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ACTA DEL PLENARI EXTRAORDINARI DEL CONSELL DE CIUTAT 

 

Saló de Cent 

Dilluns, 20 de novembre de 2017, 18:00 hores 

 

 

Actua com a president el Sr. Jaume Asens, Quart tinent d’Alcaldia. 

 

Vicepresidència primera: Sra. Montserrat Morera 

 

Vicepresidència segona: Sr. Alejandro Goñi  

 

 

En representació dels grups municipals: 

 

Sr. Raimond Blasi, del Grup Municipal Demòcrata (PDeCAT); Sra. Maria Magdalena 

Barceló, del Grup Municipal de Ciutadans (C’s); Sra. Àngels Esteller Ruedas, del 

Grup Municipal del Partit Popular (PP); Sra. Trini Capdevila i Burniol, del Grup 

Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). 

 

 

En representació dels consells ciutadans de districte 

 

Sr. Antonio Fortes Gutiérrez, en representació del Consell Ciutadà del Districte 9 

(Sant Andreu); Sr. Jordi Gras Mateu, en representació del Consell Ciutadà del 

Districte 10 (Sant Martí); Sr. Enric Sánchez Arias, en representació del Consell de 

Ciutat del Districte 1 (Ciutat Vella); Sr. Ramon Noguera Cabanellas, en 

representació del Consell Ciutadà del Districte 5 (Sarrià-Sant Gervasi). 

 

 

En representació dels consells sectorials de ciutat 

 

Sr. Rodrigo Araneda, en representació del Consell Municipal de Lesbianes, Gais, 

Bisexuals, Transexuals i Intersexuals (LGBTI) i del Consell Municipal d’Immigració; 

Sr. Manuel Cases, en representació del Consell Municipal de Defensa dels Animals; 

Sr. Enric Francès Gaspar, en representació del Consell Municipal d’Associacions de 

Barcelona; Sr. Aitor Óscar Urquiola Pérez, en representació del Consell Municipal de 

Cooperació Internacional per al Desenvolupament; Sra. Carme Riu, en 

representació de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat. 

 

 

En representació de les institucions més significatives de la ciutat 

 

Sra. Montserrat Morera Isern, en representació del Consell d’Associacions de 

Barcelona (CAB); Sr. Albert Riera, en representació de la Federació d’Associacions 
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de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya (FaPaC); Sr. Alejandro Goñi Febrer, en 

representació de PIMEC Comerç–Petita i Mitjana Empresa de Catalunya; Sr. Vicenç 

Tarrats, en representació de Comissions Obreres del Barcelonès (CCOO); Sr. Javier 

Garcia Bonomi, en representació de la Federació d’Entitats Llatinoamericanes de 

Catalunya (FEDELATINA); Sr. Javier Aparicio Maydeu, en representació de la 

Universitat Pompeu Fabra (UPF); Sr. Josep Parcerisa, en representació de la 

Universitat Politècnica de Catalunya (UPC); Sr. Joan Bestard, en representació del 

Consell de la Joventut de Barcelona (CJB); Sra. Núria Font, en representació de la 

Federació d’Ateneus de Catalunya (FAC); Sr. Pròsper Puig i Sr. Alfons Barti, de la 

Fundació Barcelona Comerç; Sr. Toni Guiu Badia, en representació de l’Associació 

A-Dintre Barcelona. 

 

 

En representació de les entitats del Fitxer General d’Entitats Ciutadanes 

 

Sra. Lluïsa Erill, en representació del Secretariat d'Entitats de Sants, Hostafrancs i 

la Bordeta; Sr. Enrique Delgado, en representació de la Taula d'Entitats de Sarrià; 

Sr. Enric Canet i Capeta, en representació del Casal dels Infants del Raval; 

Sra. Maria Rosa Lunas Masnou, en representació de la Federació d'Organitzacions 

Catalanes de Gent Gran, Dones i Família (FOCAGG); Sr. Josep Luis Alonso, en 

representació de la Federació d'Entitats del Clot-Camp de l'Arpa; Sra. Núria Paricio i 

Sr Gabriel Jené, en representació de Barcelona Oberta; Sr. Ramon Tornero Masip, 

en representació de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya; Sr. Joan 

Puente, en representació de l'Associació de Veïns i Comerciants «El Racó de les 

Corts»; Sra. Lola de Lafuente, en representació de l'Associació Pro Persones amb 

Paràlisi Cerebral «Esclat»; Sr. Joan Vidal, en representació de l'Associació Músico-

Cultural Más Guinardó. 

 

 

Persones d’Especial Rellevància Ciutadana 

 

Sr. Amadou Bocar Sam Daff; Sra. Mercè Rey Abella; Sra. Paz Cano; Sra. Glòria 

Martín Vives; Sr. Ignasi Parody Núñez. 

 

 

Persones del Registre Ciutadà 

 

Sr. Delfí Cosialls Pueyo; Sr. José Ruiz de Arechavaleta Enríquez; Sra. Montserrat 

Ferrando i Martínez; Sr. Carlos Ruíz Sáenz; Sra. Inma González Gallo; Sra. Esther 

Sauqué i Puig. 

