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ACTA DE LA COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, 

PARTICIPACIÓ I SEGURETAT I PREVENCIÓ 

 

Sessió de 20 de juny de 2018 

 

 

 A la sala President Lluís Companys de la casa de la ciutat, el 20 de juny de 2018, s’hi 

reuneix la COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, 

PARTICIPACIÓ I SEGURETAT I PREVENCIÓ en sessió extraordinària, sota la 

presidència de l’Ima. Sra. Francina Vila i Valls. Hi assisteixen les Imes. Sres. i els 

Ims. Srs.: Jaume Asens Llodrà, Gala Pin Ferrando, Eloi Badia Casas, Jaume Ciurana 

i Llevadot, Jordi Martí i Galbis, Marilén Barceló Verea, Trini Capdevila i Burniol, 

Jordi Coronas i Martorell, Carmen Andrés Añón, Xavier Mulleras Vinzia, Maria 

Rovira Torrens i Gerard Ardanuy i Mata, assistits per l’assessora jurídica, Sra. Anna 

Martori Salichs, que actua per delegació del secretari general i que certifica. 

 

 També hi és present la Ima. Sra. Carina Mejías Sánchez.  

 

 Excusen la seva absència els Ims. Srs.: Gerardo Pisarello Prados i Santiago Alonso 

Beltrán. 

 

 

 S’obre la sessió a les 10 h.  

  

 

Part d’impuls i control 

 

Proposició / Declaració de Grup 

  

Única.-  La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció 

acorda: 1. Condemnar totes les agressions violentes que s’han produït des del 8 de 

setembre al nostre país contra un moviment democràtic i no violent. 2. Mostrar la 

solidaritat i donar suport legal a totes les persones del nostre municipi que han estat 

víctimes de la violència, tant d’agressions per part d’altres ciutadans o ciutadanes, 

com per part dels aparells de l’Estat espanyol. 3. Obrir una investigació sobre els dos 

dispositius de seguretat ciutadana que es van desenvolupar a la ciutat de Barcelona el 

diumenge 27 de maig de 2018, on es deixava desprotegida la porta de l’Ajuntament i 

per contra s’enviava la USP a controlar una manifestació de migrants. 4.- No atorgar 

permisos d’ocupació de la via pública per dur a terme manifestacions i 

concentracions a grups d’extrema dreta en les que s’ha vist en múltiples 

convocatòries que acaben amb agressions a veïnes de la ciutat, i en qualsevol cas 

implementar les mesures restrictives oportunes per garantir que aquests grups no 

puguin portar a terme accions violentes. 5. Instar el Parlament de Catalunya i 

l’Ajuntament de Barcelona a realitzar totes les accions que estiguin al seu abast per 

denunciar tots aquests casos de violència davant de la fiscalia i les institucions 

jurisdiccionals, de les institucions internacionals, així com el paper que està 

desenvolupant l’Estat espanyol davant d’aquests fets. 
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El Sr. MARTÍ explica que el seu Grup ha presentat amb ERC i la CUP una 

proposició orientada a cridar l’atenció per denunciar i posar remei a unes situacions 

que estan vivint i patint des de fa mesos i que no és la primera vegada que es tracten 

en la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció, ni tan sols en el Plenari de l’Ajuntament de Barcelona, referides a la 

violència, que tenen el seu origen en grups ultres i que s’han produït en diferents 

ocasions a l’espai públic de la ciutat i del país, quan hi ha hagut mobilitzacions per 

part de diverses organitzacions i plataformes unionistes. Constata que en molts casos, 

tot i que no sempre, aquestes mobilitzacions han acabat amb una violència 

inacceptable. 

Diu que si alguna cosa han demostrat els catalans com a poble els últims anys és que 

són un poble pacífic, cívic i que vol fer les coses des del diàleg, el consens, amb 

plena llibertat i de manera democràtica. Manifesta que això és així perquè durant els 

últims anys els catalans han estat capaços de mobilitzar milions de persones al carrer 

amb motiu de la Diada nacional o d’altres festes assenyalades i diades 

reivindicatives, però sempre pacíficament, ja que no hi ha hagut cap incident enlloc 

provocat per aquestes persones que s’han manifestat de manera pacífica i cívica en 

extrem. Destaca que els catalans són motiu d’anàlisi europea i internacional sobre la 

capacitat de mobilització i de fer les coses de manera pacífica i sense que hi hagi cap 

incident, ja que no es trenca ni una paperera ni un fanal en aquestes mobilitzacions 

pacífiques i reivindicatives de drets i llibertats. 

