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SECRETARIA 

Helena Muñoz Amorós. 

QUÒRUM 

Es verifica afirmativament el quòrum d’assistència a l’inici de la sessió i es manté durant 
el seu transcurs. 

CONVOCATÒRIA 

Primera. 

ASSUMPTES CONEGUTS 

 

1. Motivació de la urgència 

 

Deliberacions 
La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara: 

La motivació de la urgència que és el primer que hem de fer per poder-la votar, és el fet 
de l’atac que està fent l’Estat espanyol cap a l’autonomia i cap a l’autogovern de 
Catalunya, amb la voluntat de imposar-nos, com van decidir dissabte passat per Consell 
de Ministres, imposar aquest article 155 de la Constitució que ningú coneix, ni està massa 
desenvolupat, però que sembla que és infinit i té múltiples aplicacions i que per tant 
doncs amb aquesta acció es pretén lesionar els interessos, els drets fonamentals dels 
catalans i ara ja en aquests moments ja va més enllà i estan amenaçant altres 
autonomies de l’Estat espanyol. En tot cas nosaltres ens preocupem del que ens passa 
aquí a Catalunya. 

Per tant la urgència era poder-ho debatre, debatreu avui, perquè tots som conscients de 
què entre demà i demà passat hi haurà un Ple en el Parlament i ens volíem posicionar 
com a poble abans de què hi hagués aquest Ple en el Parlament. 

Per tant la urgència ens la va generar el mateix Estat espanyol, decidint el dissabte 
l’aplicació d’aquests article i amb tot aquest desplegable que la premsa espanyola ens fa 
arribar, no tant el seu govern però sí que la premsa i evidentment la necessitat de com a 
poble posicionar-nos davant d’aquesta aplicació. 

 

Votació 
Sotmesa a votació la urgència de la sessió, s’aprova per majoria absoluta amb el resultat 
següent: 

  Vots a favor: 13 (Junts-ERC-AM, ICV-EUiA-E i  PDeCat) 
  Vots en contra: 2 (C’s) 
  Abstencions: 2 (PSC-CP)  
   
 

La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara: 
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Us demanaria si us plau al públic avui, els que ens sentiu a casa no ho sentim, però els 
que esteu aquí a la Sala de Plens que respectem totes les intervencions.  
 
Si d’alguna cosa en podem anar plens els catalans és el respecte i el civisme. Per tant 
tothom té dret a dir el que pensa i ens agradi o no, o ho compartim o no, per això som 
aquí, perquè aquest és l’òrgan de màxima representació del poble, aquí hi ha totes les 
veus representades i per tant és bo que ens puguem escoltar amb respecte i cadascú 
pensi i en tregui les conclusions que cregui oportunes. 
 
En tot cas us demano si us plau que tots els companys i companyes es puguin expressa 
lliurement. 
 
Aleshores hem quedat que aquesta moció faré jo una lectura i després cada grup del Ple 
farà la seva intervenció. 
 
 

 
2. Moció presentada per Junts-ERC-AM i PDeCAT, per aturar la suspensió de 

l'Autonomia de Catalunya 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
L’acord entre el Partit Popular, el Partit Socialista Obrer Espanyol i Ciudadanos per a la 
suspensió de l’autonomia de Catalunya, evidencia que davant d’un problema polític la 
resposta de l’Estat espanyol es basa en la repressió i en la retallada de drets. Trenta-vuit 
anys després de recuperar l’autonomia catalana amb l’aprovació de l’Estatut, després de 
les llargues dècades de dictadura franquista, són ara tres partits polítics en el marc 
democràtic els qui volen tornar a sotmetre Catalunya a aquella situació d’anul·lació 
política.  
 
L’aplicació de l’article 155 de la Constitució Espanyola liquida, de facto, l’autonomia 
catalana a través d’un fort atac als drets dels catalans i les catalanes per la incapacitat de 
diàleg de l’Estat espanyol i que s’ha concretat en la seva resposta repressiva a través de 
la vulneració de drets fonamentals, la censura d’internet i de mitjans de comunicació, la 
violació del secret postal, les detencions de càrrecs públics, querelles i processos 
judicials contra el govern, la mesa del parlament i més de 700 alcaldes i alcaldesses, la 
brutal violència policial exercida contra població pacífica l’1 d’octubre, l’empresonament 
dels líders de la societat civil, el gran desplegament de forces policials que encara es 
manté a Catalunya i la intervenció i congelació dels comptes de la Generalitat de 
Catalunya.  
 
El Govern espanyol i els partits polítics que li donen suport continuen optant per la via de 
la repressió i la vulneració de drets enlloc d’escoltar el clam del poble i les institucions de 
Catalunya que en les eleccions del passat 27 de setembre de 2015 van concedir la 
majoria absoluta del Parlament a les forces independentistes i que el passat 1 d’octubre, 
en el referèndum d’autodeterminació de Catalunya, van ser novament refermat el mandat 
democràtic per a la independència de Catalunya.  
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Per tots aquests motius, l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès  
 
ACORDA 
 
Primer. Manifestar el suport al Govern de Catalunya i al Parlament per fer efectiu el 
mandat popular del passat 1 d'Octubre en els termes que estableix la Llei del Referèndum 
d'Autodeterminació i la Llei de Transitorietat Jurídica i Fundacional de la República 
aprovades pel Parlament de Catalunya. 
 
Segon. Condemnar la violació de drets fonamentals a Catalunya a través de les mesures 
repressives aplicades per l’Estat espanyol contra la població i les institucions catalanes. 
 
Tercer. Instar el Govern espanyol i els partits que li donen suport a aturar la suspensió de 
l’autonomia de Catalunya que ja estan portant a terme i que volen reblar amb l’aplicació 
de l’article 155 de la Constitució Espanyola. 
 
Quart. Comunicar aquest acord al President de la Generalitat de Catalunya, a la 
Presidenta del Parlament de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a 
l’Associació de Municipis per la Independència, al Govern espanyol i als grups polítics del 
Parlament de Catalunya. 
 
 
Deliberacions 
La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara: 

Aquesta moció va ser presentada per Junts per Sant Quirze i el PDeCat per aturar la 
suspensió de l’Autonomia de Catalunya. 

“L’acord entre el Partit Popular, el Partit Socialista Obrer Espanyol i Ciudadanos per a la 
suspensió de l’autonomia de Catalunya, evidencia que davant d’un problema polític la 
resposta de l’Estat espanyol es basa en la repressió i en la retallada de drets. Trenta-vuit 
anys després de recuperar l’autonomia catalana amb l’aprovació de l’Estatut, després de 
les llargues dècades de dictadura franquista, són ara tres partits polítics en el marc 
democràtic els qui volen tornar a sotmetre Catalunya a aquella situació d’anul·lació 
política.  
 
L’aplicació de l’article 155 de la Constitució Espanyola liquida, de facto, l’autonomia 
catalana a través d’un fort atac als drets dels catalans i les catalanes per la incapacitat de 
diàleg de l’Estat espanyol i que s’ha concretat en la seva resposta repressiva a través de 
la vulneració de drets fonamentals, la censura d’internet i de mitjans de comunicació, la 
violació del secret postal, les detencions de càrrecs públics, querelles i processos 
judicials contra el govern, la mesa del parlament i més de 700 alcaldes i alcaldesses, la 
brutal violència policial exercida contra població pacífica l’1 d’octubre, l’empresonament 
dels líders de la societat civil, el gran desplegament de forces policials que encara es 
manté a Catalunya i la intervenció i congelació dels comptes de la Generalitat de 
Catalunya.  
 
El Govern espanyol i els partits polítics que li donen suport continuen optant per la via de 
la repressió i la vulneració de drets enlloc d’escoltar el clam del poble i les institucions de 
Catalunya que en les eleccions del passat 27 de setembre de 2015 van concedir la 
majoria absoluta del Parlament a les forces independentistes i que el passat 1 d’octubre, 
en el referèndum d’autodeterminació de Catalunya, van ser novament refermat el mandat 
democràtic per a la independència de Catalunya.  
 
Per tots aquests motius, l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès  
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ACORDA 
 
Primer. Manifestar el suport al Govern de Catalunya i al Parlament per fer efectiu el 
mandat popular del passat 1 d'Octubre en els termes que estableix la Llei del Referèndum 
d'Autodeterminació i la Llei de Transitorietat Jurídica i Fundacional de la República 
aprovades pel Parlament de Catalunya. 
 
Segon. Condemnar la violació de drets fonamentals a Catalunya a través de les mesures 
repressives aplicades per l’Estat espanyol contra la població i les institucions catalanes. 
 
Tercer. Instar el Govern espanyol i els partits que li donen suport a aturar la suspensió de 
l’autonomia de Catalunya que ja estan portant a terme i que volen reblar amb l’aplicació 
de l’article 155 de la Constitució Espanyola. 
 
Quart. Comunicar aquest acord al President de la Generalitat de Catalunya, a la 
Presidenta del Parlament de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a 
l’Associació de Municipis per la Independència, al Govern espanyol i als grups polítics del 
Parlament de Catalunya.” 
 

Aquesta és la moció que va presentar l’ANC i l’AMI, que és la que nosaltres hem transcrit 
tal com va arribar i ara sí que farem el torn d’intervencions. 

 

La senyora Marta Baldrich Caselles declara: 

Bon vespre a tots. 

Primer de tot comentar que el desig d’IC de poder haver consensuat aquesta moció de 
rebuig a la suspensió de l’Autonomia de Catalunya en defensa de l’autogovern perquè 
així ho creiem, perquè bàsicament estem en acord amb gran part de tota aquesta moció, 
però hi ha algun acord com explicarem més endavant que a nosaltres no ens permet 
votar favorablement. 

