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Alcalde: Si els regidors ho creuen convenient podríem començar, en tot cas, demano el parer dels 
portaveus..., sí, la Mònica arribarà i, en tot cas, si comencéssim indicaria qui no pot venir, sí la 
regidora Oliveras arribarà. No, no, el senyor Massagué ja s'ha disculpat. Per nosaltres es pot 
començar no sé si per part de la CUP hi algun problema...? Per part de Ciutadans, no? Per part del 
Partit Popular? Per part d'Esquerra? Per part del grup socialista?, no? Doncs en deu minuts abans de 
l'hora començaríem aquest Ple extraordinari convocat com deia per nou regidors que sumen més del 
terç del número de membres de la Corporació, per tant, tenen tot el dret a reclamar-lo i, per tant, el 
que pertoca en aquests moments primer és anunciar que el senyor Josep Maria Noguera i Enric 
Massagué s'han disculpat perquè no podran venir a la sessió, en tot cas, senyora secretària que 
consti en acta i, en tot cas, per iniciar formalment el Ple, el que pertoca és que la senyora Secretària 
faci lectura dels punts es proposen acordar en aquest Plenari Extraordinari .

MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS DEL PDECATMOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS DEL PDECATMOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS DEL PDECATMOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS DEL PDECAT ----DEMÒCRATESDEMÒCRATESDEMÒCRATESDEMÒCRATES ,,,,    ERCERCERCERC----ACCIÓACCIÓACCIÓACCIÓ    
GRANOLLERS I CRIDAGRANOLLERS I CRIDAGRANOLLERS I CRIDAGRANOLLERS I CRIDA----CUPCUPCUPCUP,,,,    AMB EL SUPORT DE ANC GRANOLLERS I ÒMNIUM CULTURALAMB EL SUPORT DE ANC GRANOLLERS I ÒMNIUM CULTURALAMB EL SUPORT DE ANC GRANOLLERS I ÒMNIUM CULTURALAMB EL SUPORT DE ANC GRANOLLERS I ÒMNIUM CULTURAL    
PER LA LLIBERTAT DELS PRESOS I PRESES POLÍTIQUES CATALANESPER LA LLIBERTAT DELS PRESOS I PRESES POLÍTIQUES CATALANESPER LA LLIBERTAT DELS PRESOS I PRESES POLÍTIQUES CATALANESPER LA LLIBERTAT DELS PRESOS I PRESES POLÍTIQUES CATALANES

El passat dilluns 16 d’octubre la justícia espanyola va decretar presó provisional per els presidents 
d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, i de l'Assemblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez. 

El 27 d'octubre el Senat, fruit de l’acord entre PP, PsoE i Ciudadanos per a la suspensió de 
l’autonomia de Catalunya, aprovava aplicar l’article 155 de la Constitució Espanyola, liquidant, de 
facto, l’autonomia catalana. L'aplicació del 155 és un atac més als drets dels catalans i les catalanes 
que se suma a les que ens hem vist sotmeses els darrers temps, com la censura, la violació del secret 
postal, les detencions de càrrecs públics, querelles i processos judicials contra govern, mesa del 
parlament i més de 700 alcaldesses i alcaldes, la brutal violència policial exercida l’ 1 d’octubre, el gran 
desplegament de forces policials que encara es manté a Catalunya i la intervenció i congelació dels 
comptes de la Generalitat de Catalunya. 

Seguint amb l'ofensiva de l'Estat contra Catalunya, el passat 30 d’octubre, el fiscal general de l’Estat 
va presentar davant l’Audiència Nacional i el Tribunal Suprem querelles per sedició, rebel·lió i 
malversació de fons públics contra el Govern de la Generalitat de Catalunya i contra la Mesa del 
Parlament de Catalunya, per haver dut a terme l’aplicació dels resultats de l’1-O.  

El passat 2 de novembre, el Tribunal Suprem va decidir aplaçar les declaracions dels i les membres 
de la mesa, entenent que es vulnerava el dret de defensa en citar-los amb només un dia d'antelació, 
sotmetent a vigilància policial la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i la major part dels 
membres de la mesa fins a la seva declaració prevista per al proper  9 de novembre.

El mateix dia l’Audiència Nacional decretava presó provisional sense fiança per al vicepresident Oriol 
Junqueras, i els consellers Jordi Turull (Presidència), Josep Rull (Territori), Meritxell Borràs 
(Governació), Raül Romeva (Afers Internacionals), Carles Mundó (Justícia), Dolors Bassa (Treball) i 
Joaquim Forn (Interior) .

En tots aquests empresonaments s'ha vulnerat la consideració bàsica del dret penal garantista d'evitar 
l'ingrés a presó fins que hi ha una condemna ferma, entenent que la presó és sempre el darrer recurs 
a aplicar. Es vulnera també el principi de respecte de la vida privada i familiar recollit en l'art. 8 de la 
Convenció Europea de Drets Humans sobre el dret al respecte de la vida privada i familiar, en 
mantenir els presos i les preses polítiques catalanes en presons allunyades del seu entorn social i 
familiar. D'altra banda també s'ha violat, en els trasllats des de l'Audiència Nacional fins a les presons 
de destí, el dret de les persones empresonades a no ser sotmeses a penes o tractes degradants 
incomplint amb la regla 45 de les Regles Mínimes per al tractament dels reclusos (ONU 1973), que 
expressament prohibeix «el trasllat dels detinguts, presos i penats en males condicions de ventilació o 
de llum, o per qualsevol mitjà que suposi un sofriment físic» . 

En el mateix procés, els membres del Govern a l'exili, pels que l'Audiència Nacional, havia reclamat 
una ordre de detenció internacional i l'extradició, el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i 
els consellers que l'acompanyen a Brusel·les Meritxell Serret (Agricultura), Toni Comín (Salut), Clara 
Ponsatí (Ensenyament) i Lluís Puig (Cultura), no hauran d'ingressar a presó i podran continuar a 
Bèlgica en llibertat. Així ho ha decidit el jutge que els ha interrogat. El magistrat els ha imposat com a 
única mesura cautelar que no surtin de Bèlgica, que resideixen en un lloc conegut i que es presentin 
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als jutjats cada vegada que se'ls requereixi.

Les resultes d'aquests processos són una prova inequívoca de l'ús arbitrari de la justícia espanyola 
amb finalitats polítiques, com ja s’havia vist en els casos dels presidents de l’ANC i Òmnium Cultural, 
Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, o contra els condemnats per haver organitzat la consulta del 9N. El 
tractament penal diferenciat i desproporcionat és un exemple més de com el govern espanyol i els 
seus aliats fas ús de tots els mecanismes al seu abast en favor d'un objectiu polític, posant en entredit 
la separació de poders i amb aquesta l'existència d'un veritable estat de dret. 

Empresonar persones per manifestar-se pacíficament, expressar idees i donar veu al poble, suposa 
vulnerar els principis i valors més bàsics de qualsevol democràcia. L’existència de presos polítics 
atempta contra els drets recollits a la Declaració Universal dels Drets Humans proclamada per 
l’Assemblea General de les Nacions Unides el 10 de desembre del 1948, i també contra el Conveni 
Europeu per la Protecció dels Drets Humans i de les Llibertats Fonamentals adoptada pel Consell 
d’Europa l’any 1950 i ratificada per l’Estat Espanyol.

El compromís de Granollers amb la llibertat , la pau, el diàleg i Catalunya és ferm i innegociable. 

Per tots els motius exposats:

    Es proposa a lEs proposa a lEs proposa a lEs proposa a l ''''Ajuntament en PleAjuntament en PleAjuntament en PleAjuntament en Ple ::::    

1. Rebutjar l’escalada repressiva dels darrers mesos i exigir l’excarceració immediata de tots els 
presos i preses polítiques que ho són malgrat haver actuat sempre pacíficament i democràtica, 
d’acord amb el mandat sorgit de les urnes.

2. Exigir a l'estat espanyol el màxim respecte pels drets i llibertats de les persones, recollits i 
protegits pels tractats internacionals.

3. Exigir l'efectiva separació de poders a l’Estat espanyol.

4. Expressar el ple suport al Govern legítim de la Generalitat de Catalunya, escollit democràticament 
per la ciutadania del país.  

5. Expressar el ple suport a la Mesa i al Parlament de Catalunya, que s’han vist desposseïts de les 
seves competències en aplicació indigna de l’article  155 de la Constitució Espanyola.

6. 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  ha 
de garantir.

7. 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 .

8. Exigir l’aixecament immediat de l’aplicació de l’article  155 de la CE.

9. Comunicar al Parlament de Catalunya, a l’Oficina del Parlament Europeu a Barcelona, a l’Oficina 
de l’Alt Comissionat de l’ONU per als Drets Humans (ACNUDH) i al Congrés dels Diputats, 
l’aprovació de la present moció. 

Alcalde: Moltes gràcies, també el nostre reglament orgànic municipal preveu la possibilitat de que 
entitats inscrites en un registre d'entitats puguin fer ús de la paraula si ho sol·liciten en temps i forma, 
tant Òmnium Cultural com a l'ANC ho han fet en temps i forma i, per tant, abans de què el portaveu de 
la moció que llegirà el senyor El Homrani, faci ús de la paraula, és preceptiu si ho desitgen, que 
Òmnium i ANC puguin parlar cada una d'elles per un temps a cinc minuts. Qui començarà? Endavant, 
té cinc minuts senyora Casanovas. Sí, perdó, ara mateix arriba el micròfon.

Senyora Casanovas (Òmnium Cultural): Senyor Alcalde, senyors regidors. Primer de tot els hi voldria 
agrair en nom de les entitats i partits polítics afectats haver penjat el llaç groc en solidaritat els nostres 
presoners. Uns membres legítims del Govern de la Generalitat i els altres presidents d'Òmnium 
Cultural i l'ANC. Per a mi el que els hi diré ara no em resulta fàcil, em resulta més aviat incòmode ja 
que comparteixo amb vostès el dia a dia a la ciutat de Granollers, però desgraciadament la realitat és 
la que és.
Començaré doncs fent un petit recorregut només en tres punts del PSC: El 2006 ens trobem ens 
trobem amb la retallada de l'Estatut, conseqüència de les fatídiques paraules del senyor Guerra "
cepillaremos como un carpintero el Estatuto de Cataluña, que no lo van a reconocer". Ara fem un salt 
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molt important, realment encara no el reconeixem. I ara fem un salt molt important, anem al 2015, la 
imatge del senyor Iceta de la mà del senyor Albiol i de la senyora Arrimadas presentant el recurs  en 
contra de la Resolució independentista al Tribunal Constitucional, realment la política porta estranys 
companys de camí. Un fet més proper i molt recent, una actitud quasi obscena del senyor Terrades al 
Parlament de Catalunya i que en el moment de retre homenatge als Jordis empresonats, es va 
mantenir assegut sense aplaudir i mig somrient, una imatge vergonyosa. Bé, però malgrat aquest 
historial, mai crèiem que fossin capaços d'avalar l'article cent cinquanta-cinc, saben vostès el que està 
representat per Catalunya l'aplicació d'aquesta article? Només és comparable amb la repressió del 
desplegament del Decret de Nova Planta. 
També patim un setge polític, cultural, judicial, econòmic com els nostres avantpassats, tot plegat, 
molt dolorós. Retornem ara al segle vint en què vostès, alguns de vostès, van lluitar contra el 
franquisme i concretament vostè senyor Mayoral ens recordava que havia corregut davant dels grisos 
i que havia estat l'assemblea de Catalunya, per tant vol dir que compartia molts dels ideals dels qui 
ara estan empresonats, difícil d'entendre la complicitat que ara comparteixen amb partits clarament 
franquistes. Com explicar aquestes contradiccions als ciutadans de Granollers que el van votar 
massivament? Ha de ser molt difícil tenint en compte que també els milers i milers de persones que 
s'han concentrat o ens hem concentrat a la nostra Porxada demanant llibertats, sí, clamant llibertat. 
Nosaltres cridant i vostès callant. 
Senyor Mayoral ja fa molts anys que ens coneixem, per tant m'imagino el que està patint i el debat i la 
lluita que deu tenir en el seu interior, per això crec que no hi ha dia que passi que no pensi amb els 
nostres presoners i les seves famílies, que no estan empresonats per corrupció o malversació, sinó 
per defensar els dos milions i mig de persones que els hi demanàvem independència. I com explicar 
aquestes contradiccions als ciutadans que el van votar massivament? Ha de ser difícil. La Txell Bonet 
i la Susanna Barrera ens ha fet arribar que els seus marits Jordi Cuixart i Jordi Sànchez, sense 
llibertat avui fa un mes a Soto del Real, un al mòdul u i l'altre en el mòdul quatre es mantenen forts i 
ferms, convençuts que van fer el que creia just i necessari en aquells moments .
Senyor Mayoral deixis encomanar per la força dels nostres presos polítics i segueixi els passos dels 
alcaldes de Terrassa, Blanes i tants d'altres. El PSC d'ara no és el mateix que vostè de jove el va 
il·lusionar, aquell PSC desgraciadament ha desaparegut, només li queda la P.
Per acabar els voldria llegir un paràgraf de la carta que Jordi Cuixart els hi va fer arribar, que ens ha 
fet arribar avui justament i que diu: "Les nostres institucions han rebut un atac sense precedents però 
la nostra resposta és més serens que mai, més cívics i pacífics que mai, sé de què parlo i seguir 
mantenint l'esperit d'autoestima col·lectiva que empenta el nostre d'interior de força, de bondat, i ens 
permet avançar com mai hauríem imaginat.

