Que el Ple de l’Ajuntament d’Arenys de Munt, en sessió ordinària de data 14/06/2018,
primera convocatòria, ha pres, entre d’altres i amb els vots favorables dels grups ERC, PDeCAT
i CUP, i el vot en contra del grup PP, el següent acord, a reserva de l’aprovació definitiva de
l’acta, el qual es transcriu a continuació:
“PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MOCIÓ DEL GRUP PDECAT PER DONAR SUPORT ALS
TREBALLADORS PÚBLICS, PER LA SEVA FEINA DURANT ELS MESOS D’APLICACIÓ DE L’ARTICLE
155.
Ja han passat 81 anys des que els Tribunals de l'Auditoria de Guerra de l'Exèrcit d'Ocupació de
la IV Regió Militar, que va destituir més de 6000 persones dels organismes de la Generalitat de
Catalunya. Ara, la Llei 11/2017, de 4 de juliol, de reparació jurídica de les víctimes del
franquisme ha declarat il·legals l'acció d'aquests tribunals, que van actuar a Catalunya des de
l'abril del 1938 fins al desembre del 1978, per ser contraris a la llei i vulnerar les exigències
més elementals del dret a un judici just. Per consegüent, totes les sentències i resolucions que
el règim franquista va dictar per causes polítiques a Catalunya es consideren ara nul·les de ple
dret.
Durant aquests anys, han estat molts els investigadors, historiadors, polítics i economistes,
entre d'altres, que han palesat la constant animadversió de l'Estat espanyol contra Catalunya.
Amb dades fefaents, empíriques, dimanades de lleis i disposicions juridicoadministratives
publicades arreu dels organismes estatals, i des de la publicació de les balances fiscals, que
permeteren fer un càlcul molt aproximat del que aporta Catalunya a Espanya i del retorn que
aquesta fa a les arques catalanes, que Catalunya no ha parat de rebre un embat injust, reiterat
i no dissimulat, que ha comportat l'espoliació –ens remetem a Xavier Sala-i-i-Martín, Germà
Bel, Ramon Tremosa, Santiago Niño Becerra o al mateix Albert Pont i Joan Canadell, entre
molts altres- que han comptat i debatut aquest afer en moltes latituds, al llarg i ample del
nostre planeta, sempre amb la mateixa conclusió inapel·lable i indefugible.
I quant aquesta animadversió s'ha traslladat a nivell cultural i lingüístic –ens remetem a
Joaquim Ferrer i Gironès, Josep Maria Ainaud de Lasarte, Albert Om, Toni Soler, entre molts
altres historiadors i periodistes d'investigació, la qüestió afecta gairebé tothom i crea una
reacció multitudinària que aplega milions de persones.
Ara bé, la disposició per excel·lència que féu vessar el got, fou l'anul·lació per part del TC de
l'Estatut que havia referendat el poble català per majoria absoluta. D'aleshores ençà, molta
gent que viu i treballa a Catalunya, veié clarament que els seus drets, la seva veu i el seu vot,
no eren respectats. Hi ha un abans i un després d'aquest moment i fou el punt de partença de
les manifestacions més participades i pacifiques que s'han fet a Europa en les últimes
dècades.
El compliment del programa electoral del 2015 per part de Govern de la Generalitat que va
_____

comportar la votació de l'1-O va provocar i segueix provocant una reacció irada del govern
espanyol que, no solament va envair Catalunya amb mils d'efectius que varen reprimir
físicament i cruelment la població, sinó que ha suposat l'aplicació "mal endegada" de l'article
155, que, a hores d'ara, ha provocat molts danys que costarà força temps reparar, malgrat
que llurs seqüeles siguin inevitables.
Amb el govern exiliat i/o empresonat, a cents i mils de km, amb el patiment de familiars que
en demanen l'apropament, el retorn i l'excarceració. Amb un jutge que s'evidencia més cada
dia que actua més per ideologia que per aplicació justa de la llei, amb una part dels tribunals i
dels fiscals clarament polititzats, amb una vulneració clara de la irrenunciable separació de
poders i dels drets humans, amb una Llei Mordaza sense paral·lel a Europa, s'intenta acusar
persones innocents. Si repassem, la realitat d'una depuració crua, injustificada i injusta se'ns
imposa.
Persones cessades

259

Organismes suprimits o dissolts

24

Organismes intervinguts

4

Iniciatives normatives decaigudes

108

Nomenament de càrrecs pel Govern

12

Afectacions en la contractació

92

Línies de subvencions aturades

25

Pèrdua d’oportunitats econòmiques

9

Ara com ara, també s'acusen dotzenes de professors d'adoctrinar els seus alumnes, amb
especial acarnissament a nou professors de l'IES Palau de Sant Andreu de la Barca, on es varen
saltar tots els protocols, on s'ha obviat que els centres educatius instituts "són espais de
formació d'una ciutadania crítica i responsable, de circulació d'idees en llibertat, on la llibertat
d'expressió, de pensament i de càtedra no poden estar en qüestió". I on els professors tenen
l'obligació d'ajudar els alumnes a comprendre els fenòmens socials i polítics que es viuen al
seu entorn i de respectar la pluralitat.

_____

El ministeri i els mitjans de comunicació que insisteixen en el discurs de l'adoctrinament a
l'escola catalana no saben el mal (o sí) que estan fent a l'educació del país.
L'associació de pares Fapaes també ha emès un comunicat per denunciar el "linxament
públic" als nou professors d'El Palau denunciats per la fiscalia per suposadament haver
"humiliat" fills de guàrdies civils a classe. Segons l'organització, el tractament mediàtic i polític
del cas "constitueix una greu irresponsabilitat i atempta contra els seus drets de ciutadans en
un sistema democràtic".
És per això que proposem al Ple els següents
ACORDS
1. Expressar el suport als mestres catalans que estan sent perseguits per part de l'Estat
Espanyol, per haver atès el neguit dels seus alumnes després dels fets succeïts el primer
d'octubre en moltes escoles catalanes, així com agrair-los la seva professionalitat i dedicació
constant a les seves tasques docents i educatives.
2. Donar suport a tots els funcionaris i càrrecs públics arbitràriament cessats i perseguits,
especialment alcaldes i regidors, en virtut d'una aplicació injusta de l'article 155 de la
Constitució Espanyola, feta amb un ànim de purga ideològica de l'administració de la
Generalitat de Catalunya.
3. Agrair a tots els funcionaris i càrrecs públics de la Generalitat de Catalunya i les
administracions locals el manteniment de la dignitat i el bon funcionament de l'administració
pública catalana els mesos en què l'aplicació de l'article 155 de la Constitució Espanyola ha
anul·lat l'autogovern de Catalunya i les seves institucions històriques.
4. Comunicar a les federacions d'associacions de mares i pares d'alumnes de Catalunya (Fapac,
Fapaes, CCAPAC i Fapel), la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya i als grups
parlamentaris, així com a l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i l’Associació de Municipis
per la Independència (AMI), l’aprovació de la present moció.”

_____