Altra cosa fora que s’hagués pogut votar els acords per separat i hagués estat diferent. I 
per tant la meva intervenció varia i perdoneu perquè tinc els apunts per tot arreu. 

Perquè pensem que ha d’haver una resposta unitària a aquest rebuig a l’Autonomia de 
Catalunya i per tant en defensa del seu autogovern. Per això nosaltres proposàvem 
aquesta resposta unitària. 

Em va agradar moltíssim, l’altra dia vaig sentir en Quin Arrufat que parlava de la societat 
democràtica, que la societat democràtica creia que la discrepància no divideix, que el que 
dividia era la mentida, la presó, la violència i per tant amb l’esperit de poder sumar 
nosaltres havíem fet aquesta proposta. No ha estat possible, ho entenem perquè cadascú 
té el seus principis, els seus acords i en aquest cas eren dos partits i per tant és molt 
entenedor i per tant nosaltres el que farem és evidentment defensar de totes, totes, el 
rebuig a l’article 155 i tot això que suposa. 
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Entenem, creiem i pensem que el 155 no s’ajusta a la Constitució, vulnera els drets 
fonamentals i evidentment aquí Rajoy, no ho podem amagar, ha tonejat vilment aquest 
article, al seu gust saltant-se la pròpia Constitució. 

Provocant al mateix temps un atac frontal contra Catalunya i el seu autogovern. Aquesta 
actitud bel·ligerant i la dominació cap a Catalunya per part del govern de l’Estat forma 
part de la incapacitat del PP i C’s, però també del PSOE, d’acceptar l’autèntica naturalesa 
plurinacional de l’Estat i per tant d’afrontar des del diàleg polític aquesta realitat per a ells 
molesta i tanmateix innegable i necessària per vestir un model d’Estat de reconeixement 
a les nacions. 

El paper de Catalunya no el podem negar al llarg de la seva història ha manifestat 
democràticament la voluntat d’autogovernar-se, amb l’objectiu de construir un país 
fonamentat en el progrés, la sostenibilitat, la justícia social, la igualtat de tota la ciutadania 
i de reforçar la cultura pròpia i la identitat col·lectiva. 

Catalunya avui és producte de moltes lluites compartides, individuals i col·lectives, de 
persones amb origen i sensibilitats diverses, que han compartit el repte d’assolir el 
reconeixement de Catalunya com a nació i el seu caràcter de subjecte polític i jurídic. 

Per això és més necessari que mai promoure i articular la unitat del conjunt d’institucions 
públiques catalanes, forces polítiques, agents socials i entitats i organitzacions per donar 
una resposta des dels civisme al segrest institucional i defensar el nostre autogovern. 

Tot i la indignació que ens provoquen les actuacions que venen de lluny des de 
l’autoritarisme i determinades forces polítiques de l’Estat espanyol cal reiterar que només 
el diàleg i la democràcia seran les eines per superar la crisis territorials i institucional més 
greu des de l’any 78. 

Defensar l’autogovern de Catalunya constitueix l’expressió unitària de les aspiracions de 
Catalunya i el nostre horitzó de futur com a país. 

Nosaltres, a part d’altres motius, pensem i continuem pensant que aquest seria el nostre 
model i que torno a reiterar, que cal buscar en la discrepància valors que ens uneixin i 
seguir sumant. 

Nosaltres no votarem favorablement aquesta moció, sí que farem un vot d’abstenció 
perquè l’únic punt que nosaltres no estem d’acord, per una raó perquè nosaltres en el 
Parlament, el nostre grup Parlamentari va votar en contra de la Llei del referèndum i de la 
Llei de transitorietat i per tant el primer punt nosaltres no el podem votar, per això jo 
demanava el vot per separat de tots els punts. 

Aquesta és la meva intervenció de moment. 

 

El senyor David Sánchez Mancebo declara: 

Bona tarda Sra. alcaldessa, bona tarda a tots els que avui estem en aquesta Sala de 
Plens, que com podem observar doncs queda petita per poder escoltar les paraules de 
tots els que intervindrem aquest vespre. 

He votat, i nosaltres no hem intervingut en el punt de la urgència perquè creiem 
sincerament que no és tal, no és tal urgència perquè vostès demà saben que tenim un 
Ple ordinari d’acord, i bé en 24 hores poden passar coses com tots sabem, però jo el que 
li vaig dir Sra. alcaldessa, és que creiem potser interessant i dins d’una normalitat 
democràtica i de funcionament d’un ajuntament, que el Ple doncs que inclogués aquesta 
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moció fos, perquè hi ha un mecanisme legal per fer-ho, fos el que se celebrarà demà a la 
mateixa hora pràcticament que aquest. 

Vostè ens va contestar que no, que millor fer-ho avui, que el Sr. Puigdemont o no sé que 
em va dir, o que els partits polítics, que vostès presenten aquí la moció, no recordo 
perquè com tot val, no sé ja quina resposta ens va donar per argumentar que avui era 
molt important fer aquest Ple. 

Bé doncs aquí estem, i nosaltres evidentment entenem que no és una urgència, de totes 
maneres no ens estranya, no ens estranya que vostès ens convoquin avui a un ple 
urgent, i extraordinari, perdó, és el segon ple extraordinari i urgent d’aquest mes, 
evidentment del monotema, com no pot ser d’una altra manera, només sabem parlar del 
mateix últimament, o simplement ens obliguen a parlar del mateix en qualsevol cas. 

Per tant seria d’agrair que respectessin també les formes perquè vostè sap que quan es 
convoca un ple extraordinari el que és bo és comentar-ho amb els demés portaveus, en 
aquest cas no sé la Sra. Baldrich si també va ser consultada, pel seu bé i sobretot perquè 
és soci del seu govern, no sé desitjaria que fos així, és vostè una gran afortunada perquè 
ni nosaltres, no sé si els nostres companys del PSC, vam estar consultats per si avui a 
les 8 podíem venir a aquest Ple. En qualsevol cas estem aquí i per tant donarem la nostra 
opinió i el nostre sentit de vot d’aquesta moció . 

Miri la moció diu estrictament que davant d’un problema polític, vostè l’ha llegit, per tant 
els que ens estan escoltant ja saben, imagino que tothom s’haurà llegit la moció. Diu que 
davant d’un problema polític la resposta de l’Estat espanyol es basa en la repressió i en la 
retallada de drets. 

Ara aplicar la Constitució d’un país votada de manera democràtica, a la qual a més 
nosaltres en la nostra condició de regidors l’hem d’acatar, o l’hem de jurar, o l’hem de 
prometre. Ara aplicar la Constitució d’un país, això és repressió i és retallada de drets. 

Bé no m’estranya, no m’estranya que algú pugui afirmar això i no posar-se ni vermell, 
perquè resulta que és normal que vostès estan acostumats a viure en una realitat 
paral·lela dins d’aquesta societat, que això ho diuen i s’ho creuen. 

Doncs escolti a mi em sembla perfecte, però no pretenguin que nosaltres, les persones 
que també vivim a Catalunya i veiem com aquí passen les coses, doncs això no ho veiem 
d’aquesta manera. Quina repressió és aplicar la llei? Algú m’ho pot explicar. En un minut 
com si tingués 3 anyets. 

No sé, aplicar la llei és reprimir a algú? Bé ho deixo a l’aire perquè potser com algú diu, 
segur que més intel·ligent que jo, no ho entendria, segur que és més intel·ligent que jo. 

En qualsevol cas, també m’agradaria dir-li que vostès a la moció ens indiquen també que 
la repressió i la vulneració de drets també és un atac, és un atac que fa el govern o els 
partits que recolzen aquesta opció d’aplicar un article per tornar la democràcia a aquesta 
comunitat autònoma que és Catalunya o aquest país que és Catalunya. 

Vostès diuen que això ho fan per escoltar el clam d’un poble que es va expressar, 
evidentment amb uns resultats, el passat 1 d’octubre. 
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Algú em pot explicar si l’1 d’octubre es pot tenir en compte de veritat. Perquè realment si 
algú creu que aquests resultats, tal i com es va desenvolupar des del principi fins el final, 
això és una història creïble, de veritat eh, és una història creïble, doncs escolti m’hauré de 
callar. M’hauré de callar perquè evidentment hauré de viure jo amb una realitat també i el 
meu grup, amb una realitat paral·lela. 

Insisteixo, expliqui’m si allò va ser un referèndum que es pugui tenir en compte, però veig 
que estic molt equivocat. 

Miri nosaltres des de C’s volem reafirmar el nostre compromís amb l’estat de dret, a un 
estat democràtic és necessari sempre respectar la llei vigent. Diré obvietats però les he 
de dir, les he dir, és per això que nosaltres entenem que aquí a Catalunya s’ha de 
restablir l’ordre constitucional, no hi ha cap altra manera de tornar a l’essència de la 
democràcia  que restituir l’ordre constitucional en el qual nosaltres basem la democràcia i 
en el que tots els que estem aquí, com a mínim aquí dalt, ens hem compromès a això. 

Aplicar la Constitució senyors portaveus dels demés partits polítics avui representats, no 
és una opció que tinguem, és que no és una opció, no sobta a complir o no complir la 
Constitució. Simplement és una obligació que tenim, la Constitució i qualsevol llei que ens 
obliga a complir-la, com a ciutadans i també com a membres dels partits polítics i després 
com a càrrecs polítics a conseqüència de la nostra elecció com a càrrecs públics.  