Alcalde: Moltes gràcies. Té la paraula Manel Gener, endavant Manel.

Senyor Gener: Bona tarda a tots. En nom de l'assemblea territorial de Granollers de l'Assemblea 
Nacional Catalana els voldria exposar per quines raons hem participat en la demanda d'aquest Ple 
extraordinari. No m'agrada haver de fer el que estem fent avui, m'hauria estimat més no haver de 
fer-ho i em pregunto per què hem arribat a haver de presentar aquesta Moció, i haver de parlar de tot 
el que està passant en aquest país en aquestes condicions. Però també em pregunto per què ens hem 
de sentir dir que ha estat per nosaltres que hem arribat a aquesta situació, perquè ho diuen i ho 
seguiran dient. Em pregunto per què ens hem de sentir dir: "què es pensaven?...nosaltres ja ho 
havíem dit". On som? Som en un Estat on tenir idees, voler posar-les en pràctica seguint les normes 
socials i polítiques, ha comportat que unes persones que són representants legítims d'una bona part 
de la població acabin a la presó per defensar aquests ideals, actuant en funció del seu compromís 
electoral. S'entén això? Què vol dir entendreu? Vol dir que en aquest Estat tan sols val guanyar i fer 
que el teu opositor es rendeix i acati el que tu creus que ha de ser, vol dir que s'hi val tot, tot, per tal 
d'imposar la teva voluntat, mentir, mentir i tornar a mentir. Sí, perquè ja no es tracta de tenir visions 
diferents d'una mateixa cosa, es tracta de no tenir cap pudor en descriure realitats sota el teu únic punt 
de vista i criminalitzar tot el que diuen els que creus que no pensen com tu, vol dir no tenir la 
responsabilitat que quan hi ha un conflicte que afecta a tot un col·lectiu es prohibeixi l'ús de la paraula 
a aquest col·lectiu, vol dir no deixar votar, vol dir que estàs disposat a fer qualsevol cosa per impedir 
que l'altre pugui ni tan sols plantejar-se què voldria, vol dir remenar les clavegueres, manipular els 
mitjans de comunicació, apallissar, dirigir el sistema judicial segons els teus interessos, atiar i donar 
ínfules als violents, mentir, amenaçar i seguir mentint. Estem aquí, estem en un context en el que sols 
val el que uns volen i en aquest cas sí que està clar que no són majoria. Què hem de fer doncs? 
Callar, perquè ens volen callats? Parar? Perquè ens volen quiets? Deixar de pensar? Perquè no volen 
que pensem? Hem hagut de presentar aquesta Moció com a ritual de la nostra resistència. És una 
qüestió de dignitat i per això ho fem. Ho hem fet, però insisteixo no m'agrada haver de fer aquestes 
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coses perquè vol dir que estem en un marc polític que no ens agrada gens i per això pretenem 
canviar-lo. També ens agradaria que a Granollers com a espai de participació pogués beneficiar-se 
d'aquest canvi, no volem que la nostra ciutat s'aparti de la reivindicació d'una nova organització de la 
política a Catalunya, de la construcció de la República i per tant, lluny de què el PP, Ciutadans i PSOE 
estan volent convertir el nostre país: un marc gestionat des del repulsiu cent cinquanta-cinc, un marc 
en el que només val guanyar sigui com sigui.
Acabo amb unes paraules de Jordi Sànchez president de l'ANC: "Gràcies per ser-hi i per seguir 
compromesos i mobilitzats pacíficament. El nostre compromís amb la llibertat, la democràcia i el país 
ve de lluny i estic segur que arribarà fins al final , la nostra força és la nostra unitat, som un país plural i 
per això la unitat te encara més valor. Queden encara etapes per recórrer en aquest nostre viatge, que 
ningú dubti que les farem totes i al final guanyarem. Us encoratjo a perseverar amb la mateixa actitud, 
amb la mateixa dignitat. La llibertat arribarà perquè són multitud a contradir l'autoritarisme, multitud a 
desitjar un nou país en forma de República. Gràcies per no oblidar-nos, sabem que no estem sols, 
llum als ulls, força al braç i el vint-i-u de desembre a votar i a guanyar".

Alcalde: Moltes gràcies. Fetes les intervencions inicials és el moment de que senyor Chakir El 
Homrani en nom dels regidors proposants faci ús de la paraula com a ponent, endavant senyor El 
Homrani.

Senyor El Homrani: bona vesprada a tots i totes. En primer lloc agrair als companys i companyes del 
PDCat, demòcrates de la CUP, Crida per Granollers i d'Esquerra Acció Granollers, per honorarme 
amb aquesta posició. Jordi Sànchez, President de l'Assemblea Nacional Catalana. Jordi Cuixart, 
president d'Òmnium Cultural, porten un més a presó preventiva acusats de sedició. Oriol Junqueras, 
Vicepresident i Conseller d'Economia del Govern de la Generalitat. Dolors Bassa, Consellera de 
Treball i Afers Socials i família, Jordi Turull, Conseller de Presidència i portaveu del Govern, Raül 
Romeva, Conseller d'afers exteriors, Relacions Institucionals i Transparència, Carles Mundó, 
Conseller de Justícia, Txell Borràs, Consellera de Governació, Administracions Públiques i habitatge, 
Josep Rull, Conseller de Territori i Sostenibilitat, Quim Fort, Conseller d'Interior, porten catorze dies a 
la presó preventiva acusats de rebel·lió. Quatre membres de la Mesa del Parlament en llibertat amb 
fiança: la Presidenta Carme Forcadell, que va tenir que passa una nit a la presó, el Vicepresident Lluís 
Guinó, les secretàries Anna Simó i Ramona Barrufet, també va ser acusat el secretari Joan Josep 
Nuet, el Major dels Mossos d'Esquadra. Josep Lluís Trapero i la intendent Teresa Laplana actualment 
en llibertat amb mesures cautelars també acusats. Els investigats pel jutjat número tretze i que van ser 
detinguts el dia vint de setembre i posteriorment alliberats: Josep Maria Jové, Josep Maria Salvador, 
Francesc Sutrias, Natàlia Garriga, Xavier Puig, David Palanques, Josuè Sallent, David Franco, Joan 
Manel Gómez, Joan Ignasi Sánchez, Pau Furriol, Mercedes Martínez i Rosa Maria Rodríguez, més de 
set-cents alcaldes citats per la fiscalia, més de mil ferits a l'u d'octubre ciutadans i ciutadanes d'aquest 
país, ciutadans i ciutadanes cridats a declarar per fer còpies de pàgines web, més de cent cinquanta 
pàgines webs tancades sense permís judicial. Ciutadanes i ciutadans que tenen atestats oberts per 
participar en actes polítics a la via pública, portar material per encartellar, o per encartellar cartells 
demanant el vot l'u d'octubre, o cartells que únicament ficava democràcia, tenen els atestats i en molts 
casos els cartells van ser requisats, ciutadans i ciutadanes que se'ls ha obert i/o retingut la seva 
correspondència personal, correspondència que és un dret bàsic secret de la correspondència. 
Regidors i regidores acusats d'incitació a l'odi per signar manifestos en contra de la violència policial 
que va causar més de mil ferits l'u d'octubre, i va rebutjar la presència dels cossos policials que van 
ser qui van ferir als ciutadans i ciutadanes d'aquest país en els seus en els seus municipis, vides i 
pobles. Ciutadans i ciutadanes acusats d'incitar l'odi per criticar les actuacions policials a les xarxes 
socials i que en alguns casos els van anar a buscar a casa seva, i se'ls van endur a comissaria 
emmanillats, mestres de les nostres escoles acusats d'incitació a l'odi per debatre sobre el que va 
passar l'u d'octubre, perquè els alumnes van preguntar i van respondre i van explicar que havia passat 
a l'u d'octubre. Mitjans de comunicació visitats sense ordre judicial i posteriorment els seus caps citats 
judicialment per la publicitat que han posat en aquests mitjans. Podria seguir, podria seguir i em deixo 
coses, però crec que és important situar tot perquè els deu presos, els deu presos polítics no és res 
més que la punta d'un iceberg, la punta d'un iceberg que va molt més enllà, que va molt més enllà i 
aprofito per disculpar-me de coses que m'he deixat, però crec que és important que contextualitzem el 
debat que tenim aquí, que contextualitzen la realitat que ens estem trobant, i que la contextualitzem de 
formal crua i real, és això i molt més, és la ultradreta campant als carrers de les nostres viles a Mataró, 
a Barcelona, a Terrassa, a València, campant amb absoluta impunitat i agredint, agredint per motius 
polítics, agredint per motius ètnics, agredint els ciutadans i ciutadanes, agredint a periodistes, agredint 
a servidors públics com Bombers i Mossos d'Esquadra. És tot això, els deu presos polítics, la brutalitat 
que significa tenir deu presos polítics actualment, únicament és una mostra de fins a on s'ha arribat, 
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fins a on la raó d'Estat està per sobre de l'estat de dret, i crec que això és molt, molt, molt, molt perillós 
i no ens ha de fer oblidar els deu presos polítics que cada dia recordem, que cada dia recordem, que 
cada nit recordem encara més forces, que les seves famílies recorden encara amb més forces, no ens 
ha de fer oblidar de tota la conculcació de drets que s'ha donat en aquest país en els últims mesos; 
perquè en el fons tot forma part del mateix; tot formen part del mateix, forma part d'un estat de dret en 
fallida que és l'Estat Espanyol, un estat que és capaç d'agredir els que en principi són ciutadans seus 
com vam veure l'u d'octubre, un Estat que està permetent aquesta violència de la ultradreta o prenent 
consciència de que la violència repressiva que s'està donant en aquest país va més enllà dels deu 
presos polítics, va més enllà de l'independentisme o de la voluntat de crear una República i del 
republicanisme, o ens equivoquem tots i totes plegats, perquè és el mateix Estat que en els últims 
anys ha seguit estirant la normativa legal per tenir acusats a tres-cents sindicalistes a partir de l'article 
cent trenta-cinc del codi penal, article que l'organització internacional del treball ha demanat derogar 
per activa i per passiva; és el mateix Estat que ha generat la llei mordassa, és el mateix Estat que 
utilitzant la legislació “ad-hoc” que es va crear per lluitar contra el terrorisme d'ETA, ha tingut i té 
empresonat durant un any en presó preventiva a uns nois d'Alsasua per una baralla en un bar, i porten 
un any de presó preventiva sense judici. És el mateix Estat que aprofitant això ha portat a judici a 
persones per fer bromes sobre Carrero Blanco a les xarxes socials, és el mateix estat que té la 
capacitat de no moure's, d'utilitzar la judicatura contra qualsevol dissidència política i actualment 
l'única dissidència política veritablement potent, veritablement de fons, veritablement que arrastra i 
que posa en dubte aquest Estat és la voluntat de poder tenir un projecte polític a Catalunya, de poder 
constituir una República lliure i socialment més justa i situo tot aquest marc perquè crec que si 
únicament portem aquest debat ha deu persones estimadíssimes, a deu persones que més d'un i de 
dos d'aquí coneixem personalment, i ens estimem personalment; si portem únicament el debat 
aquestes deu persones, no els estem fent un favor i estem amagant les vergonyes que molta gent ha 
de tenir per no actuar amb la fermesa, amb les conviccions davant d'aquest Estat, davant d'aquest 
Estat que ha sigut capaç de fer tot el que he explicat i més; que és capaç de portar la raó d'estat molt 
més enllà de l'estat de dret i un Estat que és capaç de portar la raó d'estat més enllà de l'estat de dret 
és un Estat indigne, i aquest preàmbul també serveix per demanar una cosa, per demanar una cosa 
que porto un parell de mesos demanant: si us plau, no parlem de desproporcionalitat ni d'errors quan 
estem davant d'indecència. Si us plau no parlem de desproporcionalitat i d'errors, estem davant 
d'indecència. Si el llistat de coses que he explicat no són indecents tenim un problema de valors, 
d'entesa en valors, que cadascú s'ho faci mirar.
I faig tot aquest inici perquè crec que no pertoca entrar en un debat capciós sobre els establiments 
jurídics de l'Estat Espanyol, sobre de quina manera es manipula l'ordenament jurídic per represaliar de 
manera arbitrària saltant-se tots els aspectes garantistes i democràtics que aquest mateix té, i de com 
s'utilitza, perquè podem entrar en aquest debat, hi han molts motius per entrar-hi: el primer motiu és 
que la pròpia Audiència Nacional, al vuitanta-nou quan no volia jutjar el que sí que és una rebel·lió, 
que va ser el cop d'Estat franquista, quan no el volia jutjar, va prendre un acord conforme el delicte de 
rebel·lió no és competència de l'Audiència Nacional, la mateixa Audiència Nacional que ara mateix té 
vuit persones en presó preventiva per aquest delicte, al vuitanta-nou, no vull entrar en aquest debat, 
no vull entrar en el debat de: es considera raonable que unes persones tinguin menys de vint-i-quatre 
hores per preparar-se la defensa d'un delicte que en principi comporta entre vint-i-cinc i trenta anys de 
presó? Crec que parles amb qualsevol jurista i et dirà que és una barbaritat. La setmana que va donar 
el Tribunal Suprem també és una barbaritat, però com que ens hem de comparar amb la desgràcia de 
l'audiència Nacional sembla que sigui meravellós. Mirin, jo vaig estar Madrid els dos dijous, el dijous 
en el que van entrar a presó el Govern legítim de la Generalitat, una part d'aquest Govern legítim, i el 
dijous en el que va entrar a presó per una nit la Presidenta del Parlament la senyora Carme Forcadell, 
i van sortir amb fiança els altres tres més membres de la Mesa i es va considerar..., no se li va 
demanar cap tipus de pena preventiva a en Joan Josep Nuet, i el segon dijous, el de la Mesa, tenies 
una sensació molt agredolça, que és, sembla que hagis d'estar content quan el que està passant és 
una barbaritat, quan el que està passant és que la Presidenta d'un Parlament; (el Parlament són 
inviolables políticament), se li ha demanat cent cinquanta mil euros per no entrar-hi i no se li va donar 
ni temps per recollir, estava preparat per a que la imatge hi fos, i estava molt ben preparat per a que la 
imatge hi fos; és que això no és raonable, és que això no va ser cap bona notícia, és que quan fem 
tota l'explicació de tot el que ha passat en aquest país en els últims mesos, el que veiem és que el que 
directament hi ha és un judici a la totalitat, a com a mínim, de dos milions de persones, pel que 
pensen, pel projecte polític que volen defensar, lícit i legítimament es pot compartir o no es pot 
compartir això està claríssim; ara quan amb el silenci o quan amb l'ajuda s'està facilitant que el 
Govern del partit Popular, aquell Govern amb el menor suport que hi ha hagut un Govern a l'Estat 
Espanyol pugui fer el que està fent..., crec que es mereix alguna reflexió. Per això també crec que és 
important explicar que no únicament afecta l'independentisme, explica l'article cent trenta-cinc del codi 
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penal, explica la llei mordassa, explica com s'utilitza ad-hoc la legislació antiterrorista per tenir 
empresonats a uns nois per una baralla, podem valorar-la com vulguem, però un any de presó 
preventiva. Com utilitzant ad-hoc aquesta legislació es va portar presó preventiva uns titellaires, que 
és important que també situem això, cal que veiem que primer vam ser nosaltres però que després 
serà qualsevol que pensi diferent al que volen que pensem, que tingui la valentia de tirar endavant 
davant d'un Estat repressor, que tingui la valentia de defensar les seves idees polítiques de manera 
pacífica, sempre de manera pacífica, si hi ha un orgull és que mai hi ha hagut cap tipus d'agressió, ni 
durant ni després, coses que alguns no poden defensar amb orgull perquè sí que s'han donat 
agressions. Que sempre s'ha buscat, de totes les maneres possibles, buscar l'acord perquè sigui la 
ciutadania qui decideixi si el projecte polític que defensem té una majoria per tirar endavant o no, la 
pròpia justícia espanyola està quedant en el seu mirall i està quedant en contra del molts juristes, 
catalans i espanyols, que estan avergonyits però callats, que han fet un manifest alguns sortint 
públicament, però s'ha arribat a un punt de por que ningú s'atreveix a discutir; mentrestant es cremen 
proves, desapareixen proves, es fan sessions a porta tancada en el Congrés sobre condonació del 
deute dels partits i no passa res, i no passa res.
Senyors el debat que tenim avui en aquest Ple, un debat necessari, no és un debat sobre deu bones 
persones que ara mateix estan a la presó, i lo de bones persones segur que ho poden compartir o no, 
però per mi crec que és el més important, l'adjectiu més important que et poden donar és ser bona 
persona, no sobre això, el que estem discutint avui és sobre el funcionament de la democràcia a 
l'Estat espanyol; el que estem discutint és com una democràcia i com tots els aparells de l 'Estat poden 
treballar per aniquilar el dissident polític , perquè el que estan fent és aniquilar; perquè la llista que hem 
explicat ara s'ampliarà i crec que tots els de la sala en som conscients, s'ampliarà, anirà més enllà, 
anirà més enllà, ja tenim pàgines webs on s'estan recollint denúncies als nostres mestres; ja tenim 
amenaces als treballadors públics, hi anirà més enllà, hi anirà més enllà. El debat sobre això el debat 
és sobre quina qualitat te la democràcia. Raó d'estat o estat de dret? És la pregunta que tots els 
membres d'aquesta sala ens hem de fer. Raó d'Estat o Estat de dret. Moltes gràcies.