 

 

Assisteixen a la sessió 

 

Sra. Assumpció Vila, Síndica de Greuges; Sr. Fernando Pindado, Comissionat de 

Participació; Sr. Andreu Parera, secretari del Consell de Ciutat; Sra. Maribel 

Fernández, secretària jurídica. 
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Han excusat la seva assistència 

Sr. Jaume Collboni; Sr. Joan Bordetas; Sr. Josep Ortiz; Sra. Marta Gumà; Sra. 

Maria Rubio; Sra. Teresa Crespo; Sr. Juan José Casado; Sr. Albert Recio; Sr. 

Eugeni Forradellas; Sr. Luca Gervasioni; Sra. Anna Balletbò; Sr. Josep Mateu; Sr. 

Lluís Vendrell; Sr. Carlos Sánchez; Sr. Josep Guzmán; Sra. Carme López; Sra. 

Àngels Guiteras; Sra. Lydia Chaparro; Sr. Wafaa Moussaoui; Sr. Jordi Porta; Sra. 

Raquel Acinas; Sra. Maria José Calvo; Sr. Àngel Serra; Sr. Josep Conesa; Sr. Carlos 

Rosales; Sr. Pere Massanet; Sra. Clàudia Libenson. 

 

ORDRE DEL DIA 

 

Atès que és un Plenari Extraordinari, l’ordre del dia consta d’un sol punt: la 

deliberació i, si s’escau, l’aprovació, de la Proposta de Declaració presentada per la 

Comissió Permanent del Consell de Ciutat.  

 

 Sr. Jaume Asens [Quart tinent d’Alcaldia] 

Després de saludar totes les persones presents i d’agrair-los la seva assistència, 

explica que s’ha convocat aquest Plenari Extraordinari a petició de més d’un terç 

dels membres de la Comissió Permanent Extraordinària del Consell de Ciutat. El 

motiu és la situació excepcional que s’està vivint i el debat que s’ha traslladat al Ple 

en la forma de la Proposta de Declaració que es va votar en el seu dia i que avui es 

porta al Consell de Ciutat, l’òrgan democràtic màxim de l’Ajuntament de Barcelona. 

Tot seguit relata els fets que s’han produït al llarg dels darrers mesos i de les 

últimes setmanes: al voltant de mil alcaldes imputats o investigats; els fets de l’1 

d’octubre i del dies previs, amb possibles vulneracions de drets fonamentals; 

l’aplicació de l’article 155 de la Constitució espanyola; i mig Govern a la presó i 

l’altre mig exiliat a Brussel·les.  

 

Assenyala que a continuació els proponents llegiran la Declaració que s’ha de 

sotmetre a debat i eventual aprovació, i que després s’obrirà un debat (2-5 minuts 

per intervenció) entre totes les persones que hi vulguin intervenir. Posteriorment, 

els representants dels grups municipals disposaran, entre tots, de 30 minuts per 

expressar les seves idees.  

 

Per consegüent, cedeix la paraula a la Sra. Montse Morera.  

 

 Sra. Montse Morera [Consell d’Associacions de Barcelona] 

Explica que aquest document, que presenta en nom de la Comissió Permanent, és 

la tercera Declaració que fan sobre els fets que han tingut lloc des de l’1 d’octubre: 

l’empresonament dels consellers i la posada en pràctica del 155. (A la web del 

Consell de Ciutat hi ha una primera Declaració sobre els fets de l’1 d’octubre i una 

segona arran de l’empresonament dels dos líders socials d’Òmnium Cultural i de 

l’ANC.) Consideren que aquests darrers fets són gravíssims; per això, cal que la 

Declaració estigui referendada per la majoria dels integrants del Consell de Ciutat 

presents al Plenari.  
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Tot seguit llegeix el text que van aprovar a la Comissió Permanent del 20 de 

novembre:  

 

«Proposta de Declaració que presenta la Comissió Permanent del Consell de 

Ciutat per a la seva deliberació i, si s’escau, aprovació. 

 

 Rebutjar l’escalada repressiva dels darrers mesos i exigir 

l’excarceració immediata de tots els presos polítics, que ho són 

malgrat haver actuat sempre pacíficament i democràtica, d’acord 

amb el mandat sorgit de les urnes. 

 

 Expressar el ple suport al Govern legítim de la Generalitat de 

Catalunya, encapçalat pel Molt Honorable President Carles 

Puigdemont i per l’Honorable Vicepresident Oriol Junqueras. 

 

 Expressar el ple suport a la Mesa i al Parlament de Catalunya, que 

s’han vist desposseïts de les seves competències per l’aplicació 

indigna de l’article 155 de la Constitució espanyola. 

 

 Exigir la fi de la judicialització de la política catalana i condemnar 

l’arbitrarietat i l’ús partidista amb què s’estan aplicant les lleis, tot 

pervertint la separació de poders que qualsevol estat de dret digne 

ha de garantir. 