La Constitució que sàpiguen que ens defensa a tots, a tots els que pensem diferent, a 
tots els que pensem diferent, això és una evidència i a vegades en moments 
excepcionals com aquest s’han d’aplicar articles excepcionals. No com deia la Sra. 
Baldrich que deia que eren articles “tonejats”, és a dir és un article excepcional que “ojalà” 
no s’hagués d’haver fet servir mai, però és que estem avocats amb aquesta necessitat 
com a Estat, com a País.  

I per què? Doncs perquè el nostre president, el Sr. Puigdemont s’ha declarat en rebel·lia, 
s’ha tornat una mica, els joves diuen “malote”, sí no fa cas a les lleis i quan un no fa cas a 
les lleis, doncs algú li ha de fer veure dins d’un estat democràtic que les lleis s’han de 
complir. 

Llavors s’ha atrevit inclús a tancar diguéssim pel debat normal, democràtic i sa al 
Parlament de Catalunya, cosa que vostès Sra. Oliveras, jo li agraeixo personalment que 
demà puguem celebrar el Ple ordinari, que sí que és cert que s’han hagut de modificar 
algunes comissions i vostè ens ha donat les seves explicacions i nosaltres les hem 
escoltat i agraïm aquestes explicacions, però aquí s’està duent a terme dins de tot un 
funcionament democràtic on nosaltres per exemple demà, com vostè ens deia ahir, 
podrem fer precs i preguntes, a la passada comissió de seguiment li vam poder fer 
preguntes com a oposició, perquè bé és la seva obligació també i la seva responsabilitat.  

Però en canvi el Sr. Puigdemont el que ha fet és tancar i la Sra. Forcadell, tancar el 
Parlament. 

També està el tema econòmic que no entraré, perquè tampoc és objecte clarament de la 
moció, però bé evidentment hi ha un transfons important, amb gent preocupada, amb 
gent amb molts neguits, i jo crec que no són precisament provocats per paranoies 
personals pròpies, sinó que crec que el moment sí que planteja una certa situació 
d’incògnita. Les empreses que han pogut o han volgut marxar com a raó social ho han 
fet, moltes d’elles no són de les més importants, que també, sinó són algunes d’elles com 
bé saben petites i mitjanes empreses i nosaltres evidentment no desitgem que això ni 
hagués passat, ni continuï passant. Més que res perquè el que es necessita en un país 
és estabilitat jurídica, que és la que dóna seguretat a tots els que estem aquí i a les 
empreses també tenir un mínim de convivència per poder tenir una tranquil·litat de què no 
estem venuts i en aquests moments, no sé si vostès ho saben, però hi ha moltes 
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persones, ja no parlo d’empreses, moltes persones que tenen la sensació d’estar 
totalment venuts i això nosaltres no volem que es perpetuï. 

Per tant senyors, senyores, nosaltres el que volem amb l’aplicació de l’article 155 i per 
això el recolzem, és que es restitueixi la democràcia, la Constitució i l’Estatut 
d’Autonomia. 

Nosaltres volem amb això que es defensin els drets de tots els ciutadans de Catalunya, 
no només els d’una part, que ni així es fa, de tots els ciutadans de Catalunya i que es 
restableixi també l’autogovern, que es restableixi l’autogovern que vostès saben que hem 
perdut. 

I d’aquesta manera, és la manera més sòlida per garantir la perpetuïtat i la continuïtat de 
les institucions catalanes i poder a la vegada donar veu al poble de Catalunya perquè 
s’expressi exercint els seu vot i és la única llei que davant dels que volen fer les coses a 
la seva manera, deixem-ho així, a la seva manera, aplicant exclusivament la seva 
ideologia i oblidant-se d’una part, ja no sé, quan estava preparant la intervenció, no sabia 
si posar el 51, el 49, el 60, el 40, és que és igual, una gran majoria com pot ser com a 
mínim igual que l’altra perquè no està en aquests moments quantificada, però sí que 
podem donar l’oportunitat amb el restabliment d’aquestes institucions democràtiques 
d’una elecció realment garantida pels poders públics i no com d’altres que evidentment no 
es poden tenir en cap moment en compte. 

Com poden comprendre nosaltres votarem en contra d’aquesta moció, desitgem que el 
futur depari seguretat, encert i també llibertat perquè crec que de la manera que s’estan 
produint els fets i potser es produiran, no és la millor manera perquè la normalitat torni a 
les vides de tots nosaltres. 

 

El senyor Manuel Cáceres Castaño declara: 

Bona nit a tothom. 

Començo per dir el sentit del nostre vot, potser es començar pel final, però començo pel 
principi. El nostre grup s’abstindrà en la votació d’aquesta moció, ens abstindrem d’una 
banda perquè sense cap dubte i al marge de quines siguin les causes que ens han portat 
fins aquí, el socialistes tampoc no volem que l’article 155 s’apliqui, els socialistes de Sant 
Quirze creiem que cal protegir l’autogovern, ja prou malmès per l’acció d’uns i dels altres i 
que la millor manera és que no s’apliquin les previsions de l’esmentat article. 

D’altra banda ens abstindrem, com ja hem fet respecte d’altres mocions relacionades 
amb això que en diuen el procés, perquè no ens sentim interpel·lats per ells. Malgrat 
sovint es digui que van adreçades al poble de Catalunya, així com una unitat sense 
esquerdes. El cert és que parteixen de la premissa de què el poble de Catalunya és qui 
pensa només d’una determinada manera i que la resta no existim. Per això entenem que 
no va amb nosaltres. 

Vull aprofitar, però, l’ocasió per mostrar la discrepància amb algun dels punts de la moció, 
nosaltres creiem que no hi ha cap mandat popular a fer efectiu, com diu el punt primer de 
la moció. Per què diem això? Perquè no es pot derivar cap mandat popular d’un 
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referèndum emparat en lleis que el que pretenen és fer esborrar tota la legislació anterior: 
Constitució, Estatut, Llei del consell de garanties estatutàries, Reglament de Parlament, 
per acabar amb la cirereta de la firma del secretari que està allà, però que ell diu que no 
va posar. 

Tampoc es pot derivar cap mandat popular d’un referèndum sense garanties, sense 
sorteig públic i per tant sense neutralitat garantida dels membres de les meses, sense 
control de la votació, sense proclamació de resultats per l’autoritat que d’acord amb 
aquesta Llei que parlava abans ho havia de proclamar, sense possibilitat de revisió. 

Finalment no es pot derivar cap mandat popular perquè tot i que prescindissin de la 
il·legalitat de la convocatòria, tot i que prescindissin de la manca de garantia i tot i que 
donessin per bo el resultat que s’ha fet públic, el cert és que no hi ha una majoria de 
catalans a favor de la independència. 

I a banda de molts factors externs que no toca comentar perquè suposo que tots els 
tenim al cap, jo crec que això que acabo de dir és el principal problema de 
l’independentisme, la manca de majoria, i no em refereixo ja a la majoria clara i 
sostinguda que semblaria lògic demanar per un afer com el que ens ocupa, com per 
exemple per a la Llei de claredat del Canadà, sinó a la majoria a seques. 

L’1 d’octubre, com el 27 de setembre, com el 9 de novembre i com les enquestes del 
Centre d’Estudis d’Opinió, entenc que no és sospitós, ens donen la mateixa informació 
per qui la vulgui entendre, no hi ha majoria independentista a Catalunya. Els 2 milions 
d’independentistes són molts, molta gent, molta més que ara en fa 5 anys o 10 anys 
d’acord, no dic que no, però molt menys que els 3 milions llargs que no s’han manifestat, 
vull dir votant, mai a favor de la independència. 

Si dic alguna mentida que algú m’ho retregui. Gràcies. 

Davant aquesta situació l’actual majoria del Parlament de Catalunya ha optat, com ja he 
dit abans, per prescindir de l’opinió d’aquesta meitat llarga de catalans que no pensen 
com ells, directament han fet com si no existissin, es parla “el poble vol, Catalunya vol, la 
gent vol” i aleshores un pensa, bé nosaltres som extraterrestres, som una cosa diferent, 
no sabem que som, perquè no se’ns té en compte per res. 

I ha passat de nosaltres, ha prescindit de la nostra opinió, ha prescindit de la legalitat i 
s’ha avocat, o ens ha avocat a tots a un enfrontament que ja estem veient on ens ha 
portat. 

I mentre tot això passa, mentre alguns estan jugant a la revolució i estan molt contents, 
les empreses se’n van i no només les grans, sinó també d’altres mitjanes que s’ho poden 
permetre i les que no se’n van, moltes d’elles perquè no poden són aquestes petites i 
mitjanes, moltes de les quals, les que tenen un mercat a la resta d’Espanya estan veient 
com les seves comandes disminueixen, com les seves vendes cauen i no saben si 
podran continuar la seva activitat. Això qui vulgui sentir-ho ho sap, perquè està passant, 
no és un invent, no és una exageració, està passant i això per mi companys i companyes 
és un drama, un drama. Un dels drames del procés ha estat tenir pressa, però a dia 
d’avui més que pressa, jo crec que el que hi és, és una necessitat urgent de sortir, entre 
tots però amb més responsabilitat aquells que tenen el poder aquí i allà a Madrid de la 
situació en la que ens trobem. I em temo que aquesta sortida no vindrà ni de la 
desobediència, ni dels aldarulls, ni de les mobilitzacions, evidentment tothom és lliure de 
fer, no estic de cap manera criticant que la gent es mobilitzi, ni del mambo, perquè el 
mambo també el sabem fer tots. 