Alcalde: Moltes gràcies senyor El Homrani. Obrim el torn d'intervencions dels grups municipals. En 
primer lloc té la paraula el portaveu del partit Popular senyor Moya endavant . 

Senyor Moya: Bona nit a tots i a totes. A nosaltres amb tots els respectes no entrarem a debatre 
aquesta Moció ja què pensem que aquest debat ja ha sigut en aquest Plenari; sí que direm que estem, 
defensem aquest Estat de dret i respectem les decisions judicials com no podia ser d'una altra 
manera.

Alcalde: Moltes gràcies, moltes gràcies demano respecte per totes les intervencions sisplau, per part 
de la CUP endavant.

Sra. Oliver: Gràcies bona tarda a tothom, moltíssimes gràcies per ser-hi avui aquí. 
"Mòdul u centre penitenciari Madrid VII Estremera. Recordem que som aquí perquè volem construir 
ponts, nous i sòlids, a través de mitjans pacífics i democràtics, ponts per damunt dels quals hi pugui 
transitar tothom cap a una societat millor, més inclusiva, més justa, més solidària i més lliure, per això 
més que mai cal perseverar en la mà estesa en la voluntat de diàleg en la necessitat, el fer de les 
solucions polítiques sense caure en les provocacions i amb la serenor de qui no vol cap mal per ningú, 
sinó el bé per a tothom. Gràcies perquè sabem que no estem sols com tampoc ho esteu vosaltres i 
tots plegats, malgrat les dificultats ens en sortirem, amb esperança, endavant i fins ben aviat, onze de 
novembre", paraules d'en Raül Romeva. 
Bé, donem les gràcies evidentment en primer lloc en Chakir, lògicament des de la Crida CUP 
enteníem, no?, que havíem de donar la paraula al diputat, que a banda de regidor és diputat d'un 
Govern, que malauradament ha estat silenciat i intervingut per part de l'Estat espanyol, i per tant 
enteníem que havia de ser en Chakir i no qualsevol altre qui fes aquesta intervenció .
Setze de novembre, ni planificat surt també, exactament un mes, un mes en el qual fa un mes van ser 
ingressats els nostres companys en Jordi Cuixart i en Jordi Sànchez, delicte...? Voler la 
independència del seu país petit. Vint-i-set d'octubre, uns dies enrere PP, Ciutadans, PSOE i la seva 
filial catalana aproven el cent cinquanta-cinc la suspensió de facto de l'autonomia catalana i aquí 
comença una ràtzia, com molt bé ha explicat en Chakir, de l'Estat espanyol que atempta contra els 
drets ètics, polítics, socials i lingüístics d'aquest país. Ignomínia, menyspreu, baixesa, vergonya, 
oprobi, infàmia, vilipendi, estigma, mofa, demèrit, escarni, PP, Ciutadans i el PSOE PSC han comès 
un ultratge a la dignitat dels pobles, a la dignitat humana en definitiva; deu preses polítiques i de 
consciència a la presó i a més a més en règim de dispersió com molt bé pateixen i saben els presos 
polítics bascos, gairebé mil persones ferides a cops de porra l'u d'octubre per dipositar un vot a l'urna; 
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un Govern cessat, comptes intervinguts, impunitat de l'extrema dreta, tres-cents milions d'euros 
gastats en policia local i Guàrdia civil, cacera de bruixes al professorat i una guerra contra el català de 
la mà del PP i de Ciutadans i d'alguns barons del SOE. I és que senyors del PP i de Ciutadans ja n'hi 
ha prou de mentir, estem cansades d'escoltar la cantarella de la imposició del català, vostès són tan 
conscients com ho som nosaltres que la convivència entre llengües a Catalunya és un fet actual i a 
més a més històric, vostès ho saben, sobretot PP i Ciutadans perquè ambdós ho han utilitzat, han fet 
peticions, instàncies, mocions en castellà, intervencions en castellà; fins i tot els anticapitalistes i 
d'esquerres com són nosaltres, els antisistema hem fet algunes esmenes i fins i tot algunes mocions 
presentades en castellà les hem votat a favor. Quin problema hi ha?, Vostès són conscients que 
l'única llengua que està prohibida, perseguida, absolutament minoritzada i menystinguda per les 
administracions espanyoles és, com evidentment saben, la llengua catalana; i saben perfectament que 
avui dia és una quimera trobar una pel·lícula en català, vostès saben que és un miracle pràcticament 
fer un judici a casa nostra en català, i sabem, i això ho sabem nosaltres, que trepitgem instituts i 
escoles cada dia, que realment és difícil per no dir gairebé impossible, trobar un pati on es parli 
sistemàticament en català. 
Mirin, hi ha tantíssima preocupació pel suposat conflicte lingüístic que només el 0,007 %, torno a 
repetir la xifra 0,007 % de les famílies catalanes a demanat l'escolarització en castellà, molta 
ignorància, molta mala llet o ambdues coses alhora, són el que sostenen aquest discurs de la falsa 
imposició. I parlen d'imposició i d'imposicions i vinga i fot-li, i jo em pregunto: no és imposició que tres 
famílies imposi a tres-cents alumnes, com ha succeït a Castelldefels, que el vint-i-cinc per cent de les 
classes es facin en castellà? No és una imposició que aquesta pretesa majoria silenciosa es negui el 
vot a cops de barrot a la majoria silenciada? No és imposició en qualsevol cas negar que Catalunya 
pugui decidir el seu futur en llibertat? No és imposició empresonar els companys Jordis per defensar 
la paraula, els principis de la no-violència i de la mobilització pacífica, com a via per solucionar el 
conflicte amb un Estat que és l'Estat espanyol? Imposició no és aplicar la força repressiva contra un 
Govern elegit democràticament i legítima pel seu poble? I pretenen difamar-nos a nosaltres per què 
imposem què? Què imposem? I que a més a més ho digui el Partit Popular el Partit d'Europa que ha 
estat implicat en més causes de corrupció: Aquamed, Nos, Andratx, Auditorio, Baltar, Bárcenas, 
Biblioteca, Bitel, Bonsec, Bomsai, Brugal, i ho deixo perquè no acabaria, fins a seixanta casos ni més 
ni menys, i a hores d'ara, tothom ja sap, tothom ja n'és conscient que el senyor M. Rajoy, dels papers 
de Bàrcenas, sabem que efectivament és el senyor Mariano Rajoy, el Govern més esquitxat de tot 
Europa per casos de corrupció, i que a més a més, malgrat no disposar de la majoria suficient 
continua malauradament governant l'Estat; i el pitjor de tot continua governant amb dos suports: un 
implícit i un explícit. El suport implícit del PSOE i del PSC, i el suport explícit de la marca blanca 
anomenada Ciutadans, i termino aquí. I aquí acabo aquesta primera intervenció, l'escamot fatídic dels 
cent cinquanta-cinc en la seva guerra bruta contra el nostre país.

Alcalde: Moltes gràcies. Ciutadans, té la paraula el senyor Roberto Carmany, endavant. 

Senyor Carmany: Bien, gracias, como ha dicho la compañera Maria Oliver, aquí se puede hablar 
castellano, solo faltaría no? Ya me gustaría ver una República catalana a ver qué pasa.   

Alcalde: sisplau demano silenci a la sala. Sisplau, gràcies, gràcies..., deixem parlar al regidor sisplau.

Senyor Carmany: Nosotros, aunque no nos crean lamentamos que miembros del anterior Govern de la 
Generalitat, así como los presidentes de Òmnium Cultural i ANC, esten en estos momentos en la 
cárcel. Entendemos que no és grato para nadie sobretodo por las familias y los amigos, eso es así, 
pero también lamentamos que no se haya hecho caso, o sea, nosotros llevamos años advirtiéndolo, 
nosotros, no sólo nosotros..., todos los grupos de la oposición, miembros de su propio gobierno que 
supieron abandonar el barco a tiempo; hasta los servicios jurídicos el propio Parlament lo advirtieron, 
no hicieron caso, era evidente que todos sabíamos que esto iba a acabar mal, que iva a tener 
consecuencias judiciales. Nadie está por encima de las leyes, del Estatut, de la Constitución ni del 
Código Penal. No se pueden utilizar las Instituciones con fines partidistas, no se puede gastar el 
dinero de todos los catalanes en pagar una fiesta separatista. De verdad se creian...      
(interrupcions del públic)

Alcalde: perdó, hauríem de deixar parlar a tothom, en tot cas tothom te dret a expressar-se, ho fan els 
regidors i regidores i el que em pertoca a mi és reclama'ls-hi que tothom es pugui expressar. 
Endavant.