 

 Instar la Unió Europea i la resta d’institucions internacionals a exercir 

una mediació política que faciliti el diàleg i la cerca d’una solució 

política. 

 

 Exigir l’aixecament immediat de l’aplicació de l’article 155 de la 

Constitució espanyola.» 

Tot seguit assenyala que les persones que vulguin intervenir en el debat que ara 

s’obre han d’aixecar la mà. 

 

Cedeix la paraula a la Sra. Àngels Esteller, del Grup Municipal del Partit Popular. 

 

 Sra. Àngels Esteller [Grup Municipal del Partit Popular] 

Comenta que abans no intervinguin la resta de membres, voldria que aquesta 

Declaració es fonamentés i raonés amb arguments sòlids.  

 
 Sra. Montse Morera [Consell d’Associacions de Barcelona] 

Explica que, atesa la gravetat dels fets que s’estaven produint i que havien 

mobilitzat molts ciutadans i ciutadanes, el Consell de Ciutat, com a òrgan intermedi 

entre la ciutadania i el Govern, també havia de donar-hi una resposta. Després de 

valorar el contingut de la Declaració, de votar-la i d’obtenir una majoria de vots a 

favor de la seva acceptació, van decidir que el Consell de Ciutat també havia de 

donar-hi —o no— el seu vistiplau.  
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 Sr. Alejandro Goñi [Pimec Comerç–Petita i Mitjana Empresa de 

Catalunya] 

Intervé per dir que, en la seva opinió, mil ciutadans atonyinats són més que 

suficients per demanar aquest Ple.  

 Sra. Montse Morera [Consell d’Associacions de Barcelona] 

Cedeix la paraula a la Sra. Mercè Rey. 

 Sra. Mercè Rey [Consell d’Associacions de Barcelona] 

Comenta que, d’acord amb el contingut del primer paràgraf, sembla que només es 

demani l’excarceració de les persones electes, però segurament la intenció és 

demanar l’excarceració de tothom, inclosos els dos Jordis.  

 Sra. Montse Morera [Consell d’Associacions de Barcelona] 

Explica que per als Jordis ja van fer una Declaració —penjada a la web— a nivell de 

la Comissió Permanent.  

 Sr. Ignasi Parodi [Fundació Trinijove] 

Demana, com a membre de la Junta Directiva de la Taula del Tercer Sector, que 

s’exigeixi el cessament de la intervenció econòmica de les finances de la 

Generalitat, atès que ha comportat el bloqueig de moltes partides pressupostàries i 

que afecta el funcionament de les entitats socials i dels serveis que presten.  

 Sr. Jaume Asens [Quart tinent d’Alcaldia] 

Aclareix que les mesures esmentades tenen a veure amb l’aplicació del 155 i que, 

per tant, queden incloses en aquest punt.  

 

 Sr. Javier García [Federació d’Entitats Llatinoamericanes] 

Al·lega que no han tingut prou temps per debatre el document amb les entitats de 

la seva Federació, raó per la qual se’ls fa difícil definir el seu vot. Afegeix que el 

document no els va arribar d’una manera formal: el van rebre indirectament, fa dos 

dies, per correu electrònic.  

 Sra. Glòria Martin [Persona d’Especial Rellevància Ciutadana] 

Comença la intervenció dient que, un cop més, se sent decebuda perquè el Consell 

de Ciutat els presenta una Declaració que no té res a veure amb els objectius amb 

què es va crear aquest òrgan consultiu i de participació de Barcelona (és a dir, 

abordar qüestions cabdals per a la ciutat, com ara el Programa d’Actuació Municipal 

[PAM], els Pressupostos i les Ordenances Fiscals). Mai no va ser creat com un òrgan 

de representació política, però no hi ha dubte que ara s’està utilitzant amb finalitats 

estrictament polítiques. 
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Manifesta el seu absolut desacord amb tots i cadascun dels punts expressats en la 

Declaració, i ho argumenta de la manera següent. Assenyala que en el punt primer 

es parla d’«escalada repressiva», però, al seu parer i amb el màxim respecte, 

considera que l’única repressió que hi ha hagut ha estat per part del Govern de la 

Generalitat i de la Mesa del Parlament, que no han deixat expressar-se als 

representants polítics del Parlament que no pensaven com ells —segons es va fer 

palès els dies 6 i 7 del mes de setembre— i que han negat la veu dels ciutadans 

representats per les forces polítiques contràries a la independència. Assegura que 

ella respecta molt les persones que defensen la independència de Catalunya, però 

també creu que cal respectar les persones que pensen d’una manera diferent. Diu 

que estem en un país democràtic i que creu en la llibertat de les persones, a 

condició que respectin les lleis i la Constitució espanyola, que és la norma suprema 

que tothom que viu al nostre país ha de respectar.  