Comenta que des del passat 1 d’octubre la violència s’ha instal·lat a Catalunya, però 

remarca que abans no n’hi havia. Destaca que això està acreditat i que no és una 

qüestió d’opinions, sinó objectiva. Constata que l’1 d’octubre, amb la repressió que 

van patir milers de persones arreu de Catalunya amb motiu del referèndum, es va 

iniciar una etapa fosca de repressió i violència exercida de manera massiva contra la 

població pacífica i cívica. 

Diu que algunes persones han patit diverses accions violentes d’amenaces i 

d’agressions, provocades per minories, però molt exaltades, molt radicals i molt 

ultres, que amenacen qualsevol persona que en discrepi, no per portar un llaç groc o 

cridar «independència» ni per mobilitzar-se per altres motius. Insisteix que si algú 

opina diferent d’elles tens perill de ser agredit. 

Conclou que això és el que està passant i ha passat, de manera que vol que això 

s’aturi. Demana a l’Ajuntament i a la resta d’administracions, especialment als 

cossos policials, que facin el que han de fer, garantint sempre la lliure expressió de 

tothom i que tothom es pugui manifestar lliurement, però també vigilant aquests 

grups minoritaris. Aclareix que no atribueix a cap grup municipal una responsabilitat 

directa sobre aquestes actuacions, però constata que a vegades ha lamentat que hi 

hagués silencis, que no li han agradat gens, davant d’aquests actes violents.  

Manifesta, doncs, que els tres grups que han pactat demanen un conjunt de mesures 

per tal de fiscalitzar aquests grupuscles radicals d’ultradreta espanyolista i denunciar 

cada acció. Així mateix, demana que s’acabi amb la impunitat. Creu que el més 

important d’aquest tema és que s’acabi amb la impunitat d’aquestes persones, i en 

concret de qualsevol persona que incompleixi la llei de manera violenta. Diu que cal 

que les administracions, els cossos policials i les instàncies jurisdiccionals 

compleixin la llei i facin que aquesta gent minoritària, però molt violenta i molt 

perillosa, deixin d’actuar d’aquesta manera a l’espai públic, és a dir, que deixin 

d’amenaçar i agredir. 

Espera que amb el nou context polític que estan vivint, especialment al país i a 

l’Estat, això sigui possible. Per tant, també demana a l’Ajuntament que faci la seva 
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feina i que no centrifugui responsabilitats a altres administracions i forces i cossos 

policials. 

Conclou, doncs, que el Grup Municipal Demòcrata subscriu aquesta proposició i 

demana el vot a favor d’aquesta. 

 

El Sr. CORONAS diu que tots deuen recordar l’atac que va patir l’Ajuntament en 

finalitzar una manifestació poques setmanes abans, senzillament perquè hi havia un 

llaç groc penjat a la façana. En aquest sentit, creu que el dia anterior el tinent 

d’alcalde va donar les explicacions i no vol entrar al detall del que va passar aquell 

dia. Entén que el moment de confusió es podia prestar a alguna decisió presa 

improvisadament en aquell moment. Insisteix que no entrarà a fer valoracions sobre 

aquesta qüestió perquè el tinent d’alcalde ja va donar les explicacions pertinents el 

dia anterior. 

Tanmateix, destaca que es produeixen altres tipus d’incidents de manera quotidiana 

cap a persones pel fet de portar un llaç groc a la solapa o pel fet de fer un acte de 

llibertat d’expressió a l’espai públic. Lamenta que és un tema que s’està reproduint, i 

creu que cal condemnar-ho. 

Indica que, sobre aquest tipus de manifestacions, com la del dia que va acabar a les 

portes de l’Ajuntament, n’hi ha precedents. Constata que la immensa majoria de 

persones que van a aquesta manifestació no comparteixen aquesta mena d’actes que 

es produeixen, cosa de què vol deixar constància. No obstant això, assenyala que 

acostumen a sumar-se a aquestes manifestacions grups d’ultradreta que, al final de la 

manifestació, solen produir incidents desagradables i violents. Per tant, pensa que en 

aquest sentit s’han de prendre mesures preventives. 