Senyor Carmany: Li agraeixo. De verdad se creían que esto no iva a tener consecuencias? Se creían 
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que se les iba a dar una palmadita en la espalda, que no pasa nada y ya está? Creen que en otros 
países democráticos com Alemania, Italia o Francia no hubiera ocurrido lo mismo? También 
lamentamos que no pararan a tiempo para evitar la fuga masiva de empresas, la caída del turismo, el 
aumento del paro, la fractura social, la angustia de muchos ciudadanos. Lamentamos que aún 
sabiendo que no estaban preparados, ni contaban con mayoría social se empeñaran en seguir 
adelante con ese gran disparate, su deriva independentista, su incumplimiento de las leyes, su 
enorme derroche de fondos públicos sólo nos han traído angustia, sufrimento y confrontación entre los 
ciudadanos. Hay mucha gente que se ha sentido engañada y estafada, muchos catalanes que 
legítimamente se sienten independentistas y a los que les han intentato vender gato por liebre, 
sabiendo que esto no podía llegar a buen puerto; y por supuesto lamentamos también que el PSC de 
Granollers alla caído en la trampa, que haya accedido a colocar un gran lazo amarillo en la fachada 
del Ayuntamiento por temor a defraudar a la...      
(interrupcions del públic)

Alcalde: Perdoneu, em sembla que és essencial, estem parlant de llibertat i de llibertats, per tant 
tothom té dret a expressar-se, tothom, el senyor Carmany també. Endavant.   

Senyor Carmany: Bueno, como me han interrumpido me he perdido un poco, pero vamos..., bueno, 
exacto, que hayan caído en la tentación de poner el lazo amarillo en la fachada del ayuntamiento por 
temor a defraudar a esa porción independentista de su electorado, porque no respetamos las 
decisiones judiciales, el trabajo de jueces y fiscales como han hecho en otros procedimientos? ¿No 
deberían dar ustedes ejemplo aunque no compartan las decisiones de los jueces? Aunque muchas 
veces no nos gusten las decisiones judiciales tenemos que respetar el trabajo de la justicia, mantener 
la separación de poderes esto es clave en un estado de derecho. Ni Ammistía Internacional ni las 
entidades de presos políticos de otras épocas consideran a los exconsellers ni a los Jordi's como a 
presos políticos; por otra parte, ¿saben que un mes más ha aumentado el paro en Granollers, con una 
tasa que está por encima de la media comarcal? Saben..., (interrupcions del públic), jo si em deixen 
acabar..., jo no puc continuar així, vull dir parlant de llibertat...      

Alcalde: Perdó, haviam, és important que aquest Ple es pugui desenvolupar amb normalitat, i per això 
és important que la gent es pugui concentrar en les seves intervencions. La llibertat d'expressió és la 
base de la democràcia i per tant des d'aquest punt de vista, el senyor Carmany s'ha d'expressar, i 
ningú no a fet cap escarafall quan algun portaveu o alguna portaveu ha dit alguna cosa que potser no 
compartien, ningú l'ha fet, per tant demanaria que tothom tingués aquest respecte a les persones que 
representen en definitiva a una una part dels ciutadans i ciutadanes d'aquesta Vila, d'aquesta ciutat. 
Per tant els hi demano respecte, respectar als regidors, respectar molta gent.

Senyor Carmany: Gràcies senyor Alcalde. ¿Saben que empresas importantes del Vallés se han 
trasladado fuera su razón social, lo que és un aviso muy importante de lo que puede ocurrir si no 
enderezamos la situación de incertidumbre económica y política actual? ¿Saben que en Cataluña ha 
caído el consumo i el turismo? ¿Saben que se está poniendo en serio peligro inversiones tan 
importantes para Cataluña com al Mobile World Congress, o la nueva sede de la Agencia Europea del 
Medicamento, que ya creo que han dicho que no vienen? Estos creo que ya están hasta confirmados. 
¿Qué tal si ponemos un gran lazo en la fachada del ayuntamiento para denunciar la angustia de los 
trabajadores, autónomos, comerciantes, hosteleros que están sufriendo por culpa del "procés" y sus 
declaraciones simbólicas de independencia? ¿Esa incertidumbre de no saber si van a llegar al final de 
mes porque se han parado projectos o frenado la inversión de sus clientes? Están intentando 
manipular a la opinión pública internacional con disparates, pero no la van a conseguir, no han 
recibido ningún reconocimiento internacional y les voy a dar algunos datos: el índice de democracia 
nos da el puesto diecisiete, siendo uno de los pocos países considerados como democracias plenas 
en todo el mundo; estamos por encima de países como Francia o Bèlgica.  España es el quinto país 
del mundo si eres mujer, por encima de países como Finlandia, Bélgica o Canadà. España ha sido 
elegida recientemente como a miembro del Consejo de derechos humanos de la ONU para el período 
2018-2020. Freedom House, organización que protege la libertat y los derechos humanos, concede a 
España una puntuación de 94 sobre 100; el índice de libertad de prensa nos otorga la calificación de 
satisfactoria. En conclusión, España no és una dictadura no se violan los derechos humanos y hay 
libertad de prensa, y tenemos al señor Rufian en el Congreso cada dia insultando y diciendo 
barbaridades y cobrando su sueldo, quiero decir que España no és una dictadura. Gràcies.

Alcalde: Moltes gràcies. Per part d'Esquerra Republicana, al final, senyora Maynou endavant.
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Senyora Maynou: Bon vespre. Les persones es poden empresonar però ningú pot empresonar les 
idees, l'aspiració Nacional de Catalunya és un afer polític, hem de persistir en una reivindicació 
fonamental: la necessitat política amb majúscules. Els problemes polítics no es resoldran mai en els 
tribunals de justícia, les vostres mostres de suport ens fan molt més forts a tots els que estem entre 
reixes. Sou molt generosos, sabem que no estem sols, som cívics, som gent de pau, som demòcrates 
i defensem la llibertat. Onze de novembre. Mòdul set. Centre Penitenciari Madrid VII. Carles Mundó. 
Mòdul set. Centre Penitenciari Madrid VII. Estremera. Madrid. Avui trobem aquí tanta indignitat i tanta 
gent, tanta set de justícia i de llibertat, tanta il·lusió i esperança, tants somnis de fraternitat, que des de 
les seves torres d'ivori no entenen res, i com que no entenen res responen amb violència i amb 
menyspreu. Avui us dic que més que mai que som la llavor de la República i que si perseveren ens en 
sortirem; tard o d'hora farem perquè per damunt de la raó de la força prevalgui la força de la raó; i que 
edifiquem una República justa, lliure i neta. Som el vent, el vent de la llibertat que vol un futur de pau i 
llibertat per a tots i tothom. El vent fraternal que farà possible allò que tant hem anel·lat en aquest país: 
l'amor a la llibertat i a una prosperitat compartida de viure i conviure. Lluiteu, lluiteu sempre sense 
defallir i l'hivern deixarà pas a la primavera. Oriol Junqueras. 
I finalment des de la presó d'Alcalà Meco, ens diuen: amb la manca de llibertat i des de la cel·la que 
compartim no deixem de pensar en tots i totes vosaltres. La nostra esperança de futur és fer les coses 
ben fetes, un país model, on hi càpiga tothom i valgui la pena viure. Dolors Bassa i Meritxell Borràs.
I nosaltres diem que no ens cansarem de repetir que les volem veure casa ja i que els volem veure 
tots a casa, perquè aquest empresonament se t'està fent massa llarg ja des del primer dia, per injust, 
per indecent i per pervers. Perquè aquests empresonaments, fruit de l'aplicació d'un cent 
cinquanta-cinc salvatge, és un atac a tots i totes nosaltres; però és especialment un atac que ha 
anul·lat el Govern legalment i democràticament escollit a Catalunya i encara abans , ja també ho deien, 
es van engarjolar dos homes, dos homes bons essencialment, que han intentat sempre el moviment 
de llibertat que molts compartim fos sempre cívic i pacífic. I malgrat tot ens volem mantenir 
pacíficament alçats. I tot i que el context actual sembla complicat i que a alguns els pugui semblar 
justificat que hi hagi gent injustament en presó preventiva, o que s'estigui instaurant un règim de por i 
de repressió, nosaltres seguim ferms i no creiem en aquesta judicialització de la política, no hi creien 
ni la podem ni la volem acceptar; en tot cas si ens esforçarem a treballar de cara a les eleccions del 
vint-i-u de desembre perquè malgrat siguin legítimes i imposades, ens les hem de prendre ara mateix 
com l'única via per en-sortir-nos-en. Perquè crec que hem de deixar clar que persistirem i que alguns 
de nosaltres volem seguir treballant per aconseguir una República catalana lliure i socialment justa. 
Gràcies.

Alcalde: Moltes Gràcies. Pel PDCat té la paraula el senyor Sastre.

Senyor Sastre: Gràcies senyor Alcalde. Bona nit a tothom, gràcies per ser aquí al Ple. 

Abans de res, moltes gràcies per totes les expressions de suport que estem rebent. No us podeu 
imaginar com d’important és rebre el vostre escalf aquí dins. Ho diem alt i clar, s’equivoquen aquells 
que creuen que poden empresonar la voluntat democràtica d’un poble. Som el govern legítim de 
Catalunya perquè ho van decidir els catalans i les catalanes amb un instrument extraordinàriament 
poderós: les urnes. Se’n diu democràcia aquí i arreu.
Nosaltres no defallirem. El nostre compromís amb la llibertat de Catalunya és insubornable. 
Pacíficament, democràticament, cívicament, com ho hem fet sempre, com ho heu fet sempre.
I la vostra unitat, avui més que mai, és la nostra força. Conjurem-nos manllevant les paraules del 
poeta: “Ara digueu, ara diguem, ens mantindrem fidels per sempre més al servei d’aquest poble”. 
Visca Catalunya. Josep Rull. 

Des del mòdul 4 de la presó d’Estremera, us voldria fer arribar tres missatges que es resumeixen en 
tres paraules: gratitud, dignitat i unitat. Primer de tot gràcies, gràcies per tant, pel vostre escalf i suport 
a nosaltres i a les nostres famílies i gràcies per tot el què feu i com ho feu, sempre de manera cívica i 
pacífica. Diuen que és en les petites coses que es demostra la grandesa de les persones, i ens arriben 
notícies de tantes i tantes petites i grans accions i gestos a tots els racons del país que demostren la 
vostra grandesa, la grandesa d’un país que es diu Catalunya. En segon lloc, dignitat, ens han 
empresonant injustament, el nostre cos és a la presó, però el nostre cor i el nostre compromís és amb 
vosaltres i per vosaltres. Per injusta i dura que sigui la presó, res ens ha fet trontollar la nostra dignitat, 
ni renunciarem ni renegarem dels nostres ideals ni de sentir-nos i saber-nos servidors legítims de tots 
vosaltres. I en tercer lloc, us demano, us imploro unitat. És des de la unitat que hem fet grans passos, 
és des de la unitat que hem superat grans dificultats. La nostra divisió és la gran esperança de l’Estat, 
nosaltres, malgrat la presó, mantindrem la dignitat però us demano que vosaltres, tot i les eleccions, 
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mantingueu la unitat, perquè la dignitat en tot ens donarà la força, i la unitat de tots ens donarà la 
victòria. Som-hi! Visca la llibertat! Visca la democràcia! I Visca Catalunya!! Jordi Turull presó 
Estremera.
Estem fent aquest Ple avui a instàncies d'aquests tres grups: de la CUP, d'Esquerra Republicana, 
agrair també al Chakir  doncs la seva exposició com a ponent, i del grup del PDCat demòcrates, 
perquè ens trobem un moment de màxima gravetat de país. Aquest ple no hauríem d'estar celebrant si 
estiguéssim en una situació de normalitat democràtica, però vam creure que en aquest moment calia 
un exercici de dignitat institucional perquè no podem seguir com si no passés res; a molts ens costa, 
jo ho havia llegit a la carta de dos Consellers empresonats, però també són dos companys i dos 
amics, per tant a molts ens costa a nivell personal seguir com si no estigués passant res; però és que 
crec que a nivell de país, a nivell d'institucions democràtiques, no podem seguir com si no passés res i 
oblidar-nos que estem en una situació d'excepcionalitat democràtica.

Hem viscut fets molt greus en els darrers mesos, el Chakir ho enumerava en xifres, a mi també 
m'agradaria fer un repàs que vaig veure en un d'aquests fils de twitter que estan de moda i que moltes 
vegades resumeixen de forma concisa i contundent a la realitat. S'ha prohibit votar, s'han registrat 
mitjans de comunicació, s'ha disposat de policia política per atacar adversaris, s'ha mentit sobre les 
escoles i sobre els mitjans de comunicació , s'han detingut alts càrrecs i registrat seus de la Generalitat  
de Catalunya, s'han agredit votants, s'ha canviat la llei per afavorir la fuga d'empreses, s'ha multat, 
inhabilitat electes per permetre votacions, s'han empresonat líders de la societat civil, s'ha aplicat 
l'article cent cinquanta-cinc per destituir el Govern legítim de la Generalitat de Catalunya i dissoldre el 
Parlament de Catalunya fent un ús barroer de la llei, s'ha encoratjat amb "l'a por ellos" la violència 
contra els ciutadans de Catalunya; i s'ha vist un "a por ellos" ciutadà que fa molt de mal, i s'ha vist un a 
"a por ellos" monàrquic que també fa molt de mal, s'ha empresonat el Govern legítim de Catalunya i 
s'ha querellat, i s'ha empresonat també de forma temporal la presidenta del Parlament de Catalunya, i 
s'ha posat a presó amb fiança a membres de la Mesa. Això com a repàs, segurament hi ha algun fet 
que em deixo i que tots vosaltres deveu recordar a més fidelitat el que anat passant; per tant, després 
de tot això no pot seguir res igual. Jo soc, estic convençut que aquest procés només pot acabar d'una 
manera, que és amb la independència de Catalunya, i si no acaba amb la independència efectiva de 
Catalunya és que encara no acabat; i ho dic per una raó molt senzilla: després de tot això el 
trencament emocional d'una majoria de la societat catalana amb el conjunt de l'Estat espanyol, no 
d'Espanya, sinó de l'Estat espanyol, és irreversible.