Per tant jo crec que ens trobem en el moment de demostrar que el país o més ben dit la 
seva gent ens importa aquests temes, i us demanaria que ho fessin si us plau.  
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La senyora Mercè Vallès Corominas declara: 

Bon vespre. 

En primer lloc certament agrair a C’s que s’hagin quedat en el Ple, que no hagin marxat 
perquè a molts indrets marxen i vol dir que neguen el debat i per tant quedar-se i fer el 
debat doncs és sa i al final és el que volem, debatre i debatre que és el que toca en 
democràcia. 

El que passa que sí és cert que d’algunes afirmacions que vostè ha fet doncs 
evidentment no les compartim. Vostè diu si la legalitat l’ha de restaurar, segons vostès, 
aquells que per nosaltres empresonen a persones innocents doncs estem arreglats. Si 
per vostè suspendre l’Autonomia de Catalunya i cessar als membres d’un govern escollit 
democràticament per les urnes no mereix un ple extraordinari de denuncia com el que 
estem fent avui, doncs entenc que no compartim el mateix concepte de democràcia. 

Miri Sr. Sánchez, em sembla que vostè tampoc, però jo la Constitució del 78 no la vaig 
votar, a mi no em representa. Per tant els temps canvien, la política també i el que crec 
que toca doncs evidentment és adaptar-se als nous temps i adaptar la llei a les realitats 
canviants que hi ha perquè evidentment la del 2017 no és la del 78, però ja veiem que 
això a Espanya no els hi va. 

A mi em representa l’Estatut d’Autonomia, malgrat haver estat retallat i deixat en 
engrunes per aquells que ara els fan vostès defensors de la llei i de la legalitat. 

Però bé dit això, evidentment presentem aquesta moció perquè entenem que el passat 
dissabte 21 d’octubre va ser un dia molt trist per la nostra democràcia, l’anunci de 
l’aplicació de l’article 155 de la Constitució espanyola per part del Govern espanyol, en un 
exercici més propi de temps pretèrits va enterrar qualsevol possibilitat de diàleg, si és que 
realment ha existit mai, que entenem que per part seva mai. 

El passat 21 d’octubre vam fer un retrocés en la història del nostre país, on els fantasmes 
del passat afloren més vius que mai, una suspensió de l’Autonomia catalana en tota 
regla, perquè pensar que cessar a un govern escollit de manera democràtica pels seus 
ciutadans i ciutadanes i teledirigir la política catalana des de despatxos de Madrid 
afirmant que no es suspèn l’autogovern, permeti’m que els hi digui que és un cinisme 
infinit. La humiliació que pretén el Govern espanyol fent-se tutor de tota la vida pública 
catalana des del govern fins els mitjans de comunicació públics és incompatible amb una 
actitud democràtica i se situa fora de l’estat de dret, i és per aquest fet que els catalans i 
catalanes no podem acceptar aquest atac a les nostres institucions i diem no a l’aplicació 
del 155. El pitjor atac a les nostres institucions i al poble català des dels decrets del 
dictador militar Francisco Franco.  

Amb aquesta decisió el president Rajoy menystingut una vegada més als catalans i 
catalanes i vol imposar-nos allò que no s’ha guanyat, ni de bon tros mai, a les urnes. 
Perquè pretendre governar Madrid, governar-nos aquí amb el 13% dels vots és ridícul. 
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Hem de seguir ferms en la defensa de les nostres institucions, unes institucions de llarga 
tradició i història, unes institucions democràtiques que ara des de Madrid ens volen 
agredir, en pro d’una falta recuperació democràtica. 

L’aplicació del 155 és un intent de liquidar el nostre autogovern que ha traspassat 
novament les línies vermelles contra Catalunya i amb paraules del mateix president 
Puigdemont acabo, la democràcia és una quimera de l’Estat espanyol. 

I no vull acabar la meva intervenció perquè entenc que la moció que hem presentat ho diu 
tot i és molt explícita i el que demanem entenc que queda palès, no vull acabar sense 
recordar doncs que avui el nostre país en el segle XXI, tenim 2 presos polític que ja fa 
més d’una setmana que van anar a Madrid a declarar i no han tornat. Avui aquest fet és 
una vergonya per la democràcia mundial, avui aquest fet és injustificable i insostenible, 
avui a Europa al segle XXI dues persones que defensen la democràcia a través del 
pacifisme són a la presó per les seves idees polítiques, avui l’Europa de la Carta dels 
Drets Fonamentals que ha protegir tots i cadascuns dels ciutadans i ciutadans mira cap a 
una altra banda. 

Demanem la llibertat de Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, demanem la seva llibertat perquè 
al segle XXI és una vergonya inacceptable que hi hagi presos polítics, us volem a casa i 
diem no al 155. 

 

El senyor Àlex Brossa i Enrique declara: 

Molt bona tarda a tothom. 

Aquesta moció presentada juntament amb el PDeCat i Junts per Sant Quirze abans de 
començar la nostra part argumental ens agradaria, com ha comentat també la Sra. Vallès, 
enviar una abraçada als 2 presos polítics que tenim avui, en Jordi Cuixart i en Jordi 
Sánchez, això d’avui també va per vosaltres. 

El text que ha llegit l’alcaldessa i que és fruit de la proposta d’entitats municipalistes deixa 
ben clar algunes reflexions que volem traslladar avui a la ciutadania, raons i començarem 
atenent algunes dels arguments que ens han precedit que parlaven de llei, nosaltres 
volem parlar també de legitimitat. 

Quan parlem de lleis Sr. Sánchez, recordar-li que els Mossos d’Esquadra van tancar més 
col·legis electorals que tota la policia espanyola i Guàrdia Civil ... per tant es pot aplicar ... 
la seva llei sense reprimir ... 

Nosaltres parlem de legitimitats, el que estem debatent avui aquí, portem molts dies, 
anys, el qual s’està qüestionant i proposant una alternativa amb un canvi profund i de 
model i és també i alhora el compliment d’un mandat popular, és a dir que hi ha uns 
partits polítics, uns programes electorals al darrera.  

I és que per fer canvis es necessiten fonamentalment dues coses: majories socials i 
majories polítiques, podem recordar moltes mobilitzacions, la més recent que també s’ha 
fet referència, la de l’1 d’octubre, amb tot un estat de setge policial que es vivia arreu del 
Principat de Catalunya. I agrair també avui aquí que la ciutadania de Sant Quirze que el 
va poder fer possible i per una bona part també de companya. 

Són aquí també per dignitats, perquè volem un país lliure, com per exemple el ministre 
d’Exteriors no menteixi a la televisió pública britànica parlant de “fake news” en referència 
a la pressió de l’1 d’octubre davant de la perplexitat de la premsa i de tota l’audiència 
global. On no haig de sortir el Col·legi de Metges de Catalunya mostrant la seva 
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indignació per voler minimitzar o qüestionar els ferits que els estaven atenent els serveis 
públics d’aquest país. 

El que estem fent és, a dia d’avui, plantar clara a l’oligarquia que s’ha apoderat de tot un 
Estat de dret, on la ciutadania pot triar els models, si seguir amb aquest model de les ... o 
crear-ne un de nou. Actualment l’Estat espanyol s’ha apoderat de tots els poders fàctics 
de l’Estat. 

Catalunya sí que és cert que ha dit prou i està començant el seu camí, però de ben segur 
que vindran molts altres factors d’arreu de l’Estat al darrera i aquí un article que 
recomano molt a tothom que va publicar aquesta mateixa setmana l’escriptor gallec Suso 
de Toro eldiario.es, un dels pocs mitjans espanyols que resisteix en aquesta oligarquia i 
deia així: “la conducta del Estado guiado por el partido de Rajoy y sus dos partidos 
lacayos tienen la radicalidad que una política inmoral, es una política franquista y el 
franquismo era régimen inmoral”. I hem volgut llegir això perquè aquí estem parlant del 
155, amb una Catalunya que ja es troba fa temps intervinguda, el que ara estem parlant 
és de cop d’Estat. És a dir ara la wikipedia que ens deia respecte al cop d’Estat, diu el 
següent: “un cop d’estat és la usurpació del poder vigent i la vulneració de la legalitat 
institucional amb l’objectiu d’aconseguir el poder”. El 155 no té cap reglament associat, el 
que diu la Constitució espanyola referent al 155 no és el que ens diu el Sr. Mariano 
Rajoy, han sortit molts juristes, no farem aquí un debat jurídic, però han sortit molts 
juristes ja en contra i és un exemple més, de com aquesta ... es vol seguir apoderant de 
tots els organismes de l’Estat. 

Com algú que es considera demòcrata avui aquí, pot veure’s en cor de cessar un govern 
escollit per un Parlament, escollit ple poble. El que pretén la dreta espanyola és cessar un 
govern. 

I és que l’altra dia quan érem tots davant del televisor o molts de nosaltres, dissabte al 
matí, sentint el president del Govern espanyol, va dir una frase que a mi em va sobtar 
molt, textualment i ara l’he buscat per llegir-la literal deia: “mi interlocutor” (això era en 
torn de respostes) i deia “mi interlocutor”, dirigint-se al nostre president “le eligieron otros 
y ahora ellos tendrán que dar explicaciones de porqué lo hicieron”. Jo ho vaig trobar una 
amenaça en tota regla, és a dir no sé si aquí en aquesta sala algú va votar a algun partit 
polític amb representació parlamentària, després va donar suport al president 
Puigdemont, però el president del Govern espanyol sembla que ens demana explicacions 
de perquè ho vam fer. 