Diu que en el primer punt també es parla de presos polítics. Argumenta que tothom 

coneix perfectament el significat de «pres polític» i que en aquest cas no estem 

davant de presos polítics, sinó de polítics presos per una qüestió gravíssima: 

l’incompliment de les normes fonamentals del nostre ordenament jurídic, tant la 

Constitució, com les lleis i el Reglament de la Cambra. Afirma que ningú no ha estat 

empresonat per les seves idees, tal com fins i tot reconeix Amnistia Internacional. 

Tot seguit es refereix a les actuacions pacífiques que s’esmenten en la Declaració. 

Pregunta als assistents si consideren pacífica l’actuació dels manifestants, amb els 

dirigents de l’ANC i d’Òmnium incitant a l’odi i a la violència, manifestada amb les 

destrosses de quatre vehicles policials davant la mateixa Policia, i amb proclames i 

actituds d’amenaça, segrestant la llibertat de les persones i dels funcionaris de 

l’administració que només feien complir les ordres judicials rebudes.  

Després es refereix al Sr. Puigdemont i al Sr. Junqueras. Diu que van perdre la 

seva legitimitat quan van actuar de manera contrària a la llei i a la Constitució i 

ignorant la voluntat de la resta del poble de Catalunya que no pensa com ells. Al 

seu parer, ens trobem davant d’un Govern excloent i que només representa una 

part de la societat catalana. 

Quant a la Mesa del Parlament, el seu comportament va ser molt lamentable. 

Afegeix que la Sra. Presidenta del Parlament ha de representar totes les forces i no 

només les que coincideixin amb les seves tendències polítiques. A més, tant ella 

com la resta de membres de la Mesa, tenien l’obligació de complir la llei i la 

Constitució. Si no estaven disposats a assumir aquestes responsabilitats, no 

haurien d’haver acceptat el càrrec.  

Assenyala que Espanya és un país democràtic i que hi ha una veritable separació de 

poders.  

Es refereix de nou a la funció que hauria de tenir el Consell de Ciutat i explica que li 

preocupa veure com es destinen temps i esforços a temes que no li pertoquen. Tant 

el Consell com la Sra. Colau haurien de resoldre les necessitats dels ciutadans més 

febles de Barcelona, proporcionant-los els mitjans necessaris (com ara un habitatge 

digne) per sortir de la situació crítica en què es troben. També cal ajudar la gent 
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gran, les persones amb discapacitat, i els infants i famílies que no tenen prou 

recursos per sobreviure. Afirma que això és el que de veritat necessita Barcelona i 

la seva gent.  

 Sr. Jaume Asens [quart tinent d’Alcaldia] 

Prega que tothom sigui més breu i que les intervencions no superin els dos o tres 

minuts. 

 Sra. Paz Cano [Persona d’Especial Rellevància Ciutadana] 

 

Comenta que es vol referir a tres criteris fonamentals del Consell de Ciutat: 

legitimitat, representativitat i una convivència cívica satisfactòria. Explica que en 

aquests moments la veu del poble està dividida en dos grups pràcticament iguals. 

Fer una Declaració, tenint en compte que el Consell no és un òrgan polític, sinó la 

veu de la ciutat, significa menysprear la meitat de la societat, i que no té cap dret a 

fer-ho. Afegeix que una convivència cívica satisfactòria comporta no posicionar-se 

políticament com a òrgan consultiu.  

 

Quant a la legalitat, assenyala que hi ha una norma i una Constitució. Al seu parer, 

la Declaració vulnera el principi de divisió de poders des del moment en què es 

demana al Govern, al Gobierno, o a l’Ajuntament, que facin una declaració i 

exigeixin als jutges, que estan fent una feina separada del poder legislatiu i del que 

és el Govern, que prenguin unes decisions concretes. Considera que utilitzar el 

Consell de Ciutat per coaccionar els òrgans judicials va en detriment de la 

democràcia. 

 

 Sra. Maria Rosa Lunas [Federació d’Organitzacions Catalanes de Gent 

Gran, Dones i Famílies] 

 

Comenta que discrepa del que ha dit la Sra. Glòria Martín i que, com a membre de 

la Federació que representa, del Consell de la Gent Gran de Barcelona, i del Consell 

de Ciutat, i com a ciutadana del món, vol manifestar que, segons s’apunta en el 

document, s’han vulnerat els drets de totes les persones pel que fa al seu 

pensament polític. Diu que el que ha passat en els darrers mesos a Catalunya és 

d’una gravetat extraordinària, però que perjudica tot Espanya. Considera que 

aquesta denúncia s’ha de fer davant el Tribunal Europeu de Drets Humans, i 

interpel·la l’Ajuntament de Barcelona, promotor l’any 2000 de la Carta Europa de 

Salvaguarda dels Drets Humans, perquè denunciï la vulneració reiterada per part 

del Govern espanyol d’aquests drets.  