Aquesta independència, i ho hem de reconèixer, no és efectiva no s'ha fet efectiva. Aquests últims 
dies s'està pronunciant molt la paraula autocrítica, sóc molt partidari de l'autocrítica, però anem a 
repassar què tenim aquí, que tenim al davant, tenim manifestacions on es crida llibertat i 
manifestacions on es demana presó, tenim gent que demana votar i tenim gent que demana impedir 
votar, i tenim gent que fa autocrítica per haver posat seny i no posar el poble de Catalunya en una 
situació d'exposició davant d'una repressió violenta, davant de persones que no només no fan 
autocrítica sinó que el que fan és reafirmar-se en les amenaces, les mentides i la brutalitat policial. És 
un conflicte polític i aquest conflicte polític no s'acabarà fins que no es doni una sortida política a 
l'independentisme, que és un moviment radicalment democràtic, radicalment cívic, i radicalment 
pacífic; cal recordar que les institucions catalanes d 'autogovern tenen el seu origen en les assemblees 
de pau i treva en el segle onze, al segle onze tots deveu saber que la Constitució espanyola no existia 
per tant, les institucions d'autogovern de Catalunya no emanen de la Constitució espanyola sinó que 
emanen d'una història de segles; i en assemblees de pau i treva per tant fixeu-vos, això està en la 
ment, en aquestes institucions el fet de del pacifisme i la radicalitat cívica .

Traduir aquest conflicte, i ho hem sentit, a la legalitat, estrictament a la legalitat, aquest conflicte polític 
és una qüestió de fe, de dogma, gairebé de religió, saben els juristes que hi ha una frase en llatí que 
es diu "Fiat justitia et pereat mundus" que traduïda significa que es faci justícia i s'ensorri el món, és a 
dir que s'apliqui la llei de forma taxativa encara que això suposi l'esfondrament de totes les escales de 
valors i de la societat en si mateixa; per tant, davant d'això, davant dels que simplement volen aplicar 
la llei i de forma constant, interpretada de forma barroera i de formar poc ortodoxa, per no dir de forma 
injusta, nosaltres proposem parlar de legitimitat, perquè parlar de legitimitat és no apel·lar al dogma, 
no apel·lar a la fe, no apel·lar una mena de religió sinó apel·lar a la raó. I fa temps que hi ha aquest 
moviment democràtic, cívic i pacífic que es va carregant de raons davant d'aquells que només volen 
apel·lar a la legalitat pura i dura, sense donar cap altra sortida política en aquest conflicte. Per tant 
parlant de legitimitat és com pretenem afrontar aquest futur, que ningú s'enganyi, que ningú s'enganyi, 
aquí no ha acabat res; perquè el substrat polític de trencament emocional hi és, hi és des de fa molt 
temps per tots aquests fets que hem anat veient al llarg dels darrers mesos i dels darrers anys. El que 
ens falta per saber és si d'una vegada per totes s'acceptarà la legitimitat d'aquestes persones i 
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d'aquest procés i d'aquesta exposició democràtica, que s'ha manifestat constantment a les urnes; i el 
que falta saber és si s'acceptaran els resultats del dia vint-i-u de desembre, veient que la resposta és 
aplicar un nou article cent cinquanta-cinc si guanya la independència, o els partits independentistes 
que es presenten en aquestes eleccions. Per tant, només ens resta saber una cosa que és: si aquesta 
repressió serà una constant o si realment es començarà a apel·lar a raons de legitimitat que seran les 
que faran desencallar el conflicte; perquè el substrat seguirà sent i per tant mentre no hi hagi una de 
les bandes que reconegui que hi ha un problema, i que reconegui que saben democràticament 
resoldre a les urnes, seguirem tenint un conflicte a Catalunya.

Alcalde: Moltes gràcies. Pel grup municipal socialista te de la paraula el senyor Terrades , endavant.

Sr. Terrades: Gràcies Alcalde.

El Grup Socialista de Granollers donarà suport a la part resolutiva de la Moció que es debat aquesta 
vesprada, també perquè s'han introduït algunes dels suggeriments que el Grup Socialista ha proposat, 
cosa que agraïm als grups proposants que ho hagin acceptat; perquè hi ha moltes coses que ens 
separen políticament parlant, alguns de vostès són independentistes, altres voldrien que no canviés 
res, altres creiem que cal fer reformes profundes, però espero que hi hagi com a mínim una cosa que 
podem compartir la majoria; per això donem suport a aquesta proposta, perquè els problemes polítics 
han de tenir una solució política que no poden tenir una solució judicial .

Tenim un problema polític de primera magnitud que l'haurem de resoldre entre tots o entre la majoria, 
sense dirigents polítics i socials a la presó o fora del país. Perquè mirin, haver repassat això de tenir 
internet, va molt bé no? He repassat els resultats de l'u d'octubre i dos milions quaranta-quatre mil 
trenta-vuit vots a favor del sí a la independència, són moltíssims, moltíssims vots, moltíssimes 
persones ciutadans i ciutadanes d'aquest país que creuen que aquesta és la solució; i que han de tenir 
com a mínim des de la nostra posició el màxim respecte. El cos electoral del país és de cinc milions i 
mig de persones, a dir que tres milions i mig també són molta gent que es manifesta probablement 
amb un sentit diferent, i per tant, a mi el que m'interessa és el problema polític, m'interessa poc o ens 
interessa poc les raons jurídiques, que hi són, i que han estat esgrimides per la Fiscalia General de 
l'Estat; m'interessa poc o ens interessen poc, perquè si només centrem el problema com l'han centrat 
en aquest..., donant-li aquesta sortida és portar el conflicte un carreró que nosaltres no li veiem el 
final. Cal tornar a insistir i nosaltres ho fem. Cal posar en valor les paraules sense voluntat 
d'enredar-se entre totes les parts, cal tornar a posar en valor el diàleg per intentar busca la 
concertació. Aquest és el motiu central de la nostra posició favorable a la Moció i perquè tampoc és 
normal, o almenys nosaltres no ho veiem normal, afrontar una campanya electoral amb dirigents 
polítics preventivament a la presó. Jo tinc moltes crítiques a fer a la direcció que agafat el procés , però 
les vull fer a la cara en un debat franc i obert, com ho he fet amb algunes de les persones que en 
aquests moments estan a la presó, en el passat recent; perquè amb alguns d'ells hem compartit 
reflexions més enllà del debat polític, fins i tot alguna comunicació el diumenge abans, és a dir dotze 
hores abans de que es dictés una decisió cautelar per part de la..., no diré el nom del conseller, 
perquè no crec que sigui el motiu, i per tant les discrepàncies, que les hem tingut, les hem d'afrontar, 
les hem tingut democràticament parlant,les hem d'afrontar en un debat serè, en un debat obert i franc, 
i per tant nosaltres creiem que totes aquestes persones que en aquests moments, tant els consellers, 
els exconsellers, com el president d'Òmnium Cultural i el que fins avui ha estat president de 
l'Assemblea Nacional de Catalunya, i les persones que en aquests moments estan fora del país: 
Consellers i el President Puigdemnont, puguin tornar aquí sense cap tipus de mesura i puguem 
abordar aquest debat, que necessàriament s'haurà d'abordar, per intentar buscar una sortida política a 
un problema de primera magnitud que tenim en el país. Gràcies.      

Alcalde: Gràcies. En té el dret a intervenir en aquest primer torn, per tal de fer rèplica si ho considera 
oportú el Ponent. Endavant senyor El Homrani, té la paraula. 

Senyor El Homrani: De forma ràpida i entorn de les diverses intervencions que hi han hagut. Jo crec 
que hi ha una reflexió que s'han de plantejar molts. La reflexió és si pensen que amb la por i amb la 
repressió ho solucionaran tot. Si pensen que amb l'amenaça ho solucionaran tot. Perquè hi ha hagut 
algunes intervencions que bàsicament el que es fa és amenaçar, que bàsicament el que es fa és dir: 
nosaltres ja ho dèiem. Allò que sabia dit de que de forma pacífica es pot parlar tot és mentida. Hi ha 
hagut una intervenció que directament ha dit això: nosaltres ja us dèiem que passaria el que passaria, 
sense entrar a discutir, i aquí em sap molt de greu també algunes parts del portaveu del grup 
socialista quan ha dit que no vol entrar a discutir sobre els aspectes judicials, que vol parlar dels 
aspectes polítics, i que ho fa sent candidat, una candidatura que ha dit que està en contra d'un 
referèndum encara que sigui pactat, és a dir que està en contra de donar la veu als catalans i les 
catalanes, el seu candidat ho ha dit: que no pactaran amb ningú que defensi un referèndum; i fins i tot 
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que faci les trampes de primària, i ho sento dir-ho així, sumant les abstencions, els vots al partit pirata, 
els vots a qualsevol altre partit amb el bloc del NO. Tota la legitimitat del NO, tota la legitimitat a 
discutir si en un escenari tranquil, pacífic, normal, el de una democràcia, a l'escenari de Canadà, 
l'escenari del Regne Unit, quin seria el resultat en un referèndum? tota la legitimitat, ara, benvolgut 
senyor Terrades que vostè sumi l'abstenció amb el seu posicionament polític crec que és fer trampes 
al solitari, i crec que és d'un nivell barroer que no..., en aquest debat no ens podem permetre, i ho dic 
amb molt d'apreci. 

A partir d'aquí, interessa escoltar la ciutadania, interessa resoldre problemes polítics, interessa no 
anar amenaçant i dir mentides, i també interessa que cadascú assumeixi la seva responsabilitat, 
perquè qui va aprovar un decret exprés per facilitar el canvi de seus socials, en el Congreso de los 
Diputados, i saltant-se el que era la llei anterior, va ser el partit Popular, Ciutadans i el partit Socialista 
Obrer Espanyol. És qui va aprovar un decret en el que no se li donava veu, en un trasllat de seu 
social, als propietaris de les empreses, els accionistes, en aquell decret el que es fa és directament el 
Consell d'Administració i no els propietaris, els accionistes. També els hi diré certs relats tenen pes, 
però a mi si algú em diu que prefereix tenir la seu social de Renault i no tenir les tres fàbriques a 
l'Estat espanyol, no l'entendré, jo prefereixo tenir les tres fàbriques i que la seu social no estigui a 
l'Estat espanyol. Dono l'exemple d'una empresa multinacional que té una seu social fora de l'Estat 
espanyol però que aquí té fàbrica, que els que produeixen llocs de treball són les fàbriques. A partir 
d'aquí també els hi pensem dir i ho diem sense cap tipus de por, senyors si pensen que la democràcia 
és el que pugui decidir Consells d'Administració d'algunes empreses, perquè les petites i mitjanes 
empreses són el noranta per cent de les empreses què hi ha en el país no s'han mogut, les empreses 
que tenen fàbriques no s'ha mogut per moure una fàbrica no és el mateix que moure una la seu social; 
si pensen que la democràcia és el que decideixin alguns Consells d'Administració d'algunes grans 
empreses s'equivoquen de tot; com a mínim els hi puc dir que nosaltres no compartim.

Respectar les decisions judicials i la separació de poder , crec que és una broma de mal gust, crec que 
és una broma de mal gust. Primer: perquè crec que tots som conscients del paper que ha tingut la 
Fiscalia de l'Estat en tot el que ha passat i la Fiscalia de l 'Estat és jeràrquicament, cau jeràrquicament, 
del Govern. Per cert Fiscal General que ha estat reprovat, que va ser reprovat perquè va nomenar un 
Fiscal Anticorrupció que tenia diners a Panamà, que és el mateix fiscal anticorrupció que el President, 
l'antic President de la Comunitat de Madrid li diu a un antic ministre que l'antic President del Govern, 
Aznar, li ha dit que parli amb el Ministre de Justícia per assegurar-se que aquest Fiscal General, 
aquell Fiscal Anticorrupció sigui escollit. Quan es parla de separació de poders sabent tot això, que 
curiosament aquí la justícia va lenta, és curiós a l'Estat espanyol la justícia va lenta la injustícia va molt 
ràpida, perquè no ha passat res per alterà tot l'ordre del sistema judicial i precipitar-lo en 
convocatòries de menys de vint-i-quatre hores o d'una setmana. No passa res perquè un jutjat que no 
pot jutjar ho jutgi, no passa res, no passa res perquè el Fiscal General estigui reprovat i faci 
curiosament la mateixa estratègia que li va indicar un Ministre en una roda de premsa anterior .