S’ha fet també en aquest Ple referència a les majories, que hagut de buscar ara també 
algunes dades, l’1 d’octubre, perquè ara s’ha posat de moda, fins ara no era així, però ara 
últimament s’ha posat de moda, és donar les dades respecte el cens, compartir 
ràpidament les dades respecte el cens, l’1 d’octubre 39% de suport del sí respecte el 
cens, el sí del brexit 37% del cens, el sí a l’Estat 36% del cens. El bloc unionista un 27 de 
setembre 30% del cens, la Constitució Europea 26% del cens, el PP a les darreres 
generals del conjunt de l’Estat 23% del cens, és a dir amb un 23% del cens l’oligarquia va 
amb la barra de comandament pel carrer, i el que representa aquesta dreta espanyola, 
que no té representació en el Ple d’aquí Sant Quirze, però que segur que també ens 
escolta, a les darreres generals a Catalunya va treure un 9,45% respecte el cens, és a dir 
que quan parlem de majories donem, si més no totes les dades. 



 

 14/24 

Un altre tema que també es comenta sovint és el trasllat d’empreses, ara es materialitza 
en el trasllat d’empreses però l’argument serveix, l’argument general del discurs de la por 
doncs té diferents vessants, jo només demanaria confiança, que no patiu, que ara estem 
parlant d’això que passa ara, que si els senyors de la Caixa o els senyors del Sabadell, 
que fan diners amb una banca que ha està doncs també intervinguda amb diner públic, 
és a dir allò que socialitzen les pèrdues però no els beneficis, ara simplement és un 
intercanvi de cromos, un intercanvi de favor, però tot aquest poder oligàrquic, que 
conforma el mateix íbex 35, que tots són homolítics que no hi ha espai per 
l’emprenedoria, que no hi ha espai per meritocràcies, sinó tots aquests poders de l’Estat 
que conformen també el poder econòmic, ara doncs els hi estan tornant el favor amb el 
tema del discurs de la por. 

Els milers i milers d’empreses tenen un impacte pràcticament zero, el trasllat de la seva 
seu social si no traslladen la seva activitat, però és que no és tan sols això, sempre el 
debat pivota sobre, compte que si fem una passa més, que si fem mitja volteta més, no la 
fem, perquè podem anar més enrere i això pot tenir conseqüències immediates, i si la fem 
i si veiem tot aquell cos d’oportunitat de tot allò que no està passant i podria passar, si 
Catalunya té estat propi quantes seus socials estarien obligades a operar amb seu a 
Barcelona, Manresa, Sabadell, Sant Quirze, Girona, on es vulgui, però quantes seus 
socials que avui en dia no tenim, tindríem, és a dir es parla sovint del discurs de la por, 
però no del cost d’oportunitat de tot allò que algun dia segurament haurem de fer i serà 
més aviat del que alguns es pensen. 

I finalment parlar, hem parlat de raons, parlar de fidelitat, el poble és qui ha originat 
aquest procés actual, ni els mitjans de comunicació, ni poders fàctics, ni cap oligarquia 
ens ha dut aquí, ho ha fet la seva gent, de manera democràtica, sortint al carrer, amb 
vots, amb paperetes, amb eleccions i és això que el grup municipal de Junts per Sant 
Quirze també votarà a favor d’aquest text, per fidelitat al poble de Catalunya, per dignitat, 
pels Jordis, per la Muriel, el president Companys i sobretot per un futur més pròsper pels 
nostres fills, ple de democràcia, dignitat i fermesa. 

 

La senyora Marta Baldrich Caselles declara: 

Sí intervindrem perquè vostè està parlant de què hem de fer complir la Constitució, miri el 
Consell de Ministres del dissabte 21, previ acord amb el PP, PSOE, que no PSC i C’s va 
acordar mesures d’excepcionalitat en l’aplicació de l’article 155. Per tant no em digui 
vostè que no l’han tonejat, l’han ajudat a tonejar.  

Miri davant d’aquet “tuneo” o aquesta adaptació, el que estan activant són uns 
mecanismes que són inèdits, inèdits en la història política present perquè suposen la 
suspensió de l’autogovern de Catalunya, amb unes mesures com el cessament del 
president i vicepresident del Govern, dels consellers que integren el Consell de Govern 
de la Generalitat de Catalunya, la direcció de la seguretat pública de Catalunya 
controlada pel cos dels Mossos d’Esquadra que podrien ser substituïts, segurament, per 
les forces i cossos de seguretat de l’Estat, l’assumpció de les funcions de govern i 
administració del Centre de Comunicacions i Tecnologies, etc. 

Això què fa? El que impossibilita és exercir el control dels òrgans de govern provisional 
de Catalunya, que vostès el que volen és imposar un govern tècnic, guiat i dirigit pel 
govern de l’Estat espanyol amb uns objectius imposats des d’una concepció de l’Estat 
que separa més que uneix i amb un evident perill ara més per la involució del nostre 
model de societat d’avui. 

Vostès estan parlant d’un model conservador, més que conservador, algú ha dir 
retrògrada, alguna cosa així, molt més. Un model que a més vostès davant d’un model 
progressista, amb valors oberts, amb una identitat col·lectiva, un model que a més 
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vostès, molt conservadors i ho torno a repetir, que no l’entenen però que tampoc el volen 
entendre i per tant vostès mai estaran d’acord amb aquests posicionaments, a vostès els 
hi està molt bé aplicar l’article 155 de la mà del PP i altres companys, nosaltres no estem 
d’acord. 

Vostè ha parlat de què hi ha persones, que suposo que ho ha sentit, o que són properes 
a vostè, que tenen la sensació d’estar venudes. Doncs miri jo d’estar venudes, de que no, 
val deuen de ser molt properes. Però miri potser sí que té raó, però sap què passa? Que 
també el poble de Catalunya tampoc crec que tingui, hauria de tenir aquesta sensació 
d’estar venuda pel PP, per C’s i pel PSOE, per tant aquí de venuts molts. 

 

El senyor David Sánchez Mancebo declara: 

Bé Sra. Baldrich, en qualsevol cas començaré per vostè, per dir-li que les mesures ja les 
coneixem i evidentment són unes mesures, ja li he dit també a la meva primera 
intervenció, per donar resposta a una situació excepcional, però que aquestes mesures el 
que intenten i torno a dir, és intentar restablir la democràcia a Catalunya, que no se saltin 
les lleis, que no governem només per una part de població, que en el seu legítim dret pot 
tenir els pensaments que vulgui, faltaria més, però que a veure que no s’estan fent les 
coses com es fan de manera adequada, no ens enganyem i si deixem a banda el tema en 
si. És que vostè i jo, jo la conec, és que estaríem d’acord que no ens van fer les coses bé, 
per favor, no s’estan fent les coses bé, que no dic que la part que defensa ho estigui fent 
perfecte, d’acord, però per favor donar cabuda a actuacions que està fent el president de 
la Generalitat i la presidenta del Parlament de Catalunya, per favor. I el que volen 
aquestes mesures és, a part de l’estabilitat democràtica, és que hi hagi unes eleccions 
realment democràtiques i amb totes les garanties, per tant, en fi, no sé, crec que la seva 
intervenció, jo li agraeixo que expliqui les mesures però vull dir que no ens ha dit res nou, 
perquè evidentment el Govern espanyol juntament amb altres partits polítics el que està 
intentant és restablir, és restablir el que li estic dient. 

Insisteixo, és fàcil d’entendre quan un se salta la llei i aquí fa el que li ha donat la gana el 
Sr. Puigdemont i companyia. Parlem clar i català, això és el que ha passat aquí i ja està. 

Sra. Vallès vostès diu que bé la llibertat d’expressió, que havia sigut el govern que havia 
posat, en qualsevol cas ha sigut la justícia, jo no penso valorar, vostè ha dit que la llibertat 
d’expressió, que el govern havia sigut, en qualsevol cas jo l’únic que li dic, pel que jo sé i 
fins on jo sé i estic llegint, cada dia els mitjans de comunicació i les declaracions tant dels 
Tribunals com dels partits polítics evidentment no confonguem, que evidentment aquí 
estan immersos dins d’un procediment judicial que no sabem, això està clar, no té res a 
veure amb la política diguéssim directe, és un procediment judicial, vull dir això que li 
quedi molt clar. 

El que vostè ha comentat, jo no entraré en el tema, però que no confonguem jo crec que 
és bo no confondre’ns, quan estem parlant d’una cosa actua la política i quan estem 
parlant del que vostè ha parlat està actuant la justícia, que jo entenc que li pugui a vostè 
agradar, no li pugui agradar, pugui estar d’acord, jo no vull entrar en el tema però és bo 
no confondre amb les expressions d’acord. 
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També dir-li que vostè no va votar la Constitució, no sé no recordo de quin any és, no cal 
que ho digui, jo sóc de l’any 78, tampoc la vaig votar, però no la van votar però com per 
exemple tants negocis, tants empresaris no han votat el Codi de Comerç i s’ha modificat 
1000 vegades i ha tirar endavant, com tantes persones no han votat el Codi, no, no, vull 
dir que com tantes persones no han votat i per aquest motiu una llei no és vàlida ni una 
llei, no, no, si vol li torno a repetir perquè vull dir-ho molt clar. 

Això crec que és una cosa seriosa Sra. alcaldessa, em sembla que hi ha unes normes 
que hem de respectar tots. 

 

La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara: 

En tot cas li diria que estem en to seriós, els 17 regidors estem asseguts aquí. 

 

El senyor David Sánchez Mancebo declara: 

Bé sap vostè que no em referia a això. Però en qualsevol cas vull continuar. 

