M. Carmen Gómez Muñoz-Torrero, com a secretària de l’Ajuntament d’Arenys de Munt,
Comarca del Maresme (Barcelona):

Document signat electrònicament. La seva autenticitat es pot consultar a la seu electrònica a través del codi de verificació electrònica (CVE).

CERTIFICO: Que el Ple de l’Ajuntament d’Arenys de Munt, en sessió ordinària de data
18/03/2021, primera convocatòria, ha pres, amb els vots favorables dels grups ERC, JUNTS,
CUP i regidor no adscrit, i el vot en contra del grup PSC, el següent acord, a reserva de
l’aprovació definitiva de l’acta, el qual es transcriu a continuació:
“MOCIÓ DEL GRUP CUP PER EXIGIR LA RETIRADA DE L’ACUSACIÓ DE LA GENERALITAT EN
LES CAUSES OBERTES CONTRA INDEPENDENTISTES.
Des de l’any 2017 el Principat de Catalunya ha viscut en un estat d’excepció permanent en
el que la repressió contra el moviment independentista i la resta de moviments socials s’ha
incrementat notablement degut al cicle de mobilitzacions derivades del referèndum de l’1
d’octubre. Fins al dia d'avui, al Principat de Catalunya hi ha al voltant de 2.800 persones
que s’enfronten a processos judicials o administratius per protestes i mobilitzacions
polítiques en defensa dels Drets Socials i Nacionals dels Països Catalans.
Durant aquests tres anys, s’han produït nombroses mobilitzacions arreu del Principat,
moltes de les quals han estat reprimides pel cos de Mossos d’Esquadra de Catalunya que
depèn del Govern de la Generalitat de Catalunya, que componen Esquerra Republicana de
Catalunya i Junts per Catalunya, i directament de la Conselleria d’Interior, dirigida
actualment per Miquel Sàmper de Junts per Catalunya. En moltes d’aquestes
mobilitzacions hem pogut observar com els abusos policials protagonitzats especialment
pels cossos d’antidisturbis de la policia catalana se succeïen amb total impunitat i sense
que el govern fes res per impedir-ho malgrat les constants peticions del Parlament i
d’entitats de defensa dels drets humans. Contràriament, hem vist com la Generalitat de
Catalunya justificava o fins i tot encobria els abusos policials protagonitzats per les unitats
de BRIMO i ARRO dels Mossos d’Esquadra. El cas més paradigmàtic d’aquesta impunitat és
el de l’Inspector Jordi Arasa que malgrat estar condemnat en ferm a dos anys i quatre
mesos de presó, ha continuat en actiu i protagonitzant nous casos de repressió, o les
nul·les conseqüències que van tenir aquells agents que no respectaven protocols i duien a
terme la pràctica del “carrusel” amb greu risc per la vida de les persones que eren al carrer
o, fins i tot, els intents d’atropellament de manifestants amb furgonetes dels Mossos
d’Esquadra, i un llarg etcètera d’impunitat.
Per tant, la injustificada intensitat repressiva de l’Estat espanyol ha estat acompanyada al
mateix nivell d’intensitat de la repressió protagonitzada per la mateixa Generalitat de
Catalunya, paradoxalment governada per partits independentistes a qui caldria exigir el
màxim grau de compromís per fer front a la repressió. El govern de la Generalitat
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conformat per ERC i JxCAT manté una retòrica discursiva sobre la garantia del dret a la
protesta i l’exercici del legítim dret a la dissidència política que no és coherent ni amb les
actuacions dels Mossos d’Esquadra ni amb el manteniment per part del govern de
l’acusació particular en determinats procediments judicials.
Aquesta repressió protagonitzada pel govern de la Generalitat es tradueix en la participació
d’aquesta institució com a acusació particular en fins a 70 casos repressius dirigits contra
persones independentistes, com per exemple el cas d’Adrián Sas o el de Marcel Vivet, jove
acusat de participar en les mobilitzacions que es van convocar per fer front a la
manifestació que havia convocat l’associació feixista de policies, Jusapol.
Per aquest motiu, i malgrat que ERC i JxCat s’havien compromès a retirar aquestes
acusacions, desenes d’independentistes poden entrar pròximament a la presó acusats per
la Generalitat de Catalunya per haver participat en mobilitzacions en defensa dels nostres
drets socials i nacionals. En els darrers mesos, el procés d’Adrián Sas ha estat el primer que
acaba en una sentència condemnatòria en el seu cas de més de tres anys i mig de presó,
gràcies a l’acusació determinant dels advocats de la Generalitat.
La participació com a acusació de la Generalitat de Catalunya en processos contra activistes
independentistes és una col·laboració directa d’aquesta institució, i de qui la governa, en la
ràtzia repressiva de l’estat espanyol contra el poble treballador català, ja que implica deixar
en mans de la justícia espanyola el futur de les persones acusades. Aquesta actitud per part
dels partits que governen la Generalitat, ERC i JxCat, és inadmissible, va en contra de
qualsevol lògica antirepressiva i fa impossible qualsevol estratègia compartida en l’àmbit
del sobiranisme. A banda, suposa una incoherència flagrant d’aquests dos partits amb
relació a les legítimes demandes d’amnistia que sostenen pels presos polítics vinculats al
referèndum de l’1 d’octubre de 2017.
Cal denunciar doncs, la posició de la Generalitat, ja que no només fa un absolut seguidisme
de la fiscalia, sinó que a més a més insisteix en la política de criminalització i persecució de
la protesta generalitzada, es converteix en engranatge essencial de l’estat en la persecució
de l’independentisme i manté l’estat d’excepció que busca la repressió del moviment
independentista.
Per tot el que hem exposat anteriorment, proposem al Ple de l’Ajuntament d’Arenys de
Munt l’adopció dels següents acords:
Primer.- Demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya que es retiri immediatament
com acusació particular i sol·liciti l'arxivament de tots els processos judicials oberts contra
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activistes independentistes i de moviments socials que han exercit al seu dret a protesta i a
la dissidència política.
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Segon.- Expressar i traslladar la solidaritat i el suport de l’Ajuntament d’Arenys de Munt
amb les persones represaliades i les seves famílies per tot el patiment i danys que es
deriven de la situació de judicialització que estan vivint.
Tercer.- Demanar a les autoritats estatals i autonòmiques que aturin la persecució i
repressió contra totes aquelles persones i col·lectius que lluiten per defensar els drets
fonamentals i aspiracions nacionals fent ús dels seus drets a la manifestació i de llibertat
d’expressió.
Quart.- Comunicar els presents acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, al
Parlament de Catalunya, a la Fiscalia, i al jutjat d’instrucció que estigui tramitant cada una
de les 70 causes en les quals la Generalitat és acusació particular contra activistes
independentistes o dels moviments socials.
Cinquè.- Comunicar els presents acords a l'organització antirepressiva de l’Esquerra
Independentista Alerta Solidària.”
I perquè consti i tingui els efectes oportuns, signo aquest certificat d’ordre i amb el
vistiplau del senyor alcalde president, a Arenys de Munt (document signat
electrònicament).
Vist i plau
L’alcalde
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