó dels Jordis i 
concentració de rebuig

Rebuig institucional  
al 155

Referèndum

Vaga general

Crida 
al diàleg

Diada

Campanya  
del referèndum

ANC, Òmnium, CDR i els partits independentistes criden a la 
ciutadania a acudir a Barcelona per presenciar la declaració 
d’independència però el president, Carles Puigdemont, la 
deixa en suspens als pocs segons d’anunciar-la. Hi ha un cert 
desconcert i opinions oposades entre els santcugatencs que 
hi han acudit i, poc després, el CDR aprova en assemblea no 
aturar les mobilitzacions per fer efectiva la declaració.

Mentre es desenvolupa el Ple municipal es decreta presó per 
als líders de l’ANC i Òmnium, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart. La 
sessió acaba entre crítiques dels partits sobiranistes i amb una 
cassolada al carrer. Només dos dies després –i de nou el 22 d’oc-
tubre–, centernars de santcugatencs acudeixen a les primeres 
protestes per l’alliberament dels presos a Barcelona. Al migdia 
prop de 300 ciutadans es concentren a les portes de l’Ajunta-
ment i molts d’altres a les portes dels seus llocs de treball. El di-
vendres 20 d’octubre el líder del PP català, Xavier García Albiol, 
visita la seu local del partit i és rebut per prop de 300 persones, 
segons els organitzadors, que protestaven a la porta.

Només quatre dies després de l’anunci del govern espanyol, 
Sant Cugat i Valldoreix celebren sengles plens extraordinaris 
per rebutjar l’aplicació de l’article 155 de la Constitució. A Sant 
Cugat tots els grups hi voten a favor a excepció de Ciutadans i 
del PP, mentre a Valldoreix l’absència de l’única vocal taronja, 
que dies abans havia renunciat al càrrec, permet que el rebuig 
s’aprovi per unanimitat.

Foto Ajuntament de Sant Cugat
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mostra de curtmetratges VOC. La junta local d’Òmnium no 
vol entrar al debat polític. La majoria de convenis anuals de 
l’àmbit cultural amb altres entitats ronden els 18.000 euros. 
Pel que fa la quota de l’AMI, la xifra prevista per al 2018 és de 

Ple la ratificació del document, el que li donaria valor jurídic. 
La decisió es va prendre in extremis per ser inclosa a la sessió 
plenària evidenciant que, malgrat la unió de les forces sobi-
ranistes, el document era paper mullat. Amb la ratificació per 
part del Ple, en cas de tenir conseqüències penals, serien com-
partides per tots els regidors que havien votat a favor (PDE-
CAT-Demòcrates, CUP-PC i ERC-MES). 

En canvi, el decret signat per Josep Puig, president de l’EMD 
de Valldoreix, només tenia el defecte d’indicar que es manifes-
ta i no que es resol, tot seguint el model enviat per l’Associació 
de Municipis per la Independència perquè alcaldes i presi-
dents el signessin.

Mentrestant, la Fiscalia demanava pocs dies abans la imputa-
ció de tots els alcaldes que donessin suport al referèndum. En 
els processos judicials dels més de 700 decrets aprovats a Ca-
talunya en suport al referèndum caldrà veure quina és la vali-
desa dels documents; declaracions d’intencions i decrets a l’ús 
podrien tenir recorreguts diferents.

Suport al referèndum 
sense validesa
AUTOR Joan Cabasés Vega

L’Ajuntament afavoreix 
l’independentisme?
AUTOR Jordi Pascual Mollá 21 santcugatencs en processos 

judicials per la lluita independentista
AUTORA Aina Serra Julià

Al Ple de setembre el govern hi havia d’explicar el decret de su-
port al referèndum signat per l’alcaldessa, Mercè Conesa, el dia 
7 d’aquell mateix mes. Però poc abans de la sessió, a l’ordre del 
dia no hi havia cap punt al respecte, ja que segons havia pogut 
saber elCugatenc, el document no era més que una declaració 
d’intencions sense validesa administrativa: el decret no tenia 
número de registre estàndard, no havia estat signat pel secre-
tari general de l’Ajuntament ni introduïa la paraula “resolc” 
per donar efecte als acords proposats. Simplement “manifes-
tava” donar suport al referèndum.