 

 Sr. Carlos Ruíz [Registre Ciutadà] 

Assenyala que només vol fer una reflexió molt breu. Explica que no és jurista ni 

advocat ni té res a veure amb les lleis. És científic, i, com tothom sap, a la ciència 

no hi ha res immutable: es busca el coneixement de la veritat a través de proves 

empíriques, objectives, reproduïbles i demostrables d’una manera fefaent, a 

diferència de les lleis, que són interpretables. Demana, per tant, que no 
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s’argumenti amb premisses falses, que es donen com a certes, quan en realitat no 

són res més que interpretacions. Diu que s’ha llegit l’article 155, i que ell ho entén 

—demana perdó per emprar una frase poc elegant— de la manera següent: «Hago 

lo que me sale del arco para hacer lo que me da la gana», perquè un no pot 

vulnerar les lleis i fer el que vulgui, el que sigui necessari.  

Afegeix que ja n’hi ha prou de repetir argumentaris polítics vuits de contingut, com 

moltes de les propostes que s’han presentat al Parlament de Catalunya.  

Al seu parer, allò que legitima el Consell de Ciutat és que som ciutadans —de 

Barcelona, de Catalunya... del món—. Ciutadans que tenen el dret d’expressar-se 

lliurament, des del respecte; un respecte que legitima aquestes mateixes idees, a 

condició que no es vagi en contra dels drets humans, sinó, precisament, que es 

defensin. Confia que en el que queda del Consell de Ciutat es produeixi un re-

adreçament i es comenci a parlar de raons contrastables i objectives, i no d’ideals, 

del que un creu que diu la llei. La llei ho diu ben clar: faré el que calgui; és a dir, el 

que sigui. Ara bé, els ciutadans de Barcelona no estan disposats a tolerar aquest 

«el que sigui». Les idees es poden defensar, però no amb «el que sigui».  

 Sra. Lluïsa Erill [Secretariat d’Entitats de Sants, Hostafrancs i la 

Bordeta] 

Agraeix a la Comissió Permanent el fet que s’hagi portat aquest document al 

Consell de Ciutat, perquè aquest òrgan serveix per a alguna cosa més que per 

mirar pressupostos. 

Es refereix al fet que hi ha mig Govern exiliat, mig Govern elegit legítimament, que 

el 155 ha destituït. També diu que no només s’ha privat de llibertat als qui ara són 

a la presó, sinó que també s’està vulnerant el dret dels seus fills i filles, dones, 

marits, companys..., a tenir al seu costat la seva família. 

Diu que les lleis existeixen per discutir-les, per transformar-les, i per anar-les 

canviant a mesura que canvia la societat, i posa com a exemple el cas de la Clara 

Campoamor i de la Rosa Parks: si elles no s’haguessin saltat les lleis, potser ara les 

dones no podrien votar i els negres continuarien anant en autobusos diferents.  

 

 Sra. Carme Riu [Institut Municipal de Persones amb Discapacitat] 

Agraeix que s’hagi portat aquest document al Plenari Extraordinari del Consell de 

Ciutat, perquè pensa que aquí és on s’ha de demostrar què és la ciutadania.  

Vol remarcar que l’any 1933 les dones van votar per primera vegada a l’Estat 

espanyol, però que no se n’ha fet cap commemoració, probablement perquè va 

tenir lloc durant la República.  

Diu que la política ha d’anar per davant de les lleis, i que el que ara cal és que els 

polítics puguin arribar a pactar de manera que la ciutadania se senti bé amb allò 

que pacten i que fan, però que això no s’ha produït de cap manera i, que a més a 
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més, s’ha reprimit les persones, cosa que ella considera un fet gravíssim, perquè no 

té en compte els drets humans. Per això, des d’aquesta perspectiva, ells creuen 

que han de votar a favor d’aquest text. 

 Sr. Antonio Fortes [Consell Ciutadà del Districte 9 - Sant Andreu] 

Explica que ha consultat el Reglament del Consell de Ciutat, tota la documentació 

relativa a aquest òrgan, i enlloc ha trobat cap paraula que indiqui que ha de 

presentar aquest document i aprovar-lo. Assegura que, personalment, defensa 

molts dels seus punts; per exemple, està totalment en contra de l’aberració de 

posar a la presó els nostres polítics, i de l’aplicació l’article 155, però pensa que 

aquest document és molt sectari: s’agafa una part del perquè es va aprovar el 155, 

però no es diu res del perquè es va arribar a l’aprovació d’aquest article, i caldria 

explicar-ho. Es va aprovar perquè el Parlament de Catalunya i el Govern de la 

Generalitat es van saltar l’Estatut i la Constitució. Li preocupa especialment que se 

saltessin l’Estatut i, sobretot, el Reglament Interior del Parlament. No es tracta de 

si nosaltres som boníssims i els altres dolentíssims; la qüestió és que hi ha tot un 

procés i que no es recull per què s’ha arribat a aquesta situació. 

Considera, en resum, que en aquest Consell de Ciutat no es pot aprovar aquesta 

resolució. 