Parlar de separació de poders a l'Estat espanyol jo crec que és injust, i que és il·lús, i ho dic en una 
setmana molt dura perquè no ho dic entorn d'aquest tema, ho dic entorn de molts altres. Hem viscut 
aquesta setmana com s'està jutjant a uns animals, s'ha de dir el seu nom, que van violar una noia de 
divuit anys i com el jutge li fa més preguntes a la noia, i accepta com a prova que hi hagi un 
investigador privat que la segueixi després de la violació per justificar que com que la noia feia vida, 
no estava tan tocada. I dono aquest exemple per dir les barbaritats que passen per desgràcia en 
l'actual sistema judicial amb jutges molt bons, però jutges molt dolents, amb un sistema molt lent, però 
quan interessa políticament s'accelera; crec que parlar de separació de poders és molt molt agosarat, 
crec que parlar de no heu de fer el que voleu fer perquè us direm que acabareu malament és de poc 
demòcrata. Crec que parlar d'escoltar la ciutadania i de resolucions polítiques del conflicte sense 
apostar ni pel referèndum, crec que és hipòcrita, i crec que tots plegats ens hem de veure. Crec que 
en aquest Ple hem aconseguit una cosa: que és una gran majoria del Ple comparteixi el text de la 
resolució de la Moció que es va votar; i crec que és una molt bona notícia. Ara el que pertoca a 
cadascú, des del seu àmbit, és que en els seus àmbits polítics de veritat respectin el text que 
s'aprovarà a la Moció en aquest Ajuntament. Moltes gràcies.           

Alcalde: Moltes gràcies. En tot cas també agrair a tots els portaveus que s'han ajustat al temps i 
recordem que s'obre un segon torn ara amb temps màxim de cinc minuts, si és que volen fer ús, per 
part del partit Popular no en farà ús, per part de la CUP, senyora Oliver, endavant.  

Senyora Oliver: Bé, seguim. Senyor Terrades, vostè, molt legítimament es manifesten societat civil 
catalana. Fa uns minutets a contraposat una cosa que m'ha cridat excessivament l'atenció, ens ha 
contraposat aquests dos milions, no?, dos milions i escaig de vots a favor del referèndum, diguéssim 
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contraposats a aquests efectivament tres milions i mig que considera vostè que efectivament no van 
votar; i que a més a més considera, entenc jo, que la lectura política en tot cas hauria de ser que 
considera que són poca gent, per tant que és poc legítim el resultat d'aquest referèndum a favor del sí. 
I és curiós i és paradoxal que ho digui vostè precisament quan a les darreres eleccions a Granollers 
van votar al PSC deu mil dues-centes persones d'un cens de trenta-dos mil i escaig personal, vol dir 
que en tot cas, vostè diu aquestes paraules governant amb una majoria absoluta quan efectivament ha 
rebut molt menys suport que el sí al referèndum de l'u d'octubre. Estem parlant d'un resultat del 
quaranta-u per cent que vam obtenir el sí a l'u d'octubre davant d'un vint-i-quatre i escaig que va 
obtenir vostè governant amb majoria absoluta, en parlem d'aquesta legitimitat? no, no hi ha dubte. En 
qualsevol cas quan escolto també el senyor Terrades aquests dies, no?, entenent que sabíem que 
havíem de..., que el PSC de Granollers havia de a votar a favor de la Moció, me'n recordava, perquè el 
tinc sempre molt present el meu cantautor favorit que és Sílvio Rodríguez, efectivament un cubà 
compromès, poeta extraordinari i imprescindible, i recordava aquests dies una cançó que m'encanta 
que és la "canción en harapos", que diu: "...que si fácil es abusar, más fácil es condenar y hacer 
papeles para la historia para que te haga un lugar...", i si, efectivament, benvingudíssim aquest suport 
del PSC, benvinguda aquesta voluntat política de fer esmenes minses, efectivament, perquè els tres 
partits que hem proposat aquesta Moció les acceptem i prosperi. Benvinguda aquesta voluntat 
evidentment d'exigir, perquè no?, la llibertat de tots els presos i polítiques catalanes, i benvingut 
aquest suport atès, evidentment, que parlem d'un partit, que s'ha de dir alt i clar, ha contribuït a 
aquesta gent, aquestes deu persones presoneres polítiques estiguin també avui dormint a la presó. I 
si, inequívocament, veiem, i em sap greu i ho dic públicament, veiem traces d'hipocresia, i si, 
inequívocament fer de l'equidistància, d'aquest exercici que és intrínsec del PSC a Granollers, fer de 
l'equidistància un malabarisme quotidià entenem que és cometre, com a mínim, una triple renúncia; 
una renúncia de classe, una renúncia nacional i una renúncia als drets humans més elementals. Uns, 
molt legítimament trenquen el carnet, d'altres, també molt legítimament renuncien a alcaldies perquè 
efectivament no volen ser-ne còmplices, i d'altres també molt legítimament, perquè no?, signen 
mocions probablement, potser, i només potser senyor alcalde, per netejar consciències.
Aquests dies també efectivament he pensat perquè, del darrer Ple en vam parlar d'això, d'aquesta 
barbaritat anomenada cent cinquanta-cinc, i d'aquesta estranya relació, no?, entre 
Mayo-PSC-Granollers i article cent cinquanta-cinc i, per acabar, se m'acudia una història que va 
explicar Abraham Lincoln i deia, el cas d'un home que després d'assassinar els seus pares va tenir la 
indecència de clamar tot argumentant, va tenir la indecència de demanar clemència tot argumentant, 
després de matar els seus pares, que era orfe. Gràcies.

Alcalde: Moltes gràcies. Per part de Ciutadans, no se si vol intervenir?. Endavant senyor Carmany, té 
la paraula.         

Senyor Carmany: Molt breument, una mica mica per al·lusions. Nosaltres no amenacem, nosaltres 
simplement hem dit que això se sabia què podia passar, és a dir, si et saltes les lleis te unes 
conseqüències, i en aquest cas és que s'han saltat totes. Llavors nosaltres no amenacem, mai em 
amenaçat. 
Mentides?, home mentides no sé si en diem mentides, jo no sé si el senyor Puigdemont el dia que va 
agafar el seu càrrec i va dir que als divuit mesos Catalunya seria una República independent deia la 
veritat?, jo diria que també va mentir com una de les moltes vegades que ha mentit el senyor 
Puigdemont i que ens ha portat a aquesta situació. I també ha dit que clar, que deu ser una broma 
no?, prendre's una decisió judicial ha de ser un acudit, que és una broma prendre-se-la en serio; és 
que aquest és el problema, les decisions judicials són bromes, la DUI és un acte simbòlic, clar és que 
tot és..., si no fos tan seriós semblaria una broma. Gràcies.

Alcalde: Moltes gràcies. Per part d'ERC el senyor Mur te la paraula.

Senyor Mur: Per anar tancant aquest debat que ja s'han dit moltes coses i per tant per intentar no 
tornar-les a dir, en tot cas fer una reflexió: durant tot aquest temps hem sentit a dir moltes vegades que 
no hi havia diàleg per cap de les dues bandes, no?, jo crec que hi ha hagut un moment que s'ha vist 
on  no hi havia el diàleg, és amb la gent diguem-ne que s'ha dedicat a reprimir una sèrie de persones 
que volien anar a votar; aquests són els que no volien el diàleg, i de fet m'agradaria que recordessin, 
tot i que aquell dia potser va ser una mica complicat de gestionar, quan el president Puigdemont 
ofereix unes eleccions i tots ens quedem una mica aturats. En aquell moment el senyor Puigdemont, 
actual president de la Generalitat, el que estava fent era oferir diàleg, un diàleg que es basava amb 
unes condicions, efectivament, que eren retirà cent cinquanta-cinc, que era alliberar els presos 
polítics, perquè són presos polítics, perquè si no senyor Nuet també estaria la presó, no?, perquè més 
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o menys ha estat el mateix àmbit i per tant com que no ha fet una cosa que és política que no està a la 
presó, ni te mesures penals preventives, ni res. I també la tercera cosa era demanar unes eleccions 
lliures, això és el que negociava, negociava, el President Puigdemont aquell moment amb l'Estat, com 
ha dit abans el company Àlex Sastre veient el que venia, perdoneu, això no cau gairebé, en tot cas 
veient la repressió que podia venir, crec que la reflexió va ser: "m'estimo més convocar eleccions que 
fer que tot un poble pateix molt", i aquest era un oferiment de diàleg que no va ser acceptat. Crec que 
cal deixar clar que qui mai ha acceptat del diàleg és la banda del nacionalisme espanyol; aquest 
"team" cent cinquanta-cinc que ara treballa conjuntament i que continua, diguem-ne, imposant el seu 
criteri.
Miri senyor Carmany, si que hi ha una cosa que està per sobre de la llei: que és la voluntat d'un poble, 
quan aquesta voluntat d'un poble esdevé per la via democràtica i esdevé un mandat democràtic, això 
està per sobra la llei, això és el que l'Àlex Sastre fa un moment deia de legitimitat; això és lo que està 
per sobre, les lleis són una cosa que fem les persones, els polítics, els legisladors. Però les lleis han 
de respondre a les voluntats de la gent i en aquests moments en aquest país ja fa molts anys, no dos, 
ni tres, ni cinc, fa molts anys que hi ha una voluntat. Podrem discutir si majoritària o no, jo sempre dic 
que dos milions de persones són moltes persones, no s'hi som la majoria o no. Crec que de les 
manifestacions del nacionalisme espanyol se'n van comptar quatre-centes cinquanta mil, mal 
comptades amb autocars venint de Marbella. Per tant jo crec que en aquí la majoria la tenim i com que 
tenim aquesta majoria, això és el que preval per sobre de les lleis. Li voldria fer notar també una cosa 
molt interessant que ha dit, perquè ha semblat que les set plagues, o no sé quantes plagues eren 
d'Egipte, havien caigut sobre Catalunya, arrel del procés independentista, que és que han passat 
moltíssimes coses: hem deixat de produir, em deixat de guanyar diners, i a menys llocs de treball; a mi 
m'ha recordat les plagues d'Egipte.
Miri, li vaig a explicar una cosa que sé de bona tinta, perquè me l'han explicada fa quatre dies, quan 
va arribar el representant, diguem-ne del Govern espanyol a la Conselleria d'Exteriors li va preguntar 
en el secretari general, crec que era, no voldria fer una imprecisió en aquí, però en tot cas li va 
preguntar a una persona de la Conselleria que dongués la relació de tot el personal que treballa a les 
delegacions de la Generalitat a l'estranger. I aquell senyor o senyora, no sé qui era, li va donar; en 
realitat li va donar un full amb una pàgina, una pàgina, una pàgina amb noms: «aquests senyors i 
senyores són els que treballen a les delegacions de Catalunya l'estranger», i a aquell senyor li va 
respondre: "que está muy bien, esto es la de un sitio, deme de todos los sitios", no, no, aquesta és la 
de tots els llocs. Per tant malversar fons la Generalitat de Catalunya tampoc ho ha fet perquè les 
seves delegacions eren la mínima expressió. I sàpiga també, perquè també a fet èmfasi en això, que 
precisament aquestes delegacions que estan a l'estranger serveixen per «networking» amb els 
empresaris d'altres llocs, per aconseguir que altres empreses d'altres països vinguin aquí; vetllen 
aquestes delegacions catalanes, vetllen, perquè aquest país funcioni i es desenvolupi correctament, 
cosa que dubtem molt que faci un ambaixador espanyol; de fet ja hem vist quines són les polítiques 
diguem-ne econòmiques el Govern d'Espanya: fer passar un corredor Mediterrani per Castilla la 
Manxa, que allò està lluny del Mediterrani, almenys quan jo estudiava geografia allò estava lluny, no si 
això ha canviat molt o no. Per tant totes aquestes set plagues o cent o dues-centes plagues que ens 
han caigut a sobre, no són res més que una altra vegada una manipulació de tot plegat, una altra 
vegada exercir la violència, una altra vegada forçar els empresaris a què es mullin i desapareixen de 
Catalunya; per així crear aquesta sensació d'inseguretat, de por, de què això s'enfonsa per culpa de 
l'independentisme. Senyor Carmany si això s'enfonsa és per culpa, com han dit els meus companys 
d'un Govern espanyol mediocre, molt poc preparat, i a més a més corrupte. Gràcies.

Alcalde: Moltes gràcies. Té la paraula el senyor Sastre, per part del PDCat, endavant.