El grup local de Ciutadans –i el PSC via comunicat– havien 
anunciat que demanarien un informe sobre la legalitat del do-
cument i que presentarien un recurs d’impugnació. Però el se-
cretari, Josep Maria Rigau, va constatar que no es pot emetre un 
informe d’un decret no registrat. C’s i PSC van passar a demanar 
que si el decret era només una declaració es presentés com a tal. 

Les forces independentistes, en un intent per resoldre la in-
validesa del decret, van acabar afegint a l’ordre del dia del 

El conveni amb 
Òmnium i la quota 
a l’AMI són posats 
en dubte per 
Ciutadans i PP

L’ANC i el CDR no reben diners municipals però Ciutadans 
i PP critiquen que tenen més facilitats i permissivitat que al-
tres col·lectius per fer actes i reivindicacions al carrer. El de-
bat és més intens amb aquells col·lectius que sí tenen aporta-
cions de l’Ajuntament. D’una banda, Òmnium Cultural, amb 
un conveni retallat entre el 2014 i el 2016 i, d’altra, la quota 
a l’Associació de Municipis per la Independència (AMI). Al 
2014 Òmnium va rebre 7.850 euros, al 2015 5.000 i al 2016 
zero quan se n’havien pressupostat 5.000. Al 2017 se n’ha-
vien programat 5.000 que a mitjans de l’any encara no s’ha-
vien entregat. Pel 2018 es preveuen 5.000 euros més, sent el 
tercer any consecutiu amb aquesta previsió després d’una 
retallada al conveni de 2.000 euros entre el 2014 i el 2016. 
L’entitat diu haver rebut aquests diners i recorda que són 
per sufragar part de les despeses d’activitats culturals, com la 

8.300 euros. La suma a pagar pels ajuntaments, segons fonts 
de l’associació, varia en funció de la població de cada municipi. 
Aquestes quotes han estat debatudes i judicialitzades a molts 
municipis, tot i que amb sentències contradictòries. A Sant 
Cugat, el procediment judicial que hi ha al respecte encara no 
té resolució. Sovint, a diferència de les ciutats, els pobles petits 
amb quotes baixes tenen sentències favorables.

Amb tot, el debat segueix obert. D’una banda, hi ha la justifica-
ció o no de les aportacions municipals ja sigui en el marc d’un 
conveni o com a quota. D’altra, l’actitud del govern i de la majo-
ria independentista envers les entitats; una qüestió que es ba-
rreja amb les crítiques per una suposada manca de neutralitat 
institucional per afers com la pancarta que demana l’allibera-
ment dels presos a la façana de l’Ajuntament.

Les vies judicials obertes davant les mobilitzacions de l’inde-
pendentisme estan deixant petjada també a Sant Cugat. 21 
persones tenen processos judicials engegats per haver parti-
cipat d’accions vinculades al referèndum de l’1 d’octubre i a les 
vagues generals i mobilitzacions posteriors.

Un perfil de persones acusades menys mediàtiques i més vin-
culades als moviments de base popular que ara identifiquen 
i citen a declarar per centenars. “Els drets a reunió i manifes-
tació, recollits als tractats internacionals, s’estan vulnerant”, 
afirma Anaïs Franquesa, advocada penalista, “hem de ser 
conscients que tot això s’emmarca en un context global de re-
pressió, no ho podem analitzar per separat, això forma part 
d’una estratègia de repressió política”, assegura. Per la seva 
banda, Álvaro Benejam, portaveu del PP a l’Ajuntament consi-
dera que “no es tracta de repressió, es tracta de denunciar les 
actuacions que traspassen les línies vermelles de la legalitat.” 
En aquest context, doncs, centenars de persones anònimes 
tenen causes obertes arreu del territori i, entre aquestes, Mar-
cel, Patricia, Mercè, Alba, Albert, Mireia, Carme, Maria, Jessi, 
Xènia, Rosa, Joan, Òskar, Carles, Ramon, Adrià, Raül, Clara… i 
així fins a 21 persones de Sant Cugat.