 Sr. Rodrigo Araneda [Consell Municipal de Lesbianes, Gais i Homes i 

Dones Bisexuals, Transexuals i Intersexuals] 

En primer lloc vol aclarir que ell representa dos consells: el Consell LGTBI i el 

Consell d’Immigració. Li sembla molt bé que el Consell de Ciutat faci una declaració 

sobre els fets que s’han produït últimament, però té un dilema molt gran, perquè 

no hi ha hagut prou temps per debatre el document en qüestió en el si dels 

Consells que representa. Diu que, de la mateixa manera que en el Plenari hi ha 

diferents opinions, també en els consells hi ha diferents posicions, raó per la qual 

els és molt difícil votar aquest document.  

 Sr. Gabriel Jené [Barcelona Oberta] 

En primer lloc vol agrair la valentia del Consistori de tirar endavant un document 

tan compromès com aquest. Entén, com a representant d’una entitat de 

comerciants, que potser no tothom comparteix el sentiment sobre aquest 

document, però creu que majoritàriament l’han d’aprovar, l’han d’acceptar, perquè 

significa que l’Ajuntament té la voluntat de significar-se amb relació a uns fets tan 

greus com els que s’han produït. Vol expressar la possible reserva que pugui haver-

hi per part d’alguns companys, però, com a president, pren la determinació 

d’acceptar-lo.  

 

 

 Sr. Amadou Bocar Sam Daff [Registre Ciutadà] 

Diu que, com també ha comentat el seu company Rodrigo, quan es fa una 

declaració i es representa un col·lectiu, si no s’ha debatut abans, costa molt definir-
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se davant el que s’ha de pronunciar. En tot cas, cal recordar que s’està davant 

d’una situació molt excepcional. 

Creu que, com a punt de partida, estaria bé plantejar-se la ciutadania i la 

democràcia, perquè la gent que es manifestaven ho feien perquè tenen el dret de 

manifestar-se, de mobilitzar-se.  

Pensa que una institució com el Consell de Ciutat pot posicionar-se davant el que 

ha succeït: no un posicionament polític a favor de l’article 155 o no, sinó la violació 

i la violència que han recorregut tot el món. Per tant, en el moment del vot, creu 

que cadascú prendrà la posició que li correspongui d’acord amb les seves 

conviccions, i en els casos en què no s’hagi disposat de prou temps per comentar 

amb les bases el posicionament que cal adoptar davant d’aquest document, es 

podrà fer la valoració i el vot que correspongui.  

 Sra. Montse Morera [Consell d’Associacions de Barcelona] 

Agraeix les intervencions i informa que ara és el torn dels grups polítics.  

 Sra. Àngels Esteller Ruedas [Grup Municipal del Partit Popular] 

Comença la intervenció dient que lamenta que la persona que ha defensat aquest 

document, aquesta Declaració, no hagi justificat les acusacions tan greus que s’hi 

recullen.  

També es refereix al fet que a causa, principalment, de la inestabilitat política que 

està generant aquest desafiament independentista, Barcelona hagi perdut l’Agència 

del Medicament, la qual cosa és molt greu, perquè es perden moltes oportunitats. 

Li sorprèn que aquí no se n’hagi dit res, perquè el que ha de fer el Consell de Ciutat 

és treballar per millorar la qualitat de vida i les condicions de la ciutat. Afegeix que 

no es poden comprometre les entitats per una voluntat política, per una proposta 

que té un calat ideològic profund i que està superada, tant pels mateixos 

esdeveniments, com pels seus protagonistes, avui, alguns d’ells a la presó. Per 

tant, aquí s’està fent una valoració de coses que ja estan superades.  

Considera que aquesta Declaració és una gran ofensa a l’estat de dret, perquè a 

Espanya hi ha un estat democràtic de dret, amb separació de poders, per això 

forma part de la Unió Europea i de tots els organismes internacionals. Per 

consegüent, aquesta Declaració és una atac als valors i principis de la Unió 

Europea, que ha donat suport al president Rajoy. El president Rajoy ha actuat amb 

l’últim recurs que tenia: aplicar el 155, perquè el Govern de la Generalitat es va 

saltar totes les lleis i va liquidar l’Estatut d’Autonomia els dies 5 i 6 de setembre, 

amb la llei de transitorietat, la qual va posar fi als drets dels catalans. Per tant, el 

155 suposa un retorn a la normalitat. Recalca que a Catalunya no hi presos polítics; 

si són a la presó no és per les seves idees, sinó per unes accions constitutives de 

delicte. No compren com es pot caure en el parany de dir que a Espanya hi ha 

presos polítics i que cal retirar el 155. Diu que el 155 s’acabarà quan se celebrin 

eleccions dins d’un mes, que s’ha institucionalitzat la mentida, i que aquest 

Ajuntament continua amb una mentida, perquè té una alcaldessa que l’únic que vol 

és generar més inestabilitat, sumant-se a la de la Generalitat.  
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Afirma que el Grup Popular entén que tothom té plena llibertat de dir i de pensar el 

que vulgui, però que tots estem sotmesos a la llei; els polítics independentistes, 

també. Demana si potser volen impunitat per fer el que vulguin, encara que suposi 

la ruïna per a Catalunya i que moltes empreses hagin hagut de marxar. Cal 

aconseguir que les empreses tornin i que tots recuperem la convivència.  