Miri Sra. Vallès, el Codi de Comerç dir que és anterior, és del segle XIX i moltes 
empreses que han succeït i que han fet cas a aquest Codi de Comerç no l’han votat però 
evidentment s’han emmarcat dins d’aquesta Llei encara que s’hagi modificat. Per tant el 
dir que com jo no he votat una llei, no m’agrada, no l’acato, i tot això, no té cap sentit, vull 
dir no sé clar, si vostè creu que té raó amb el que ha dit, doncs ho deixem així. Crec que 
s’entén el que estic dient, no crec que sigui motiu de tanta xerinola. 

En qualsevol cas vostè Sr. Brossa ens parla d’oligarquia, hi ha hagut un moment que jo 
he hagut de mirar-lo dues vegades, i dic ostres! És l’Àlex, amb tot el respecte, d’Esquerra, 
perquè pensava que m’estava parlant algú de la banda precisament que governa en 
aquests moments la Generalitat, quan parlava d’oligarquia, quan parlava del govern 
d’aquestes persones que s’emmarca, no, no, no es referia a l’oligarquia en aquest sentit 
Sra. Baldrich. Es referia a l’altra banda per ell que és Madrid. 

Jo pensava que vostè estava parlant dels nostres estimats polítics de Catalunya que 
governen aquests moments la Generalitat. 

Veu que tot és molt finet, veu que a vegades la separació per parlar d’una cosa i els 
matisos de vegades són inapreciables quan estem amb aquesta confrontació directe del 
que pensen uns i pensen els altres, l’argumentació inclús a vegades serveix per les dues 
parts. És així, és així, no sé si vostès ho veuen. 

Per acabar Sr. Brossa, vostè es refereix a unes dades per parlar de majories, bé s’ha 
obligat dir que de les dades que ha parlat tots els procediments dels que estava parlant, 
eren procediments legals diguéssim per elegir, per escollir, per votar. Comparar-ho, com 
ja li he dit abans, amb el que va ser l’1 d’octubre, com deia aquell, és una mica agosarat, 
oi que vèiem un programa fa temps que deia això: “és vostè un agosarat”, doncs sembla 
ser una mica agosarat comparar majories, dades, amb procediments totalment legals i 
amb garanties democràtiques, etc. 

Ara sí per acabar dir-li que vostè ens ha parlat d’un article de Suso del Toro,  jo només li 
dic que aquests dies també, que als que ens agrada i estem al dia del que passa i llegim 
diferents mitjans i això. 

Dir-li que diferents mitjans de diferents sensibilitats, que ja siguin de Catalunya, ja siguin 
d’altres llocs del món, el que demanem simplement és que s’estableixi la democràcia i 
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també alguns no diuen així només, efectivament, però sí que tots van a parar en què hi 
hagi eleccions democràtiques, entre d’altres ... La Vanguardia, entre d’altres El Periódico, 
Le Monde, entre d’altres tots aquests mitjans ... 

Quants mitjans tant diferents ... 

 

El senyor Manuel Cáceres Castaño declara: 

... jo recordo el 9N quan es va fer la votació... ni va passar cap cosa estranya ...ja no 
estem parlant d’una majoria justa... va continuar pel seu camí, ells pensaven que havien 
de fer-ho, però per mi això no .... vam passar pel 27S que uns van proposar com a 
eleccions plebiscitàries, però altres no les veien com a tals, on evidentment va haver una 
victòria en escons de la majoria independentista, no en vots, com  ja vaig dir l’altra dia, 
perquè segons aquella que deu ser l’única cosa espanyola, els que estan aquí davant 
meu ho sabran, la Llei electoral, ... 

... I arribem a l’1 d’octubre, a banda dels fets desagradables que van succeir ...  

... la setmana anterior al referèndum jo crec que van motivar que més gent intentés anar 
a votar, jo crec que va ser així, i la gent va anar a votar i ben segur que va haver algú que 
es va quedar a casa per por a què passes alguna cosa, no dic que no. Però jo crec que 
en conjunt l’actuació del govern del PP va moure la participació, però aquesta participació 
no podem obligar que ja dic, tot donant per bones les dades que ens heu comentat ... una 
bona part dels partits polítics demanaven la no votació, el nostre partit la demanava ... la 
qual cosa vol dir que els seus resultats, home comparar-los amb el referèndum per 
exemple del Brexit, en què hi havia dos parts que optaven per opcions totalment 
contràries, que totes dues es van manifestar, que vam haver totes les garanties, home jo 
crec que no haurien de fer-ho. 

Ja dic una votació on ningú sap com es van sortejar els membres de les meses, a tot 
arreu havia gent allà, van acabar fent cants patriòtics, això tampoc sem sembla molt 
normal, a veure que tothom faci el que vulgui però ...           

... aquesta gent necessiten una resposta, necessiten una resposta i podem dir que molt 
bé, que el mandat, el que vulguem, que farem, que tal, però això no ... i a mi aquesta gent 
em preocupa i crec que a tots ens hauria de preocupar, sobretot aquesta gent, a veure 
que al final parlo d’aquesta gent, però al final les empreses som tots, és empresa, són els 
treballadors cobren un sou per poder comprar ... si fem malbé l’economia de Catalunya 
trigarem anys en recuperar-la i això sembla que no importi, i a mi em sembla molt bé ... 

 

La senyora Mercè Vallès Corominas declara: 

... la Constitució també s’ha d’adaptar als temps i modificar-se perquè al final la llei ha de 
ser un instrument al servei de la justícia i la política és el motor que ha de fer que la llei 
sigui justa. 
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Quan es nega la política, s’està prostituint la llei i aquesta es converteix en un element 
d’opressió, que és el que passa ara, amb quartada de denominació d’uns sobre els altres. 
Però a més la llei ha de sortir de la sobirania popular que és la que al final ha impulsat les 
lleis com ha passat en el Parlament, que són les que articulen el procés. 

Perquè vostès parlaven del tots aquells procediments que el Sr. Brossa havia parlat, 
d’aquells procediments, d’aquestes eleccions, que totes havien estat dins de la legalitat, 
però és que la de l’1 d’octubre també, perquè hi havia una llei aprovada al Parlament que 
precisament emparava legalment el que va passar l’1 d’octubre. 

I miri sap què passa? Que jo Sr. Sánchez amb aquesta justícia no hi crec, perquè la 
justícia evidentment que hi ha ara no és pas igual per tothom, perquè si és capaç d’enviar 
a la presó a dues persones que són innocents i deixar lliure a persones corruptes, jo amb 
aquesta justícia no em representa. 

I miri Sr. Cáceres, vostè ha parlat de percentatges i clar m’ho ha passat molt fàcil, a 
vegades els números parlen per si sols, parlen del Brèxit, de molts altres, i vostè ha negat 
doncs que amb aquest  38 % de vots que vam dir que sí l’1 d’octubre, vostè creu que no 
tenim legitimitat, ni per aplicar el que estem fent. 

Doncs el Sr. Rajoy amb un 21,74% dels vots de les últimes eleccions, pretén liquidar-nos 
l’autogovern de Catalunya. 

Per tant si això és intentar legitimar o no els processos, doncs crec que certament anem 
molt equivocats, el Brèxit mateix va treure menys suport que el referèndum i ara Europa 
doncs n’estan parlant. 

Per tant tinguem clars els números i tinguem clar que al final qui legitima una cosa o una 
altra és les majories que treuen i creiem que la tenim i ho vam demostrar. 

Per tant nosaltres, Sra. Baldrich ens hagués agradat que hagués votat a favor d’aquesta 
moció certament, també entenem que en el primer acord doncs no es pugui sentir 
còmode perquè evidentment doncs el vostre grup no s’apunta d’alguna manera a l’1 
d’octubre, o les interpretacions que fem de l’1 d’octubre, certament doncs sí que ens 
hagués agradat doncs que hi hagués donat suport, perquè al final en moment on el poble 
de Catalunya es veu agredit vostès hi són i és bo sumar esforços quan al final es tracta 
de defensar les institucions catalanes que fa molts anys gent del seu partit s’hi va deixar 
la pell també per defensar-les. Per tant és una llàstima però bé ja ha expressat el seu 
sentit de vot, nosaltres el nostre i al final el que volem és doncs que aquest 155 no 
s’apliqui. 

I miri vostè Sr. Cáceres deia, què podem fer? Cap a con anem? Doncs miri és molt fàcil, 
l’economia millorarà quan siguem independents, bàsicament. 

 

El senyor Àlex Brossa i Enrique declara: 

Bona tarda a tothom. 

Comencem una mica pel company de C’s, que ha fet molt referència i es fa sovint molta 
referència a la llei, i ara la llei sembla que és l’argument. 

Però sovint de vegades se’ls hi obra de sobta, i és una llàstima que aquí la majoria 
silenciosa no hi estigui del tot representada, perquè no tenim representants del PP, però 
el seu representant a Catalunya fa poc, el 15 d’octubre a TV de Catalunya deia al 
Preguntes Freqüents “el referèndum pactat no serà possible ni reformant la Constitució, 
és a dir que el referèndum de la llei és potser una excusa que després, inclús si el 
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tornéssim a fer tots els mecanismes legals i previstos, segurament no acabaria de ser del 
tot l’argument”. 