Indica que qui autoritza, que és la Generalitat de Catalunya, no hauria d’autoritzar 

manifestacions a les quals vagin aquests grups, senzillament pel fet que els mateixos 

organitzadors han de rebutjar aquestes persones a les seves manifestacions. 

Considera que des de l’àmbit municipal, per evitar que passi el que es va produir uns 

dies enrere, s’han de posar les mesures preventives de seguretat necessàries perquè, 

malgrat que la Generalitat no avisi del fet que serà una manifestació de risc, és 

evident que són manifestacions de risc. Per tant, pensa que cal evitar que es torni a 

produir el que va passar uns dies enrere. Constata que les mesures preventives són 

més útils que intentar corregir la situació un cop es produeix. 

Finalment, tal com van acordar a la Junta de Portaveus per unanimitat, i conscient 

que no solament són els grups d’ultradreta els que fan accions d’aquest tipus, ja que 

reconeix que des de l’independentisme es poden fer accions reprovables, tot i que a 

diferent escala, creu que tots els grups municipals i polítics han de fer un exercici de 

responsabilitat, procurar no animar encara més que es produeixin accions d’aquest 

tipus, ser molt responsables amb el discurs, demanar a tothom la responsabilitat 

d’actuar correctament, pacíficament i democràticament, sense renunciar a la llibertat 

d’expressió. Constata que els grups tenen una responsabilitat, ja que el que diuen pot 

tenir efectes i conseqüències al carrer. Per això demana la responsabilitat de tots els 

grups representats a l’Ajuntament. 

 

La Sra. ROVIRA diu que li agradaria primer posar en context per què la CUP també 

ha demanat aquesta sessió extraordinària. Constata que fa anys que viuen nombroses 

mobilitzacions populars de caràcter massiu i exemplar, i sobretot de caràcter no 

violent, per demanar drets i llibertats, exercir el dret d’autodeterminació a Catalunya 

i exercir la independència de Catalunya, cosa que sempre s’ha donat en un context de 

no violència i democràtic. 
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Tanmateix, destaca que l’1 d’octubre aquest context es va trencar per culpa d’una 

repressió que va generar més d’un miler de persones ferides i centenars de persones 

investigades, incloent-hi més de 700 alcaldes de Catalunya. Afegeix que també és en 

aquest context on hi ha un clar augment d’agressions i d’amenaces contra persones 

militants, contra activistes favorables al referèndum o a la república i fins i tot contra 

periodistes. 

Comenta que durant aquests mesos s’han documentat desenes d’incidents i 

agressions al carrer d’arreu dels Països Catalans. Diu que en vol enumerar algunes 

perquè creu que són suficientment importants, com ara agressions amb armes; 

desenes de persones agredides físicament a la via pública pel simple fet de lluir un 

llaç groc; l’incendi d’un edifici municipal, de l’ateneu popular al barri de Sarrià, de 

què també es va parlar en una sessió extraordinària; agressions a periodistes; 

llançament de pedres a domicilis particulars que lluïen estelades o símbols favorables 

a la democràcia i als presos polítics, i un llarg etcètera. Constata que només del 8 de 

setembre a l’11 de desembre es van registrar 139 agressions físiques, algunes de les 

quals fins i tot tenien motivacions de caràcter racista. 

Indica que concretament a Barcelona coneguts grups d’extrema dreta espanyolista 

han fet ús de l’espai públic de manera impune, utilitzant simbologia feixista dins de 

les seves mobilitzacions, agredint vianants, periodistes, venedors ambulants i 

treballadors d’establiments públics, entre d’altres, o la mateixa façana de 

l’Ajuntament de Barcelona. 

Conclou que es troben en una situació de múltiples violències, exercides, d’una 

banda, per l’Estat central i, de l’altra, per l’aparell judicial, amb una impunitat que es 

veu traduïda en el fet que no hi ha cap mesura per part dels cossos policials ni per 

part dels elements polítics que freni aquest augment de les amenaces als carrers. 