Tot seguit assenyala que Espanya acaba d’ingressar en el Consell Permanent dels 

Drets Humans, avalada per 180 països, i que això no hagués passat si Espanya se 

saltés els drets humans. Dir que Espanya no respecta els drets humans ens 

desacredita a tots. Considera inacceptables les barbaritats que es diuen en aquest 

document, amb unes acusacions gravíssimes que s’ha estat incapaç d’argumentar.  

Insisteix en el fet que Espanya és un país democràtic, que no hi ha cap pres polític, 

que hi ha separació de poders, i que des del Consell de Ciutat no li podem dir al 

jutge què ha de fer, perquè seria una ingerència; significaria subordinar el poder 

polític al poder judicial.  

Diu que ella vol el millor per a Catalunya; una Catalunya forta i pròspera, i que per 

això ha d’estar dins d’Espanya i d’Europa, amb ordre i convivència.  

Acaba dient que respecta molt el Consell de Ciutat, però que aquest òrgan té unes 

funcions, i no es poden distorsionar ni pervertir amb un document que 

institucionalitza amb una mentida, que diu coses molt greus, sense avalar ni 

justificar.  

 Sra. Trini Capdevila [Grup Municipal d’Esquerra Republicana de 

Catalunya] 

Comença dient que, a diferència de la representant del PP, ella no pretén fer cap 

míting polític, perquè no és el lloc ni el moment.  

Diu que Esquerra Republicana és un dels firmants que van demanar que es fes la 

Permanent, perquè consideraven que la situació era tan greu, que el Consell de 

Ciutat, l’òrgan màxim entre els ciutadans i l’Ajuntament, tenia dret a dir-hi la seva.  

Assenyala que la problemàtica greu va començar amb els fets de l’1 d’octubre, 

quan la policia espanyola va atonyinar tothom que se’ls va posar per davant, tal 

com demostren les imatges que s’han vist per tot el món. Això va motivar l’aturada 

general del 3 d’octubre, en protesta per la violència de l’Estat espanyol contra una 

població pacífica que només volia votar. Per tant, l’únic responsable de tot això és 

l’Estat espanyol. Quan la gent ocupa el carrer, sempre de manera pacífica, és per 

protestar, primer pels Jordis i després per l’empresonament de la meitat del Govern 

de Catalunya, del Govern legítim triat per la ciutadania, i afegeix que si l’altra part 

del Govern no s’hagués exiliat, també seria a la presó.  

 

Explica que, des del punt de vista d’Esquerra Republicana, el Consell de Ciutat té 

tot el dret del món de dir-hi la seva: els que hi estiguin a favor, que votin a favor, i 

els que hi estiguin en contra, que votin en contra; també entendran que els que no 

hagin tingut temps de debatre-ho amb l’entitat que representen, s’abstinguin de 

votar.  
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Considera que al Consell de Ciutat s’ha de poder parlar de tots els temes que 

afecten els ciutadans de Barcelona, pensin com pensin. També creu que totes les 

persones que són a la taula i totes les persones que representen entitats són 

demòcrates i que, per tant, tothom hauria d’estar a favor d’aprovar aquest 

manifest. 

 

 

 

 Sra. Maria Magdalena Barceló [Grup Municipal de Ciutadans] 

Diu que vol aprofitar l’ocasió per agrair la feina tan altruista que està fent tothom 

per a la nostra ciutat. 

Explica que a Ciutadans estan preocupats pels moments tan durs que s’estan vivint 

i per la divisió social que s’ha creat, tal com han reflectit algunes de les 

intervencions. Ara bé, estar en democràcia vol dir això: que cadascú pensí d’una 

manera determinada; és tan vàlid un pensament independentista com un de 

diferent, però els polítics mai no haurien de crear problemes, i aquesta vegada se 

n’han creat per decisions errònies.  

Insisteix en el fet que són moments difícils i que entén que hi ha gent que té amics 

o companys a la presó. Diu que ningú no s’alegra del sofriment dels altres, però 

que això va passar perquè es van saltar les lleis, els dies 6 i 7 de setembre en el 

Parlament de Catalunya, que representa tots els ciutadans del nostre país, igual 

que aquest Consell.  

Assenyala que aquesta Declaració la votaran en contra pels motius següents: es fa 

referència a presos polítics, però a Espanya no n’hi ha, de presos polítics. Si són a 

la presó, és perquè es van saltar les lleis, l’Estatut d’Autonomia i la Constitució; van 

cometre actes constitutius de delicte. També els preocupa el fet que es digui que el 

155 està paralitzant les ajudes socials, però això no és veritat. No s’ha de 

responsabilitzar el 155 de les subvencions que encara hi ha pendents o que no 

s’han convocat. El 155 no té la culpa de la gestió nefasta que socialment s’ha fet a 

Catalunya, perquè, de fet, és el Govern de la Generalitat el que s’ha oblidat de les 

ajudes socials.  