I lligant una mica amb això, el que ens trobem avui aquí, és amb un xoc, no de trens, sinó 
de sobirania. Aquells que creiem que el poble de Catalunya té dret a ser sobirà i aquell 
que no i seguint una mica amb això, tots aquests últims 30 anys de peix al cove, sovint 
ens feien massatges mutus no? La política catalana i l’espanyola, i és que l’únic cop que 
va venir el príncep, l’actual rei al Parlament de Catalunya al 1990, el titular que van titular 
els diaris, el que es destacava era la frase de “Catalunya serà la que els catalans vulguin 
que sigui”. Tot això és molt bonic fins que els catalans volen que vulgui que sigui una altra 
cosa, i no entrarem ara, i podríem estar molta estona, sobre el paper de la pròpia 
monarquia  i el paper d’àrbitre doncs que està tenint malauradament. Avui aquí i lligat 
amb el que els hi dèiem, que el principal problema és un problema que tota l’oligarquia, 
els poders fàctics de l’Estat, estan alineats precisament per això, precisament per no 
perdre el poder. 

Es parla també de justícia i aquí també no ens podrem posar d’acord, nosaltres creiem 
que la separació de poders costa molt de veure. I els companys del PSC que també ens 
feien referència a si és legítim, tant si hagi gens, menys, si hi ha molta gent que no ha 
votat que sí. Ara proposo aprofitant que tenim i potser ens escolta, diferents entitats, 
forces del sobiranisme, una proposta i potser podríem, com què ara en sabem de fer 
referèndums i de fet tenim les urnes i amb tot un estat a la contra, el poble de Catalunya 
sap on organitzar-se. Jo aquí llenço una proposta, podríem fer una altra votació amb la 
següent pregunta: vol vostè restablir la democràcia a Catalunya i seguir sota la 
monarquia Borbònica? 

Tot aquell que no voti, al voltant d’un milió de persones, el que voti en blanc, nul, o que 
digui que no, ... i si tot aquest sumatori és majoritari doncs hi ha legitimitat democràtica 
per fer-ho, i és que el que no vegi això, el que està passant avui a Catalunya, és una 
revolució pacífica, però és que de manual. 

Mirem que ha passat els últims 30 anys a nivell de protestes al conjunt de l’Estat, el que 
està passant a nivell europeu, jo no havia vist mai tanta gent en una sala de plens aquí a 
Sant Quirze, és a dir el que està passant avui, places, carrers, mobilitzats de forma 
constant, la gent mirant el whatsapp a veure que hem de fer demà, és a dir el que està 
passant és una revolució en tota regla. 

Sí que és cert que amb aquest context, com en tot context de transició i de canvi hi ha 
incertesa, i nosaltres els primers, i a tots nosaltres no ens agrada estar aquí fent aquest 
paper, perquè tots plegats tenim incertesa.  

I l’economia vostè deia que és una roda, i jo diria que és també un estat d’ànim, és a dir 
els boicots s’han estudiat en els països que han sigut independents i és al voltant, 
després de què són independents, afecta al consum mutu, un 10% entre les dues parts i 
sí que és cert doncs que tot això pot condicionar però de manera temporal i mentre hi ha 
aquesta transició. 

Quan es parla d’empreses és molt complexa perquè la major part del comerç i la major 
part de les transaccions econòmiques no les decidim nosaltres, consumidors finals, a més 
tot està molt interelacionat. Ara que l’exministre socialista va fer el ridícul dient que estava 
en uns cinemes americans i que no consumiria mai més una aigua Fontvella, que resulta 
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que estava envasada a Espanya, és a dir l’economia està molt interelacionada, o és que 
els ciutadans espanyols deixaran de comprar, els que puguin clar, Audis i Mercedes 
perquè el retrovisors els fa Ficosa. 

És a dir això és parlar d’empreses, sí que és cert que hi haurà certes marques, sobretot 
aquelles que afecten al consumidor final, que durant aquest procés de transició els pot 
afectar, però sobretot afecta per l’estat d’ànim col·lectiu, quan vivim una situació 
d’incertesa hi ha un estat d’ànim col·lectiu que condiciona l’economia. I per tant nosaltres 
el que volem és això, escurçar-ho el màxim possible i no viure de manera constant amb 
aquesta situació d’incertesa. 

I és que el que volem nosaltres és estabilitat, la mateixa que volen els mercats, la mateixa 
que volen els estats que ens reconeixeran, els estats ens reconeixen quan tu pots 
garantir l’ordre intern, quan tu veus que ets estable i la major manera que creiem  de 
garantir aquesta estabilitat i és una opinió que tenim nosaltres, és l’autodeterminació del 
Principat de Catalunya. 

D’exemples en podríem posar molts, hem viscut els últims anys en un estat 
completament a la contra, podríem parlar del corredor del Mediterrani, podríem parlar 
dels drets socials, com un Parlament espanyol en temps de crisis, el neoliberalisme 
anava aprofitant els drets socials i els anava retallant tots, podíem parlar de llibertat de 
premsa, podríem fins i tot, és que ens podem anar a l’esquerra, a la dreta, podríem anar 
l’altra dia al discurs del Sr. Antoni Abad de la patronal CECOT, fent un repàs dels últims 
20 anys de tot el que els hi hem fet els presidents de la Generalitat, és que hem fet totes 
aquestes propostes en 20 anys i és un carrer sense sortida, hem de fer un altre camí. És 
a dir és que hi ha un consens molt majoritari al voltant de Catalunya, perquè el que diu 
Catalunya, jo sóc independentista com molts dels que som aquí des de fa molt de temps, 
però el que viu Catalunya no és un procés d’independència, és un procés d’expulsió. 
L’Estat durant tots aquests anys ha anat expulsant Catalunya i ha fet que part de la 
població es vagi sumant en aquest projecte col·lectiu. I acabem aquí, no sabem el que 
passarà el dia demà, però sí que sabem el que els ha passat als altres i també el que 
deia Mandela,  que tot sembla impossible fins que es fa. 

      

La senyora Marta Baldrich Caselles declara: 

Bé jo no replicaré a ningú perquè a aquestes alçades no crec que el convenci. Té molt 
clar vostè el que és la Constitució i la democràcia i per tant el que m’agradaria és 
seguidament Sra. Vallès,  a mi també m’hagués agradat votar que sí, perquè el que vull 
reiterar en aquest moment és el nostre rebuig a l’aplicació de l’article 155 i per tant en 
contra de la suspensió de l’autonomia de Catalunya. 

Pel fet de votar abstenció, també ens dol, però ja ho he comentat en la meva primera 
intervenció. En el primer punt no hi estem d’acord, o no ens hi sentim representants, però 
sí que és veritat i el que vull reiterar que per part del nostre partit, ens trobaran en 
aquests moments i sempre als carrers defensant i donant suport al govern de Catalunya, 
al Parlament com a institució, que representa la sobirania del poble català. 

 

El senyor David Sánchez Mancebo declara: 

Només per interpel·lar a la Sra. Vallès novament. Sra. Vallès crec que ha entès les 
paraules que volia dir en relació a les modificacions de les lleis, però escolti’m el Codi de 
Comerç té quasi 130 anys. 
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Sí es va renovar i es va consolidar millor dit a nivell jurídic al 1996, la Constitució té 39 
anys, s’ha modificat alguna vegada. El Sr. Brossa ens anuncia temps pitjors per vostès, 
segons les paraules que ens diuen que algú diu. Tot es pot modificar, tot, tot, de fet la 
història està plena de modificacions i plena d’acords i passos endavant. Nosaltres volem 
això, passos endavant. 

Vostè Sra. Vallès ens diu, ja va dir l’altra vegada que no sé que dels 1.500€, avui diu d’un 
sou, d’un sou etc. Avui ens diu que millorarà l’economia, millorarà quan siguem 
independents. M’ha vingut, i sé que hi ha diferència, la cara del Sr. Mas quan va dir “no 
us preocupeu, no marxarà ni un”. 

 

El senyor Manuel Cáceres Castaño declara: 

Nomes dues coses. Sra. Vallès el percentatge l’ha tret el Sr. Brossa no jo, jo he parlat 
primer de nombres absoluts, aquí la diferència és que jo crec que els resultats de l’1 
d’octubre per tot el que he comentat no són comparables als altres, vostè pensa que sí. 
No ens posarem d’acord, per tant ja està. 

Sr. Brossa torno al final de la meva intervenció anterior, fe, vostè té fe en una cosa que jo 
no la tinc, i això ni jo li convenceré ni vostè em convencerà a mi. Si que deixi’m ja que ha 
parlat de la legislació espanyola, etc. A veure si d’alguna se li haurien de donar lliçons al 
Sr. Rajoy és quant a vulneració de drets socials, és a les lleis que va aprovar el 
Parlament de Catalunya del 2011 cap a aquí, no oblidem que el Sr. Mas treia pit dient que 
era el campió de les retallades, ell no ho deia així, però bé una mica anava per aquí. 
Aleshores si realment la raó de la independència és el lliurament d’això, vol dir que també 
ens lliurarem del Sr. Mas i del seu partit, ara que no ens escolten, no sé, jo ho dic 
d’aquesta manera. 

En tot cas, en resum, vostè creu que això passarà, jo no ho crec, per desgràcia ja veurem 
qui té raó. 

 

La senyora Mercè Vallès Corominas declara: 

Sr. Sánchez ha fet aquesta cita, el Sr. Puigdemont en el Ple del Parlament que va fer fa 
dues setmanes, al·ludint o a la declaració institucional, o desconec ara, al·ludint a totes 
aquestes empreses que marxen, també va fer una crida dient que el problema no és el 
canvi de seu, el problema és que anualment totes aquestes empreses la riquesa que 
generen a Catalunya no retorna a Catalunya, aquest és el problema, no que marxin. I 
això ho va dir el president Puigdemont, no recordo exactament la xifra que va dir, no sé si 
eren 16.000 milions d’euros, o 16 milions d’euros, les xifres no acostumo a retenir-les 
massa, però aquest és el problema, la riquesa que generem aquí és la que no torna i aquí 
està el debat. 