L’atac al moviment popular
El denominador comú de les accions per les quals han encau-
sat els santcugatencs és la denuncia de “la injustícia i repres-
sió espanyola”, una denuncia que ha estat resposta amb més 
citacions, detencions, empresonaments i la intervenció en 
l’activitat ordinària de la Generalitat a través de l’aplicació de 
l’article 155 de la Constitució: “Volen garantir a qualsevol preu 
els privilegis d’una classe política, econòmica i cultural hereva 
del règim franquista”, afirmaven els veïns de La Floresta al ma-
nifest de suport als citats a declarar del Bloc Florestà. “Ni tallar 
carreteres, ni entrar a la seu d’un partit, ni dificultar l’activitat 
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya em semblen ac-
cions normals per reivindicar res, hi ha altres vies”, respon el 
regidor del PP de Sant Cugat.

En canvi, les persones acusades ho atribueixen a una estratè-
gia orquestrada: “Ens citen a declarar sense indentificar-nos 
personalment, sinó segons les matrícules de cotxes aparcats 
a la zona que escullen a l’atzar”, expliquen des de La Floresta. 
“És una detenció política, absolutament desproporcionada. 
No hi ha cap justificació legal per detenir-nos, no fèiem resis-

tència activa… després de l’aplicació del 155 calia una demos-
tració de força, i aquí la tens: 14 detingudes”, afirma Marcel. 
Fets que l’Albert complementa amb pràctiques intimidatòries 
durant la detenció: “En l’actuació dels Mossos hi ha evidents 
abusos de l’autoritat: com ens van emmanillar, transportar 
o els comentaris despectius que ens feien en veu baixa”. Ex-
periències que, segons Benejam, són puntuals: “Dono per fet 
que el sistema judicial se cenyeix al Codi Penal i si alguna de 
les persones citades veu arbitrarietat o maltracte per part dels 
Mossos d’Esquadra té les vies jurídiques necessàries per de-
nunciar-ho”.

No obstant, segons l’Associació Memòria Contra la Tortura, 
aquestes actuacions que relaten les persones acusades coin-
cideixen amb les anàlisis que es fan a nivell teòric i a partir de 
casos internacionals de les estratègies repressives dels go-
verns: “La repressió està pensada, no són actuacions policials  
violentes a l’atzar, sinó que responen a una voluntat expressa 
de sembrar la por i acabar amb tot allò que qüestioni el siste-
ma. Cal molta denuncia i solidaritat per frenar l’embat de la re-
pressió”, assegura Maria Ferrer, membre de l’associació.

Foto Àlex Rosell



8
e

lc
u

g
a

te
n

c
.c

a
t Manifest per 

als resistents 
de Catalunya
AUTOR Dionisio Giménez

Hem dansat en el tòtem de les nostres possibilitats i compar-
tit el dolor de ser castigats a la terra sagrada dels nostres avan-
tpassats, i encara així seguim ballant a les places amb un paper 
a una mà i una capsa de cartró en l’altra. Des de l’alba vam de-
manar la paraula al gran cap, i el gran cap ens ha tornat la nit i 
la mordassa com si la nit fos virtut i la presó la millor oferta de 
diàleg. El seu gest explica l’error de l’amenaça que arriba amb 
banderes de llengües alçades d’“a per ells”. Sou part d’un Estat 
decadent.