Vol referenciar el moviment antifeixista de Barcelona, que fa molts anys que planta 

cara a aquests grups que tenen elements clarament feixistes. Destaca que el 

moviment antifeixista de la ciutat ha fet possible que en barris on s’agredien persones 

migrades o homosexuals ara no hi hagi aquestes agressions. Per tant, entén que cal 

una mobilització popular per plantar cara a l’augment d’aquests grups de caire 

feixista.  

Afegeix que també s’han produït incidents a Canet de Mar, on un acte amb persones 

que formaven part del comitè de defensa de la república i que estaven fent una acció 

per reclamar la llibertat dels presos polítics va acabar amb 5 persones ferides. 

Així mateix, vol mencionar de manera concreta accions que pel seu Grup tenen 

conseqüència directa en el fet de donar ales a aquestes organitzacions d’ultradreta, 

com és l’acció que va dur a terme el diputat de Ciutadans Carlos Carrizosa quan va 

treure un dels llaços grocs al Plenari del Parlament de Catalunya. Considera que això 

dona ales, cobertura i legitimació a les agressions viscudes pocs dies abans a Canet i 

a totes les agressions que s’estan produint pel sol fet de portar un llaç groc. 

Per tot això, entén que totes les institucions públiques i tots els òrgans públics han de 

posar el que estigui al seu abast per aturar aquestes organitzacions de caire feixista. 

Opina que s’ha de donar suport legal a les persones que hagin estat víctimes 

d’aquesta violència, i a més demana que l’Ajuntament implementi les mesures de 

seguretat i d’ordre públic per garantir que aquests grups no puguin dur a terme 

aquestes accions violentes. També vol que el Parlament de Catalunya realitzi totes 

les accions que estiguin al seu abast per denunciar aquests casos i que el 

Departament d’Interior de la Generalitat implementi les mesures de seguretat i 

d’ordre públic suficients i, si escau, prohibeixi aquestes manifestacions que acaben 

amb aquesta violència. 
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Finalment, creu que és el moment que dins dels cossos de seguretat hi hagi unitats 

específiques per desarticular aquests grups d’ultradreta, perquè creu que d’això 

depèn la llibertat d’expressió i de manifestació de tots i totes, i el fet de poder viure 

tranquil·les en els carrers de la ciutat. 

 

La Sra. MEJÍAS torna a condemnar tot tipus de violència, tant d’extrema dreta com 

d’extrema esquerra. Creu que la Sra. Rovira li col·locaria una mordassa al Sr. Carlos 

Carrizosa en un acte d’extrema democràcia. 

Diu que la convocatòria d’aquesta sessió li sembla com a mínim cínica, a més 

d’extemporània. Destaca que, lamentablement, això trenca un acord de portaveus en 

què es va parlar del fet que intentarien rebaixar la tensió i actuar amb prudència. 

Tanmateix, constata que aquí del que es tracta és de condemnar tots els que no 

pensen com els grups proposants i col·locar l’extrema dreta a tots els que no 

combreguen amb les seves idees. Diu que no li poden donar ni una lliçó de moral, 

perquè són ells qui han provocat aquesta situació, amb un desafiament constant a la 

democràcia, i qui han fracturat la societat catalana en dos, intentant enfrontar la 

societat, amb un menyspreu enorme per la democràcia. 

Pregunta què és pels grups proposants l’extrema dreta i quina és l’extrema dreta que 

volen condemnar, si és la dels partits radicals antieuropeistes que surten a les fotos 

amb el Sr. Puigdemont passejant-se per Europa; o bé la de la xenòfoba Lliga Nord 

amb els diputats que es van presentar el 2013 amb samarretes amb les estelades; o bé 

la del nou ministre de l’Interior italià, Matteo Salvini, que porta una estelada a la 

samarreta i ha anunciat la seva felicitat pel fet que l’Aquarius no ha arribat a les 

costes italianes. Diu que, si és aquesta la ultradreta que els grups proposants volen 

condemnar, Ciutadans també. 