Senyor Sastre: Gràcies senyor alcalde.  Bé, diverses coses s'han dit me les he anat més o menys 
apuntant i crec que és bo que que algunes es puntualitzin. S'ha parlat que existeix una fractura social 
a Catalunya i que això és per culpa de l'independentisme. Jo no sé si existeix fractura social; tensió 
social no es pot discutir que n'hi ha, ara bé, expliquem-ho tot per què l'independentisme o el moviment 
independentista ve de fa molts anys, és a dir no és una cosa que sorgeixi abans d'ahir, aquí hi és el 
Jaume Profitós que fa uns anyets que és independentista... Per tant això és una cosa que ve de lluny, 
es converteix en majoritària, molt massiva, diguem-ho així; i durant aquests darrers set anys que és 
quan això s'ha produït jo no he vist tensió social als carrers. Aquesta tensió que se suposa que tenim 
aquí jo no l'he vist als carrers. La tensió es produeix a partir del moment en què aquí irrompen uns 
senyors amb un vaixell, d'altres amb cotxes i comencen ha perseguir aquells que volen votar, ha 
detenir alguns dels que estan organitzant la votació, estomacar els votants i posteriorment 
empresonar els membres del Govern i responsables de la societat civil, això genera tensió, perquè 
això sí que realment per molts és molt difícil de pair; no que això estigui passant, que també, sinó que 
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d'altres persones entre nosaltres ho defensin i es congratulin fins i tot dels empresonaments de 
polítics, això és molt difícil de pair i això produeix , en efecte, tensió social.
Parlàvem també de malversació de fons. No es vol aclarir, per exemple, jo crec que si que ja sabem 
malversació de fons, perquè per exemple l'Estat espanyol s'està negant a explicar-nos quan està 
costant la repressió que estan implementant a Catalunya; sabem, perquè això és una dada que va 
donar el mateix Josep Rull, que noliejar, noliejar vol dir aparcar un vaixell, el vaixell Piolin costa al 
voltant de tres-cents mil euros al dia. Avui ha marxat, per tant compteu des de que va arribar quan pot 
arribar a pujar la factura i per tant, és evident que aquí sí que s'estan malversant diners públics perquè 
això no s'hauria de fer servir per reprimir una part teòricament de l'Estat. Es parlava també de com 
haguessin respòs altres països, que això diguéssim que a França, i no se a quins altres països, ens 
haguessin posat igualment a la presó, per haver-nos saltat totes aquestes lleis. Jo crec que aquí no 
s'hagués saltat cap llei, en aquests països, bàsicament per un motiu: perquè són països d'una qualitat 
democràtica molt superior a l'espanyola i s'hagués abordat el conflicte polític que representa tenir, 
com a mínim, com a mínim dos milions de persones sobre un cos electoral que hi ha , senyor Terrades, 
de cinc milions i mig; això hauria de preocupar qualsevol demòcrata: tenir dos milions de persones 
que no se senten interpel·lades, no per les lleis, perquè està clar que aquí n'hi ha dos milions de 
persones que no van saltant-se els semàfors, traficar amb drogues, etcètera; sinó interpel·lades per 
una la llei que lo que fa es encorsetar les seves legítimes, democràtiques i cíviques aspiracions 
electorals.
Es parlava també de les mentides del President Puigdemont. Aquí hi ha un concepte que es diu el de 
profecia auto-complerta, que es produeix de la següent manera: si jo anuncio que una cosa passarà, 
vaticino que una cosa passarà, faig tot el que està a les meves mans perquè això passi, i aleshores 
quan passa dic: ho veieu a passat; que és el que ha fet exactament l'Estat espanyol, és a dir, jo faig, 
aplico tota la repressió necessària i quan dic tota, vol dir tota, amb tota la tirallonga que em pronunciat 
abans per tal de que la independència no sigui efectiva ni possible , i aleshores la independència no és 
efectiva ni possible, dic: ho veuen?, han mentit i la independència no ha estat efectiva ni possible, jo 
vaticino que les empreses marxaran, creo una llei ad-hoc expressament per tal de facilitar que 
aquestes empreses marxin, pressiono a les empreses perquè marxin i aleshores quan marxen diem: 
ostres! ho veuen com les empreses han marxat? Evidentment han marxat en molt bona part, no nego 
que hi hagi algú que es pugui haver espantat, en molt bona part perquè el propi Estat a provocat que 
aquestes empreses marxin, per tant, profecia auto-complerta.
Aquí es parla també d'aquesta caiguda de l'economia i del consum, ja ho deia abans i es pot aplicar el 
mateix que a la fractura social, l'independentisme fa anys que dura i que jo sàpiga no hi ha hagut 
ningú en tots aquests anys que s'hagi queixat d'un descens de l'economia, ans al contrari l'economia 
en els darrers anys a Catalunya, malgrat aquestes pestes que ens havien d'arribar ha crescut, per tant 
el problema si ha hagut realment una caiguda del consum no és l'independentisme, sinó que és la 
repressió a l'independentisme i els efectes que això causa.
I parlava el senyor Terrades, i amb això acabo, m'ha tret la xifra la senyora Oliver què és què és àgil i 
jo també he  buscat els resultats, també va molt bé això de l'internet aquí, jo no m'atreviré a dir que si 
deu mil dos-cents nou Granollerins i Granollerines van votar el senyor Mayoral, sobre un cens de 
quaranta-dos mil cinc-cents trenta-quatre, ja no m'atreviria a dir que trenta-dos mil tres-centes 
persones que estan en contra el senyor Mayoral; no m'atreviré a dir això, perquè això seria d'una 
gravetat democràtica si realment tinguéssim un alcalde que hi ha trenta mil persones en aquesta 
ciutat, que en té seixanta mil, que estan en contra de que d'aquestes persones que hi ha en aquest 
equip de Govern exerceixin aquesta funció, per tant, jo crec que dir això és una mica pensar, per 
dir-ho suaument la realitat.
Jo acceptaré un argument, acceptaré que l'independentisme no ha pogut acreditar mai, no ha pogut 
acreditar mai, que és majoria en aquest país; no dic que no sigui, dic que no ha pogut acreditar mai. 
Però no ho ha pogut acreditar per un motiu molt senzill, perquè mai se li ha deixat que se li acrediti . És 
a dir, hi van haver unes eleccions que es van posar com a plebiscitàries, hi va haver una sèrie de 
partits que no van entrar en el plebiscit, molt legítimament, no ho discuteixo no van entrar, i per tant no 
van permetre que ens contestin a través d'unes eleccions plebiscitàries; es va proposar un referèndum 
i s'ha refusat, es va fer un referèndum, diguéssim amb tots els drets per part de la Generalitat i, es van 
robar urnes, es va estomacar votants, i per tant, tampoc a través d'aquest referèndum ens van 
permetre que escoltessin, per tant, és veritat, l'independentisme mai no ha acreditat ser majoria en 
aquest país però, si l'independentisme no ha acreditat ser majoria en aquest país, encara menys ho ha 
acreditat l'unionisme; perquè en totes aquestes eleccions i aquests referèndums sempre han acreditat 
ser menys persones que l'independentisme, com a mínim, persones que dipositaven el seu vot a les 
urnes i encara hi ha un moviment, que ha acreditat menys, encara que l'unionisme, a ser majoria en 
aquest país, que és el reformisme, que és aquesta tercera via, que és aquesta reforma constitucional 
que encara que alguns hagin volgut explicar que hi ha un acord, a bombo i platerets, entre PSOE i el 
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PP. El PP ja s'ha encarregat de dir no només que no hi ha acord per reformar la Constitució, sinó que 
si es reforma la Constitució hi haurà possiblement una involució, o sigui que tindrem menys 
autogovern que el que teníem. Per tant, no creiem que l'independentisme sigui majoria, no, però 
menys ho han acreditat encara les altres opcions que tenim sobre la taula.
I una última reflexió i aquesta és una reflexió que li vull fer directament a l 'alcalde que en el passat Ple, 
no avui perquè no ha fet ús de la paraula, ell reflexionava sobre la seva militància política en el PSC i 
jo no vull entrar, ni entraré, faltaria més, a dir si una persona ha de seguir o no a militant en un partit 
polític perquè aquest és un procés que els que militem en un partit polític, és fruit d'una reflexió 
personal i moltes vegades fins i tot emocional, i per tant fer-ho, com deixar-ho de fer, és un procés 
personal i intransferible, que dirien alguns; però sí que és veritat, i això ho podem dir-ho també 
obertament, que l'alcalde en aquest cas, i un servidor, i segurament altres regidors en aquest 
consistori no tenim l'ordre de prioritats posat en el mateix lloc; i ho dic perquè en aquest cas, i jo hi ha 
línies vermelles que traço en la meva activitat política, i que el meu partit doni suport a la intervenció i 
a la liquidació "de facto" de l'autogovern de Catalunya per mi seria, i suposo que per altres regidors 
d'aquest consistori, un motiu de replantejar-nos profundament la nostra adscripció política.

Alcalde: Moltes gràcies. El senyor Terrades té la paraula. Endavant.

Senyor Terrades: Jo crec que la senyora Oliver hagués estat més feliç que el PSC no hagués donat 
suport a aquesta Moció. Tinc la íntima convicció que és així; perquè miri, nosaltres intentem ser 
empàtics, fins i tot al llarg d'aquests dos anys els hem aprovat algunes propostes. Que jo recordi, 
vostès en el Govern de la ciutat, en el Grup Socialista zero. Per això jo crec que li hagués agradat, li 
hagués agradat que el grup municipal socialista no hagués donat suport en aquesta Moció. Però miri 
no ha estat així. 
Segona qüestió: perquè hem parlat molt de si vots amunt, vots avall. El Govern tenia una..., Junts pel 
sí, que formava Govern més la CUP, tenien una majoria parlamentària, ningú els ha discutit, en 
diputats. No va ser el meu grup Parlamentari qui va plantejar les eleccions del dos mil quinze com 
unes eleccions plebiscitàries, es va plantejar, si no recordo malament, el que havia de ser President 
de la Generalitat de Catalunya, que després no va poguer-ho ser perquè la CUP el va vetar, el senyor 
Artur Mas, clar, i comptats els vots de Junts pel sí més els de la CUP, miri, un milió nou-cents 
cinquanta-set mil tres-cents quaranta-vuit, sumats la resta una mica més de tres-cents mil de 
diferència respecte a vostès; que vol dir que tots penséssim el mateix? Catalunya sí que és pot, el 
PSC, el PP, Ciutadans, no. Ara tots quatre grups parlamentaris, en posicions diferents i amb matisos 
diferents, els hi han dit que el camí que havia adoptat aquest Govern respecte al tema que ens va 
portar, als esdeveniments que ens van portar al vint-i-set d'octubre no era l'adequat; i quan jo faig 
apel·lació a la moltíssima gent d'un costat i d'un altre que pensa diferent, el conjunt del cos electoral 
que són al voltant de cinc milions i mig de persones, el que estic dient, i el que estem dient, és que en 
temes tan centrals per un país com és la seva estructura institucional i Constitucional i constituent , miri 
ara faig servir algunes de les expressions que fan servir vostès, un país no es pot construir d'un 
cinquanta-u per cent en contra d'un quaranta-nou, o d'un quaranta-nou contra un cinquanta-u, i 
m'interessa molt poc qui te el cinquanta-u i qui té el quaranta-nou, i per això fem apel·lació a que calen 
no solucions judicials, que ara m'hi referiré, sinó solucions polítiques, a que la gent ha de ser 
suficientment entesa perquè se sentin de la taula, com han de fer, per intentar buscar una sortida 
política a un problema d'una magnitud que jo crec que ningú discuteix. Aquesta és la posició del Grup 
Socialista, sobretot del Grup Municipal Socialista de Granollers i per això que donem suport en 
aquesta Moció.
I finalment en els temes judicials nosaltres ho hem dit, no només les regidores i els regidors 
socialistes de l'Ajuntament de Granollers, sinó també d'altres responsables polítics i polítiques del 
nostre partit que les solucions no han de ser, no poden ser judicials perquè no hi creiem en la sortida 
judicial d'aquest conflicte. I menys amb la deriva que agafat el Fiscal General de l'Estat, el senyor 
Maza. Nosaltres vam estar, conjuntament amb altres grups que avui formen part també d'aquest petit 
hemicicle de l'Ajuntament de Granollers reprovant en el Congrés dels Diputats en el senyor Maza. Ara, 
nosaltres quan es va fer la reforma de l'Estatut Fiscal, del Fiscal General de l'Estat, hi vam votar en 
contra, alguns dels seus grups parlamentaris a Madrid, no vull mirar a ningú, van donar-hi suport, i sap 
què passa? que al Congrés dels diputats ara no pot reprovar en el Fiscal General de l'Estat, bueno, si 
que ho pot fer-ho, pel Govern de l'Estat que és el qui nomena el Fiscal General de l'Estat el pot 
cessar. Vet aquí el problema, vet aquí  un problema, i que consti que el Grup Socialista quan això es 
va votar a on s'havia de votar, no hi va donar suport. Gràcies.