I, malgrat tot, guanyarem.
Perquè hi ha un temps per creure, i cap per a aquells que estan 
orfes dels deus, avalats per sentinelles obscurs i togats de ro-
manços. Guanyarem. Perquè voleu sembrar de pànic al nostre 
temps i detenir el calendari de les roselles, i aquestes preferi-
ren la melodia del vent i el color de la ginesta. Guanyarem. Per-
què de nosaltres és el riure, que no el plor, nostra és l’eternitat 
del blat per a tots els agosts, la civada per a totes les cerveses i el 
miracle de l’arròs per als que arriben de llunyans països de la 
pena. Per a vosaltres les estàtues agrestes i els deus morts.

Els guanyarem.
Perquè ens envolten persones raonables que han optat pel 
valor de dir sí, gent que ens ajuda a transitar per l’avinguda de 
les possibilitats, i que un dia, sense més, va decidir passejar la 
seva cintura per la vora de la llibertat sense més rei que l’esfe-
ra lluminosa dels melics que amaneixen. Criatures sensates, 
pròximes, suggerents, com el mar, com l’obrir del cel, per a un 
país perdut i ara recobrat per voluntats i esforços. Gent que ha 
penjat la seva vanitat en el penjador del pa i camina dins de les 
seves sabates anònimes com ho fan les formigues de colors per 
dir-li al tren que l’última estació és aquella en què amaneix la 
llibertat sobre l’andana dels passos perduts.

Els guanyarem.
Per aquesta llibertat tan necessària com el pa i l’aigua, tan im-
prescindible com la sang i la sal, tan llevadora com el riure blau 
de l’Empordà. El nostre país, sí; tan dolç i amarg, tan petit i 
etern, com el pot de mel, tan rotund com el timbal de les prima-
veres. Cantem en totes les portes, profetitzem un rèquiem als 
que van arribar sense veure’ns. 

“Això ho sa-
bem: la terra 
no pertany a 
l’home; l’ho-
me pertany a 
la terra. Això 
ho sabem. Tot 
va enllaçat, 
com la sang 
que uneix una 
família. Tot va 
enllaçat.”, Car-
ta del cap indi 
Noah Sealth de 
1854 a la Pro-
posta del Pre-
sident Estats 
Units Franklin 
Pierce de crear 
una reserva 
índia.

Catalunya ets tu, que vas aprendre la paraula dels que et van 
donar la llum i van il·luminar els teus passos, dels que et van 
ensenyar la cançó que ens uneix per combatre els traficants de 
la por i als togats d’amenaces iniqües. “Tot va enllaçat, com la 
sang que uneix una família”.

Els guanyarem.
Perquè la terra que habitem està plena de diccionaris en totes 
les llengües i dialectes, i en aquestes llengües direm als ab-
sents, que la meva casa serà la teva casa, el meu pa serà el teu 
i que et protegiré amb la meva pell encuirassada i blanca, tan 
fort com el xaloc i tan audaç com el clamor dels pobles. Vindrà 
la llibertat (si no està aquí) per refrescar la memòria, per dir-
nos que ha arribat el dia de les abraçades, vindrà per celebrar 
l’única dansa possible, la que vam aprendre de la tolerància, 
el desig i la llibertat dels que creiem que cal treure els mocs al 
mocador del món i convertir-lo en bufanda per als hiverns que 
arriben. Ni un pas enrere. Rebem el diumenge amb les mans 
obertes, creient, i creient bé, que així seran tots els matins de 
plata per a un país que comença. No hi ha un altre camí excep-
te aquell en què puguem reconèixer-nos en cada gest i en cada 
paraula, el de l’obstinada fidelitat a nosaltres mateixos.

Foto Ivan Giménez Costa

No hi ha un altre 
camí excepte  
aquell en què  
puguem  
reconèixer-nos  
en cada gest i  
en cada paraula,  
el de l’obstinada  
fidelitat a nosaltres 
mateixos.