Assenyala que en aquesta sessió esperava una condemna dels actes que es van 

produir uns dies abans a la Universitat de Barcelona, en què hi havia un acte 

acadèmic i els amics de la Sra. Rovira van entrar a cops de porta per intentar 

rebentar-lo encapçalats pel Sr. Fredi Bentanachs, un gran pacifista. Torna a preguntar 

si la ultradreta que aquests grups volen condemnar és la que anima a entrar en 

combat amb les forces terroristes d’Espanya, que anomena «garrapates» els 

espanyols i que adora Marine Le Pen, que s’han manifestat pocs dies abans al Fossar 

de les Moreres. Diu que, si és aquesta ultradreta, Ciutadans també la condemna. 

Tanmateix, creu que els grups no tenen aquesta intenció amb aquesta iniciativa, sinó 

que volen arraconar tots els que no pensen com ells. Diu que, quan aquests grups 

parlen d’actes pacífics i democràtics i es produeixen actes com els que es van produir 

uns dies enrere a la UB, Ciutadans també esperava una condemna per garantir 

aquesta qualitat democràtica que aquests grups tant reclamen. 

Recorda que el Sr. Martí parlava de les pacífiques manifestacions de la Diada. 

 

La Sra. ANDRÉS diu que el PSC condemna totes les violències, i recorda que ho ha 

fet cada vegada que s’ha produït un acte violent i agressions del tipus que sigui a 

Barcelona. 

Vol expressar la màxima preocupació del seu Grup per l’auge de les actituds 

extremistes a totes les ciutats, a Europa i a Barcelona. Evidentment, rebutja aquestes 

actituds extremistes, que no contribueixen ni de lluny a una societat democràtica amb 

normalitat. 

Diu que no vol banalitzar ni tampoc posar al servei d’altres causes la condemna de la 

violència ni la condemna de les actituds radicals i extremistes. Demana, doncs, que 

no es posin al servei d’altres causes. 
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Indica que erradicar la violència, aturar l’extrema dreta i els extremismes, només 

s’aconseguirà des de la unitat de les forces polítiques democràtiques. Considera que 

la proposta que es presenta sembla que va d’això, però que en el fons no va d’això, ja 

que torna a anar de la causa independentista. Opina que és una proposició totalment 

conductista cap als interessos que defensen legítimament aquests grups en les 

institucions. 

Pel fet que no és una condemna a la violència ni a les actituds radicals, sinó que és 

una proposició conductista per portar de nou a la defensa dels seus interessos 

independentistes, anuncia que el seu Grup no hi pot donar suport. 

 

El Sr. MULLERAS constata que en aquesta sessió s’ha parlat de silencis, però diu 

que en el Grup Popular no hi trobaran silencis, perquè el PP condemna tota la 

violència, sigui d’extrema dreta, sigui d’extrema esquerra o sigui de 

l’independentisme radical, com els CDR. 

Lamenta que no tots els grups polítics de l’Ajuntament condemnin tota la violència. 

Vol agrair les intervencions del Grup Municipal Demòcrata i d’Esquerra 

Republicana de Catalunya, però constata que no es corresponen amb el text de la 

proposta presentada, ja que és un text que més aviat es correspon amb el discurs de la 

CUP. 

Creu que no es pot generalitzar ni dir que perquè en una manifestació hi hagi unes 

persones violentes aquesta manifestació és violenta. Indica que aleshores moltíssimes 

manifestacions serien violentes, i, en canvi, no ho són. Considera que algunes 

persones són violentes, cosa que condemna i que condemnarà una vegada i una altra. 

Així mateix, condemna els fets que es van produir el diumenge 27 de maig. 

Tanmateix, també està en contra de la hipocresia d’aquells que condemnen una 

violència i no en condemnen una altra, d’aquells que denuncien uns fets i no en 

denuncien d’altres, d’aquells que quan van posar una pancarta al costat del domicili 

del president del Grup Municipal Popular no ho van condemnar ni van fer una moció 

per condemnar-ho com s’ha fet en aquesta sessió. Insisteix que quan es van cremar 

fotos de líders polítics del PP, del PSOE i de Ciutadans aquests grups no van fer una 

moció per condemnar aquests fets. Per això, diu que ell també condemna aquests 

silencis. 