Alcalde: Moltes gràcies per cloure el debat. Te la paraula el senyor Chakir El Homrani. 
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Senyor El Homrani: Mirin. Durant el debat jo no he entrat molt en l'aplicació del cent cinquanta-cinc, hi 
han hagut altres companys i companyes que hi han entrat però crec que és de rebut tancar el debat 
una miqueta amb l'aplicació del cent cinquanta-cinc i del que significa, del que significa no cap al 
Govern, que és un Govern legítim. Amb el cent cinquanta-cinc l'Estat espanyol i les forces que han 
donat suport al cent cinquanta-cinc, Partit Popular, Partit Socialista i Ciutadans no han actuat contra el 
Govern de la Generalitat, no han actuat contra el Parlament, aquí hi ha dos parlamentaris i si som 
parlamentaris no són perquè siguem guapos precisament, sinó perquè els ciutadans i les ciutadanes 
ens van escollir i representem la sobirania d 'aquest ciutadans i ciutadanes. Amb el cent cinquanta-cinc 
el Partit Popular, el Partit Socialista i Ciutadans ha qui han reprovat es a la ciutadania de Catalunya. A 
qui han reprovat és a la decisió de la ciutadania de Catalunya. Ara que hem tingut un debat de 
números i de percentatge, recordar que el Govern legítim de la Generalitat és el Govern amb més vots 
que hi ha hagut a la Generalitat, i amb unes eleccions amb la participació més elevada que hi ha hagut  
mai en les eleccions a la Generalitat, el setanta-cinc per cent. No hi ha hagut cap altres eleccions a la 
Generalitat que tinguessin una participació més elevada.  Vull recordar-ho perquè en el fons el 
principal engany ha sigut que en absència de violència es podia parlar tot, el principal engany ha sigut 
que l'Estat espanyol i, i ho hem de dir molt decebuts i ho diu una persona europeista molt decebuda, 
que l'Estat espanyol i Europa és un espai de democràcia on els conflictes polítics mai es resolen amb 
la força, i aquest és el veritable engany. I jo vull demanar explicacions. 
El senyor Terrades diu: vull debatre amb els Consellers i Conselleres que ara estan a la presó. I estic 
segur que els hi demanarà explicacions, però jo també vull demanar explicacions al grup del cent 
cinquanta-cinc. Vull demanar explicacions a tots aquells que s'han negat unilateralment a pactar un 
referèndum, no amb les forces independentistes i republicanes sinó amb els sindicats, les patronals. 
El pacte nacional pel referèndum representava el vuitanta-cinc per cent d'aquesta societat i havien 
entitats de tot tipus: sindicats, patronals, entitats escoltes, hi havia tothom. Hi han hagut uns que s'han 
negat unilateralment a pactar un referèndum. I vull que s'expliquin, els mateixos després han acceptat, 
uns actuen i els altres fan amb omissió que s'actués violentament contra el referèndum que es va fer, 
perquè es van negar a pactar-lo. Després s'han negat al diàleg, diàleg que a sobre, des de l'u 
d'octubre fins arribar al vint-i-set d'octubre, passen moltes coses, si hi ha una voluntat és la voluntat 
del diàleg, també es van negar unilateralment. I finalment el que van decidir és treure la legitimitat de 
tots els ciutadans i ciutadanes d'aquest país, de la seva decisió a les urnes, dels seus vots amb els 
quals van escollir el Parlament de Catalunya i aquest Parlament va escollir el Govern. Recordo un 
debat que vaig tenir amb el senyor Terrades a la ràdio, hi va haver un moment que el presentador li va 
preguntar al senyor Terrades: "l'alcalde Mayoral continuarà?" I el senyor Terrades va respondre: "i tant 
que continuarà fins que s'acabi aquest mandat". I jo li vaig recordar: senyor Terrades no ho digui tan 
fàcil i amb tanta llibertat, perquè algú s'ho hauria pensat que un Govern escollit legítimament hi hauria 
un Estat que el trauria d'aquest Govern sense cap tipus de legitimitat, manllevant el que és un article 
cent cinquanta-cinc que no permet això? I vaig dir: cuidado! perquè quan no penses el que ells volen 
que pensis et pots trobar alguna sorpresa. I va començar amb Catalunya, però ràpidament van 
començar a parlar del cent cinquanta-cinc a Castella la Manxa, on un company seu governa, a 
Euskadi, Navarra, perquè els han donat barra lliure, perquè els han donat barra lliure. I jo estic molt 
content que acabem aquest debat aprovant la Moció. Hi ha una majoria que crec que representa la 
majoria d'aquesta ciutat, i estic molt content, i els agraeixo l'esforç a tothom. L'esforç que vostès han 
fet els hi agraeixo, l'esforç que han fet els grups que hem presentat la Moció, la CUP-Crida de 
Granollers, PDCat Demòcrates i Esquerra Republicana-Acció de Granollers. Agraeixo aquest esforç i 
acabo demanant-lis el que abans he demanat: si us plau no es pot quedar en «aprovada» aquesta 
Moció, cadascú en el seu àmbit te responsabilitat, pretén, perquè la situació és indigne. I vull acabar la 
intervenció dient uns quants noms: Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Oriol Junqueras, Dolors Bassa, 
Meritxell Borràs, Jordi Turull, Josep Rull, amb el Josep Rull i el Jordi Turull crec que a tots els 
ciutadans se'ns creuen una miqueta, Quim Fort, Carles Mundó, Raül Romeva, mai, mai, mai alguns 
podran explicar que han tingut responsabilitats directes o per omissió, perquè estiguin a la presó; 
perquè es pot discutir jurídicament el que vulguis, ara que fins i tot l'autor de l'article que defineix 
rebel·lió diu que no hi ha rebel·lió. Senyors, fer-nos-ho mirar. Crec que aquestes persones es 
mereixen el respecte de tots i totes plegades i el respecte a la ciutadania, perquè van fer el que els hi 
vam mandatar. Moltes gràcies.     

Alcalde: Gràcies. És facultat de d'alcalde poder intervenir i poder cloure el debat com és habitual i com 
és normal ho faré, i ho faré començant dient que els noms que avui són sobre la taula són els que ha 
esmentat el senyor Chakir El Homrani, tots ells, els de tots i els de totes. Aquests són els noms i 
aquest és el debat que avui pertoca, el debat sobre la llibertat d'aquestes persones que injustament 
estan a la presó acusats d'uns delictes, coincideixo absolutament amb el senyor El Homrani que tenen 
una denominació absolutament kafkiana, no tenen cap mena de sentit. Ho hem dit, ho hem repetit i 
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sap perfectament el senyor Chakir El Homrani que coincidim absolutament. Avui és el dia de parlar 
d'aquestes persones, no parlar del Josep Mayoral com alguns han tingut ganes de fer, ja en parlarem 
del Josep Mayoral però avui no és important; avui les persones importants, les persones de les que 
hem de fer referència són les persones que en aquests moments estan dormint a la presó, o estan a 
punt d'anar a dormir a la presó; aquestes són les persones de les que hem de parlar. I per això 
coincideixo també amb el senyor El Homrani en expressar la satisfacció de què el Ple de la 
Corporació aprovi una Moció, la part dispositiva d'una Moció, absolutament clara i diàfana, sense cap 
mena d'embuts, clara i diàfana, l'ha llegit la senyora Secretària, jo ara no la repetiré. Jo crec que en 
aquesta Moció l'Ajuntament de Granollers es posiciona inequívocament, amb les conseqüències per 
cadascú, efectivament, i es proposa a les voluntats de tothom d'interpretar-les i desplegar-les, com ja 
ha passat, com ja ha passat.
Jo crec que el Ple de l'Ajuntament es posiciona d'una manera inequívoca en defensa de la llibertat, de 
les llibertats dels Consellers, dels Jordis, però de les llibertats, perquè efectivament, hi han moltes 
coses en aquests moments que ens fan patir, hi han moltes coses que estan en joc, i no només a 
Catalunya, hi ha moltes llibertats en risc i avui ens posicionem per les llibertats, per la llibertat dels 
empresonats però per les llibertats, per avançar d'una manera diferent. També ens manifestem com 
Ajuntament d'una manera inequívoca en la defensa de les institucions del país, mireu avui ha pres 
possessió una una nova regidora, la Gemma Giménez Torras, a l'any setanta-nou el seu avi i altres 
companys van penjar en el primer Ple de la Corporació aquest escut (l'Alcalde assenyala l'escut de 
Catalunya que presideix la sala del Ple): Ana María Palé, Rafael Ballús, Pere Canal, Oriol Montaña i 
podríem seguir. Aquest Ajuntament ha fet sempre un esforç evident i ha tingut un compromís específic 
en la defensa de les nostres institucions, en recuperar les nostres institucions. Quan es va penjar 
aquest escut, que hem volgut mantenir sempre malgrat que no obeeix a cap mena d'història 
reglamentària, hem volgut recordar això, venim de lluny, té una llarga història. Hi ha molta gent que ha 
deixat una part molt important de la seva vida, abans i després de la recuperació la democràcia. I 
l'Ajuntament de Granollers en moltes ocasions ha tingut i a fet els passos que tocaven per defensar 
les institucions. Avui tornem a reiterar-ho, ho hem fet sovint, però avui ho tornem a reiterar. Mirin 
aquest alcalde ha contactat amb moltes de les persones que estan en el Govern de la Generalitat, el 
Govern que avui encara està, sense consellers, dissortadament, per expressar-li la voluntat d'aquesta 
ciutat, d'aquest alcalde per ser exactes, tampoc s'ha de globalitzar, d'aquest alcalde, de contribuir a 
traçar uns lligams, com sempre, però més estrets si cap en aquests mesos, en aquestes setmanes per 
tal de no donar ni un pas enrere; ho he estat fent i a vostès els hi consta, a molta gent que coneixem, a 
molta gent amb la que hem compartit debats; a vegades entranyables i a vegades durs, però que hem 
compartit una passió, la passió per la llibertat i les llibertats d'aquest país. I hem defensat també, avui 
aquí, avui hem fet un exercici de defensar els nostres drets, tots, els drets que tant ens han costat 
aconseguir com a poble, però també aquests drets socials que són irrenunciables. Segueixo a 
l'instant, a l'instant tampoc, però periòdicament, amb el Govern, amb els membres del Govern que 
està passant amb les nostres escoles, que està passant amb la nostra sanitat, estem al darrera de tots 
aquests temes perquè ens pertoca, perquè no podem admetre ni un pas enrere. I avui aquí jo vull 
expressar també el meu optimisme de futur. Perquè des de posicions diferents, molt diferents, amb 
responsabilitat, amb generositat, hem sabut trobar paraules per vestir compromisos. El text que avui 
aprovem és un compromís de present i de futur. I jo voldria i estic convençut que pot ser i ha de ser 
així, que l'acord que avui aprovarem amb una àmplia majoria expressi la voluntat dels Grups 
Municipals d'aquesta ciutat, i de la ciutat mateixa, de parlar molt, toca parlar molt, d'escoltar més, 
d'acordar i de generar de nou una història de construcció col·lectiva que tingui al seu voltant amples 
majories, més enllà dels partits polítics, i amb la força de la ciutadania.
Jo crec que amb aquesta Moció avui, tal com alguns vam dir-nos que intentaríem, alguns que estem 
aquesta taula, en aquest hemicicle, expressem que en aquesta ciutat podem trobar espais pel diàleg, 
perquè demostrem, hem demostrat amb l'aprovació d'aquesta Moció, que quan hi ha voluntat de 
diàleg l'acord es possible. I això val per nosaltres però, i aquí em remeto de nou a les paraules del 
senyor El Homrani ha de valdre per més gent. L'exercici no es pot quedar aquí. Cada exercici que fem 
a un municipi, almenys nosaltres així ho intentem, des de posicions molt autònomes a partir de la 
nostra realitat, el que volem i el que pretenem és que pugui ser paradigmes de futur, en el que s'hi 
trobi altra gent. I no ho dubtin, tots aquells que em coneixen saben que en a mi, i al meu equip, el 
nostre Govern, el Govern de la ciutat, el trobaran sempre en l'exercici de la suma, explicant-nos bé les 
coses, fent-nos bé les preguntes perquè és l'única manera trobar bé les respostes. Generar aquests 
espais d'autocrítica que ens pertoqui, a vegades amb el senyor El Homrani hem discutit sobre la 
veritat i sobre el fer les coses a partir de la convicció , però sempre tenint en compte que la veritat no la 
tenim mai, ningú, i per tant des d'aquesta diferència el compromís que jo crec que expressem aquí és 
el de buscar punts de trobada. I avui aquí simplement el que expressem és que aquesta ciutat plural, 
en el que hi ha moltes mirades, en el que caben molts sentiments, hi caben moltes opcions, 
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s'empenya i es compromet en treballar per la llibertat, per la defensa de les Institucions, perquè no hi 
hagi ningú a la presó. I per això jo avui estic trist perquè crec que només podem estar tristos; per 
alhora convençut de què mocions com les que avui aprovem, i el camí que han seguit aquestes 
mocions, marquen itinerari que l'hauria i la de seguir més gent, i l'han de seguir més formacions 
polítiques i formacions polítiques en altres àmbits, però l'exercici comença des de baix, des dels 
nostres carrers, des de les nostres places, des dels nostres petits hemicicles i qui ens hem trobat i 
aquí ens seguirem trobant. 

La regidora senyora Eugència Llonch es va absentar abans de la votació de la Moció.

El senyor alcalde sotmet la Moció a votació. S'aprova per majoria absoluta amb els 20 vots favorables 
dels Grups Municipals del PSC-C, PDeCAT-Demòcrates, d'ERC-AG-AM i CpG-CUP-PA  i els 2 vots 
en contra dels Grups Municipals de  C's,  i del PP .

I no havent-hi altres assumptes per tractar s'aixeca la sessió quan són les vint-i-una hores i trenta 
minuts i s'estén aquesta acta de la qual dono fe. 

LA SECRETÀRIA GENERALLA SECRETÀRIA GENERALLA SECRETÀRIA GENERALLA SECRETÀRIA GENERAL
VIST I PLAUVIST I PLAUVIST I PLAUVIST I PLAU
LLLL''''ALCALDEALCALDEALCALDEALCALDE