Sr. Cáceres vostè no m’ha entès, quan jo he parlat del 21,74% de vots, el Sr. Brossa ha 
tret la xifra que el PP va treure a Catalunya a les darreres eleccions, jo he parlat de la 
xifra que el Sr. Rajoy va treure a tota Espanya a les darreres legislatives. En referia quan 
vostè ha parlat de què amb un 38% dels vots no estàvem legitimats a tirar aquest procés 
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endavant i per això li comparava si no era gairebé ridícul fer-ho perquè el Sr. Rajoy amb 
un 21,74 volia liquidar-nos l’autogovern i la Sra. Merkel amb un 24% dels vots. 

Per tant siguem conscients també de la xifres que hi ha i que certament sí que ens 
legitima. 

I finalment estem, en relació al 155 una reflexió, de fet el 155 fa tant temps que l’Estat ens 
l’està aplicant, perquè a través de la figura del Tribunal Constitucional i tots els 
esperpents que hi ha allà dins, porten mesos i mesos i mesos absolutament retallant-nos 
totes les lleis que aprovem al Parlament de Catalunya. Ara mateix, recent, avui han 
suspès cautelarment la Llei de voluntats digitals, la Llei contra els desnonaments i si no 
és poc també han suspès la Llei catalana d’habitatge per a les persones amb risc. Per 
tant si això no és un 155 en tota regla, fins i tot la del cànnabis com en diu la Sra. Mundi. 
Per tant si això no és un 155 en tota regla des de feia molt temps, és per això que ens 
hem cansat, hem dit prou, i és per això que volem marxar. 

 

El senyor Àlex Brossa i Enrique declara: 

Com és la darrera intervenció, una intervenció en favor de la democràcia, que és el que 
estem fent ara tots i aquí, exposant d’una manera tranquil·la, còmode, els nostres punts 
de vista, que cadascú òbviament té els que té, nosaltres exposem també els nostres i 
esperem que a la Catalunya del futur serà aquella que els catalans vulguin, és a dir el de 
constitució, hi haurà una futura constitució, hi haurà unes eleccions constituents, amb uns 
partits polítics i si els catalans volen que sigui d’un determinat color, doncs anirà cap a un 
cantó i si vol que sigui un altre anirà cap un altre, anirà com sempre ha funcionat, hi haurà 
consensos, hi haurà acords i el país doncs els vaixell l’anirem fent pivotar en funció del 
que la ciutadania vulgui en cada moment, però sobretot democràcia perquè la tenim força 
amenaçada. 

 

La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara: 

Abans de passar a votació volia agrair les abstencions dels companys. Tot i això volia fer 
unes observacions, el Sr. Cáceres ens parlava del dia 1 d’octubre i del procés del 
referèndum, si era garantia i no.  

El que és trist és que tot un estat hagi d’utilitzar la força i hagi de prohibir quelcom que és 
tant senzill com deixar votar a la gent. El que és trist és això, aquesta por al poder de la 
gent o a la capacitat de decidir. El que és trist és que un estat, i partits que l’acompanyen 
menystinguin la capacitat de no fer trampes de les persones que estan assegudes 
garantint que el vot dels seus veïns és aquell i que no voten 2 cops i que ho fan com han 
de fer. Si menystenen el que és el respecte més absolut que la gent tenia aquell dia i que 
continua tenint i que el continuarem tenint tantes vegades com faci falta perquè és la 
democràcia, perquè ens la creiem, perquè la sentim, perquè la vivim, perquè la volem, 
perquè la desitgem, perquè els nostres fills, pels nostres avantpassats, per tota aquella 
gent que ja no hi és i per tots aquells que han de venir. Perquè3 la democràcia és això, 
escoltar i tenir en compte majories, només vam treure 2 milions i escaig de vots, però és 
que va haver gairebé un milió de persones que no va poder anar a votar i aquest milió de 
persones no sabem ni podem imaginar-nos, perquè evidentment el vot és lliure, però 
podem sospitar que molta part d’ella hauria votat el mateix que han votat els altres 2 
milions.  

En tot cas el que és més trist i vostè ho ha dit també, que per errors, que no són errors, 
però com deia algun dels actors famosos d’ara “un error és equivocar-se a on aboques un 
envàs” i això és una voluntat, és una voluntat de continuar destruint. 
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L’Estat espanyol ja tenia presos polítics i els utilitzava dient que eren presos violents, no 
és veritat, van tancar diaris, van silenciar veus, van portar polítics d’altra, gent que només 
feia política, l’han portada i la continuen tenint a la presó. L’Estat espanyol té 4 joves del 
SASUA que per haver insultat, doncs fa 340 i escaig de dies que estan a la presó per 
haver fet un insult, una cosa que nosaltres sortim al carrer i és molt probable que algú, 
d’alguna manera que estigui enfadada ens ho pot dir i no per això ha d’anar a la presó. 

Aquest Estat que el governa i que l’han castigat des d’Europa dient-li que és el menys 
transparent, el menys capaç de governar. Com deia la Sra. Vallès un Estat que 
constantment retalla les capacitats, que ja va fer una reforma del Codi de manera que els 
ajuntaments cada cop són més presidencialistes i cada cop tenen menys opció de fer 
això que estem fent aquí, perquè cada cop el poder queda més ens mans de menys 
persones, un Estat que cada vegada que Catalunya vota alguna cosa indiscriminadament 
el que sigui, la llei que aprovi la tomba, tot i que hagin altres comunitats de l’Estat que la 
mantinguin dretes perquè nosaltres tenim un Estatut que està impugnat però en canvi hi 
ha altres comunitats que el tenen bé, tenim lleis que les han prohibit, però en altres 
àmbits sí que es mantenen. 

Un Estat que ha avisat com aquell que no diu res i que jo sàpiga la Comunitat de Navarra 
justament no és pas sospitosa en aquest moment malauradament pel meu plaer de voler-
se desvincular de l’Estat espanyol, de què vigilin molt però que ells, Canàries i Euskal 
Herria evidentment, doncs poden també tenir una aplicació del 155, perquè sí mira ja 
posats a fer, estem calents ni anem fent. 

Un Estat que està amagant, avui llegíem, una burrada de diners, dins de la defensa, però 
en canvi no el destina a l’educació, ni a la formació, i menys a la sanitat. La llista és molt 
llarga.  

Aquest Estat és el que un dia va decidir que no podíem votar, una cosa tant simple com 
és anar, i com vostès deien, és un procés democràtic, potser en aquell moment, potser no 
ho sé, els que som independentistes no hauríem guanyat i hauríem hagut de fer el que 
hem fet sempre, tornar-nos a casa, refer-nos moralment i continuar una altra vegada 
pensant a quanta gent més hem de convèncer i quants més arguments hem de trobar per 
poder votar. Però no hauria passat res més, sí hauríem estat frustrats una temporada, 
hauríem viscut una sensació de “aquests ho han fet malament i els altres també i 
nosaltres no en sabem”, però ja està no hauria passat absolutament res. I l’Estat davant 
de la por, perquè sap perfectament que en aquests moments com deien els nostres 
companys, ja no és una qüestió de poder sinó que és una qüestió de poble, ara ja és un 
procés que no el para, que la gent el vol, que el desitja, que el necessita per poder viure 
millor. Va decidir, doncs mira que no votin. I malgrat això ens vam organitzar i vam anar 
fent, a mi m’ofèn especialment quan les persones desmereixen l’esforç que van fer tota la 
gent que hi havia i en aquest cas a Sant Quirze hi havia molta gent, però és que a tots els 
pobles, és a dir si comptem la gent que va anar a votar, més totes les persones que van 
fer possible que poguéssim moure’ns, estem parlant d’una quantitat impressionant de 
persones que ens vam coordinar, gent de tota mena, de tot pensament, de gent que no 
es coneixia, un teixit, una sinèrgia, per fer possible una cosa tant important com és la 
democràcia i pels que volien votar que sí, i especialment també pels que volien votar que 
no, que això no ho perdem de vista, també va haver gent que va poder anar i va poder 
votar que no. 
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Per tant aplicar després de tota això, dir-nos, doncs sí després d’haver empresonat 
evidentment a dues persones, que l’únic que feien era representar la veu de dues 
entitats, com n’hi ha d’altres, després d’avisar-nos que probablement hi poden haver 
partits que si porten en el seu programa, doncs la independència com a procés, doncs 
que podran ser il·legalitzats, és a dir després de tots aquests avisos, a més a més 
decideixen sí o sí aplicar el 155. 

Per tota això en sentim legitimats per fer aquests processos, per portar aquests punts als 
plens i per demà les mocions que hi ha continuar-les defensant. Per defensar la 
democràcia, que vostès deien i per poder establir un país on la separació de poders sigui 
real, on la premsa sigui lliure, on qui fa lleis no siguin dictades pels governs, no les 
exerceixin, no les executin, dictades per un govern o fins i tot per un diari, que a vegades 
te n’assabentes de la propera per la capçalera que la manifesta. 

  

 

Votació 
Sotmesa a votació la proposta dalt transcrita, s’aprova per majoria absoluta amb el 
resultat següent: 

  Vots a favor: 12 (Junts-ERC-AM i  PDeCat) 
  Vots en contra: 2 (C’s) 
  Abstencions: 3 (ICV-EUiA-E i PSC-CP)  
   

DECLARACIÓ DE FE PÚBLICA 

Helena Muñoz Amorós, secretària de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès a efectes 
d’aquesta sessió, certifico que el seu contingut íntegre plasma el desenvolupament de la 
sessió del Ple corresponent, en el lloc i la data de la sessió. 