Comenta que, quan Arran i la CUP boicotegen actes culturals com el de la 

Universitat de Barcelona de l’homenatge a Cervantes, el seu Grup ho condemna, i 

pregunta si els grups ho condemnen. Demana que els grups proposants diguin què 

votaran en la moció que ha presentat el Partit Popular sobre el boicot d’Arran i la 

CUP a l’homenatge a Cervantes a la Universitat de Barcelona. 

Anuncia que vol fer una esmena in voce. Per això demana que els grups proposants 

s’incorporin íntegrament en la proposició del PP de la sessió ordinària que faran a 

continuació, en què demana que l’Ajuntament es presenti com a acusació particular 

contra els que van boicotejar l’acte de Cervantes a la UB. Diu que si els grups li 

accepten l’esmena hi votarà a favor. 

 

El Sr. ARDANUY, en primer lloc, vol llançar un missatge clar de condemna de la 

violència, vingui d’on vingui. Creu que, com a independentista, pot dir que 

l’independentisme és un moviment fonamentalment pacífic i, per tant, una proclama 

a favor de la no violència per aconseguir els objectius polítics. 

D’altra banda, destaca el paper dels Mossos d’Esquadra com un element clau a l’hora 

de garantir la llibertat d’expressió i també protegir la ciutadania. En aquest sentit, vol 

posar de manifest que probablement hi ha un element que no segueix aquestes 
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mateixes directrius, que és l’Estat espanyol, ja que des de l’1 d’octubre aplica 

violència d’estat indiscriminadament. 

Vol fer una pregunta tant al Grup Socialista com al Grup del Partit Popular i al 

govern sobre la situació de per què sistemàticament, dia rere dia, a la Delegació del 

Govern de l’Estat espanyol de Barcelona, al carrer Mallorca amb Roger de Llúria, hi 

ha 4 o 5 furgonetes de la Policia Nacional, armes llargues i agents durant tot el dia 

pentinant el gat. Pregunta per què succeeix això a Barcelona avui dia, si no hi ha cap 

tipus de situació de risc o perill per a la ciutadania. 

 

El Sr. ASENS diu que li hauria agradat que la declaració fes esment d’altres 

violències censurables. Malgrat tot, anuncia el seu vot a favor perquè està d’acord 

amb la majoria d’arguments que s’hi exposen i sobretot en la part dispositiva. En 

aquest sentit, agraeix als grups proposants l’acceptació de la majoria d’esmenes que 

Barcelona en Comú va proposar. 

Com ha explicat la Sra. Rovira, està d’acord amb el fet que no es poden naturalitzar 

ni normalitzar aquests fets a la ciutat. Constata que la regidora de la CUP ha fet una 

llarga llista. Indica que a Catalunya s’han documentat més de 100 incidents i més de 

80 agressions per part de grups d’extrema dreta. Assenyala que s’han tornat a veure 

braços alçats als carrers, càntics franquistes en un partit de la selecció espanyola, 

agressions a periodistes, a persones d’origen divers. Diu que no li agrada veure a la 

ciutat de Barcelona gent cantant el «Cara al sol». Ja sap que són una minoria, però 

constata que això va succeir. Constata que abans no succeïen aquestes coses a 

Barcelona i que ara tornen a succeir. Insisteix que es va veure gent sortint d’un partit 

cantant el «Cara al sol». Aclareix que això no vol dir que la resta de la gent participés 

d’aquests càntics, però reitera que s’han tornat a veure. Constata que també hi ha 

hagut incendis a edificis municipals. 

Per tant, està d’acord amb el fet que són fets greus. Espera que la impunitat amb què 

s’ha actuat s’acabi ara que la Generalitat ha recuperat, després del 155, el seu 

autogovern i pugui actuar amb contundència, i també ara que la Fiscalia General de 

l’Estat ja no obeirà les directrius del Partit Popular. Espera que aquesta nova etapa 

serveixi per ser més contundents amb aquest tipus d’incidents. 

També creu que és un moment per obrir el debat sobre aquestes manifestacions que 

acaben amb aquests incidents. Pensa que s’ha de ser més rigorós amb el servei 

d’ordre d’aquestes manifestacions i que els organitzadors han de vetllar pel seu bon 

funcionament. En aquest sentit i en relació amb l’incident del 27 de maig, comenta 

que l’Ajuntament va interpel·lar la Generalitat perquè obri un expedient informatiu 

per veure si s’ha incorregut en alguna responsabilitat per part dels que van organitzar 

la manifestació que va acabar amb incidents davant de la porta de l’Ajuntament. 