Acaba dient que li preocupa molt la paràlisi de la ciutat, que no s’ha d’oblidar que 

són polítics que treballen en l’àmbit municipal, que no poden paralitzar la ciutat i 

que voldria que tots fossin capaços, en molts moments, de deixar la ideologia de 

banda i que quan hi hagi propostes positives per a la ciutat es deixin enrere les 

discrepàncies.  

 

 Sr. Raimond Blasi [Grup Municipal Demòcrata] 

Diu que també es vol sumar a l’agraïment a les persones que han pogut assistir a 

aquest Consell Extraordinari, amb una certa vocació d’urgència.  
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Explica que des del PDeCAT, des del Grup Municipal Demòcrata, van proposar la 

realització d’un Consell de Ciutat per poder parlar d’aquest tema. Es refereix a la 

legitimitat d’aquest Consell i diu que finalment es va triar l’opció que el convoqués 

la Permanent, atès que aplega el conjunt de la representativitat del Plenari del 

Consell. A més a més, és un text que va ser aprovat i consensuat en el si del 

Plenari de l’Ajuntament de Barcelona.  

Consideren que el Consell de Ciutat té prou legitimitat, perquè compta amb la 

representació dels ciutadans a títol individual, del Registre de les entitats que 

representen el conjunt dels sectors de la ciutat; de les institucions, sindicats, 

universitats, partits polítics i comissions pròpies que té a l’Ajuntament. Es tracta, 

doncs, d’un àmbit en el qual s’han debatut molts aspectes que afecten la ciutat de 

Barcelona; per tant, per què no per a una cosa que afecta 1.500.000 de persones, 

ciutadans de Catalunya? Barcelona ha estat pionera en encapçalar moltes 

iniciatives, i no es podien quedar enrere en aquest sentit.  

Diu que ells també van impulsar que hi hagués un debat de l’estat de la ciutat: el 

darrer plenari que hi va haver en aquest Consell de Ciutat.  

Pel que fa a la relectura de la proposta que es presenta, enlloc surt la paraula 

«independència»: es parla de democràcia, de l’article 155, de recuperar la 

normalitat, d’un Govern legítim elegit a les urnes, d’un Parlament, d’una Mesa.  

Continua dient que també hi va haver una discussió i debat en el si de la 

Permanent, més o menys com ha passat aquí: persones a favor, no tant a favor, 

amb la necessitat de mantenir un punt d’abstenció perquè representen diferents 

sensibilitats. En tot cas, no és un moment de grisos: és un moment de blanc o de 

negre, un moment de situar-se. Així mateix, vol deixar clar el respecte a tots i 

cadascun dels posicionaments que hi ha hagut i que hi puguin haver en el si de la 

votació posterior. 

Recalca que el més important d’avui era que parlés aquest Plenari en tota la seva 

representativitat transversal i que esperen i desitgen que sigui així.  

Acaba dient que el seu grup votarà favorablement aquesta proposta. 

 Sr. Jaume Asens [quart tinent d’Alcaldia] 

Agraeix les intervencions de tothom i diu que hi ha una esmena que cal decidir si es 

vota de manera separada al text. En el primer punt es parla d’exigir l’excarceració 

de tots els presos polítics. Diu que entén que es podria interpretar com que els 

líders socials ja hi estan inclosos i demana a la Sra. Mercè Rey, que ha proposat 

l’esmena, si potser caldria especificar-ho.  

 Sra. Mercè Rey [Consell d’Associacions de Barcelona] 

 

Diu que, al seu parer, quan li posen la coma, «i d’acord amb el mandat», aleshores 

estan exclosos.  
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 Sr. Jaume Asens [quart tinent d’Alcaldia] 

Considera raonable votar primer el text i després votar si s’incorpora aquesta 

esmena. 

Demana que les persones que vulguin votar favorablement el text que aixequin la 

mà i es procedirà a comptar-les. Després demana que les persones que vulguin 

votar en contra i les que es vulguin abstenir facin el mateix.  

 

Finalment, anuncia el resultat de la votació: 35 a favor, 4 en contra i 4 abstencions. 

Tot seguit proposa que es voti l’esmena del text, que quedaria de la manera 

següent: «Rebutjar l’escalada repressiva dels darrers mesos i exigir l’excarceració 

immediata de Cuixart, Sànchez i de la resta de presos polítics del Govern de la 

Generalitat.» 

Després de procedir a la votació, s’aprova l’esmena i queda incorporada en el text.  

Aclareix que els Regidors no han votat, perquè no està previst que ho puguin fer, i 

recorda que el proper Consell de Ciutat serà el dia 13 de desembre per debatre i 

aprovar, si s’escau, el Dictamen sobre Pressupostos i el nomenament de les 

persones que han de formar part dels Òrgans de Garanties del Reglament de 

Participació. 

 

Agraeix la participació de tots els assistents i dona per finalitzat aquest Plenari.  

 

 

 

 

Certifica aquesta acta la Sra. Maribel Fernández Galera, Secretaria Jurídica.  