Per tant, malgrat que no està d’acord amb tot el contingut de la declaració i que li 

hauria agradat que es fes menció d’altres violències, creu que són motius suficients 

per votar-hi a favor. 

 

El Sr. MARTÍ recorda a la Sra. Carina Mejías que, dels actes violents de Canet de 

Mar a la platja, 10 dels 14 identificats eren, segons s’ha dit, o militants o regidors de 

Ciutadans. Com que la Sra. Mejías replica de fons que això és mentida, espera que hi 

hagi actuacions. 

En segon lloc, indica que hi ha un tuit del Sr. Toni Cantó del mateix dia que diu: 

«Hoy se cumplen 31 años del atentado de ETA en Hipercor, y en Barcelona esta 

masacre causó 21 muertos y más de 40 heridos. Memoria, dignidad y justicia para las 

víctimas y los familiares. Nunca olvidaremos.» Diu que hi està totalment d’acord, 
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però que això ho acompanya amb 2 fotos: una del president Puigdemont i una altra 

d’un diputat –li sembla que és el Sr. Rufián– d’ERC. Considera que això també és 

violència. 

 

El Sr. CORONAS veu que la crida a la responsabilitat no ha fet efecte perquè tothom 

venia amb el discurs fet. Pensa que comparar cremar fotografies o una pancarta o una 

pintada en una seu d’un partit polític, que tots n’han patit, amb una agressió o és 

hipocresia o és mala fe directament. 

Li diu a la Sra. Mejías que la iniciativa no és extemporània, perquè malauradament 

això segueix passant cada dia als carrers de la ciutat, perquè hi ha gent que, 

senzillament pel fet d’exhibir des de la seva llibertat una expressió i un sentiment, és 

increpada o agredida. Considera que Ciutadans, amb aquest discurs mantra que 

repeteixen com a lloros, si no són causants d’aquesta violència, sí que en són 

instigadors. Cita allò de «si la muntanya no va a Mahoma, Mahoma va a la 

muntanya», i demana que la Sra. Mejías canviï muntanya per violència i Mahoma per 

Ciutadans. Destaca determinats actes que fan molts líders de Ciutadans, com ara el 

Sr. Carrizosa retirant llaços al Parlament o la Sra. Arrimadas anant a Vic no pel fet 

de fer un acte a Vic, sinó per l’objectiu de la convocatòria d’aquest acte. Manifesta 

que Societat Civil Catalana té dret a fer actes on vulgui, però diu que el motiu amb 

què els convoquen a determinats llocs té un objectiu. 

Assenyala que, malauradament, també hi ha gent en el costat independentista que té 

molt poc de seny. Manifesta que no aprova aquests actes, però diu que són pensats 

precisament amb aquest objectiu, perquè Ciutadans s’han entestat a alimentar el 

discurs de la violència. Recorda que aquesta violència no es va exercir fins que el 

Partit Popular des del Govern la va exercir institucionalment l’1 d’octubre, d’una 

manera gravíssima, que segueix existint perquè Ciutadans amb el seu discurs 

l’anima, l’instiga i l’incendia, i que segueix existint perquè el PSC és còmplice de 

determinades coses. Constata que el PSC, el PP i Ciutadans diuen que condemnen la 

violència feixista, però que, en canvi, es manifesten amb ells. Tenint en compte que 

parlen de lliçons, pensa que potser són ells qui se les haurien d’aplicar. Diu que hi ha 

moltes persones de Ciutadans a les quals aprecia personalment perquè són bona gent, 

però pensa que cal anar amb compte perquè amb aquests discursos l’únic que estan 

fent és el contrari del que es demana, que és responsabilitat. 

 

La Sra. ROVIRA, enllaçant amb el que deia el portaveu d’ERC, a diferència del 

Partit Socialista, de Ciutadans i del Partit Popular, manifesta que, quan a les seves 

mobilitzacions hi ha extrema dreta catalana, com el Moviment Identitari Català o els 

mateixos 33, ells els fan fora de les seves manifestacions, ja que són persones que no 

són benvingudes a les seves manifestacions. Pensa que potser el PSC, Ciutadans i el 

Partit Popular s’ho haurien d’aplicar i fer el mateix. 

 

La Sra. ANDRÉS vol aclarir algunes qüestions. Insisteix que el PSC condemna les 

violències, els extremismes i l’extrema dreta. Per tant, pensa que això està fora de 

dubte. Indica que cadascú es manifesta per la causa que estima convenient quan ho 

estima convenient en manifestacions democràtiques. Reitera que el seu Grup 

condemna altres elements que envaeixen aquestes manifestacions. 

Considera que aquesta proposició és part de l’estratègia dels grups independentistes 

per defensar el seu projecte polític, perquè deliberadament han fet referència a 

aparells de l’Estat espanyol, a l’actitud de l’Estat espanyol, en què ara, gràcies a tots, 

s’ha produït un canvi molt important. 
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Comenta que el Grup Parlamentari Socialista va presentar una proposició per parlar 

d’erradicar violències, condemnar violències i a favor del diàleg, i constata que tant 

PDeCAT com Esquerra Republicana de Catalunya hi van votar en contra, perquè 

només condemnava això i no hi havia cap altre element. 

 

El Sr. ASENS vol fer un aclariment a la Sra. Mejías, a la qual avui veu molt alterada. 

No sap si no s’ha explicat bé o la regidora de Ciutadans l’ha interpretat malament. 

Aclareix que no estava parlant que els càntics fossin en el transcurs del partit, sinó 

després del partit, del qual hi ha imatges de persones que van sortir de veure aquest 

partit que feien aquests càntics franquistes. Manifesta que amb això no vol 

estigmatitzar ni criminalitzar la gent que va veure el partit, ja que per això es va 

arribar a un acord perquè es pogués veure el partit. Però vol aclarir que això avui dia 

es produeix a Barcelona, fet que preocupa el seu Grup. 

 

El Sr. MULLERAS demana si s’accepta la seva esmena in voce, i li diuen que no. 

Per tant, hi votarà en contra. 

 

La Sra. MEJÍAS també especifica que hi votarà en contra. 

 

El Sr. Asens expressa el vot favorable de BnComú, el Sr. Martí expressa el vot 

favorable del Grup Municipal Demòcrata, la Sra. Mejías expressa el vot contrari 

de Cs, el Sr. Coronas expressa el vot favorable d’ERC, la Sra. Andrés expressa el 

vot contrari del PSC, el Sr. Mulleras expressa el vot contrari del PP, la Sra. Rovira 

expressa el vot favorable de la CUP i el Sr. Ardanuy expressa el seu vot favorable. 

S’APROVA amb el redactat següent: 

 

La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció acorda: 1. Condemnar totes les agressions violentes que s’han produït 

des del 8 de setembre al nostre país contra un moviment democràtic i no violent. 2. 

Mostrar la solidaritat i donar suport legal a totes les persones del nostre municipi 

que han estat víctimes de violència, tant d’agressions per part d’altres ciutadans o 

ciutadanes, com per part dels aparells de l’Estat Espanyol. 3. Instar l’Ajuntament 

a implementar les mesures de seguretat i ordre públic suficients per garantir que 

aquests grups no puguin portar a terme accions violentes en el marc d’activitats 

amb autorització de permís d’ocupació de via pública. I examinar escrupolosament 

les sol·licituds d’activitats que realitzin per, si és el cas, procedir a la no 

autorització. 4. Instar el Parlament de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona a 

realitzar totes les accions que estiguin al seu abast per denunciar tots aquests casos 

de violència davant de la fiscalia i les institucions jurisdiccionals, de les 

institucions internacionals, així com el paper que està desenvolupant l’Estat 

espanyol davant d’aquests fets. 5. Instar el Departament d’Interior de la 

Generalitat a implementar les mesures de seguretat i ordre públic suficients per 

garantir que aquests grups no puguin portar a terme accions violentes en el marc 

de les manifestacions i concentracions que hagin autoritzat. I examinar 

escrupolosament les comunicacions que es produeixin en aquesta matèria per, si 

és el cas, procedir a la seva no autorització.  

 

 

No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 

10.35 hores. 


