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ACTA  DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA  CELEBRADA PEL PLE DE L’EXCM. AJUNTAMENT DE 
CAMARLES. 
 
Número de la sessió 3/ 2018 
Data: 5-04-2018 
Hora d’inici:  20:00hores 
Hora finalització: 20:30 hores 
Lloc:  ajuntament de Camarles Sala d’actes 
ASSISTENTS  
 
Presidenta :       Na Sandra Zaragoza Vallés                                              
 
Regidors:               
                           En Ramón Brull Melich  
                           Na Bàrbara Curto Camisón 
                           En Jordi Bonet Curto 
                           Na Lluïsa Esmel Cardona 
                           En Elíes Bonet Cervera 
                                                                                                       
                           En Josep Antoni Navarro Serra 
                           Na Laura Bonet Iborra                                                     
                           En Estanislau Martinez Puig 
                           Na Montserrat Bonet Caudet                
                                                                             
Secretaria :     Na Teresa Roca Castell  
Va excusar la  seva assistència  el regidor En Llorenç Also Gas 
 
L’Alcaldessa abans d’entrar  en l’ordre del dia, va dir que s’havia produït una bona noticia que era la 
llibertat del president Puigdemont sota fiança , al  considerar el tribunal Alemany, la no existència 
del delicte de Rebel·lió en la causa. 
 
I Seguidament va  manifestar el següent: 
 
Bona tarde 

Amb la presentació d’aquesta moció, i si aquesta prospera, volem exigir l’alliberament dels presos 
polítics, el retorn dels exiliats i volem denunciar la deriva antidemocràtica i autoritària de l’estat 
espanyol. 

-      La detenció del president Puigdemont arran de la reactivació de l’euroordre 

-       l’enviament a la presó incondicional i incomunicada dels polítics catalans Carme 

Forcadell, Jordi Turull, Raül Romeva, Dolors Bassa i Josep Rull, 
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-      I els ja empresonats des de fa 6 mesos, Jordi Cuixart, Jordi Sànchez, Oriol Junqueras i 

Joaquim Forn 

 Parlem de presos polítics, però també d'artistes censurats, de rapers perseguits o de tuitaries 

represaliats. 

Es processa el major i excap dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, per un delicte 

d'organització criminal i per dos delictes de sedició, quan aquestos varen tenir una actitud exemplar 

el dia 1-O, tancant mes col·legis electorals, amb to conciliador i pacífic, que la policia nacional amb 

unes actuacions inqualificables. 

La directora de l'Escola dels Mossos, l’ampostina, Annabel Marcos, ha estat destituïda pel Ministeri 

de l'Interior espanyol per haver traslladat urnes del referèndum de l'1 d'octubre amb el seu vehicle 

propi. 

I recordem que avui en dia, en ple segle XXI,  tenim diputats a l’exili, que varen ser elegits 

democràticament, amb unes eleccions convocades pel mateix govern espanyol, i que avui en dia no 

poden gaudir dels seus drets polítics. 

Parlem d’actes abusius que demostren clarament una violació de la llibertat d'expressió i de la 
llibertat política. 

 Avui ells són els multats, investigats o condemnats. Però si no alcem la veu, demà podem ser 
qualsevol de nosaltres. 

I quan una democràcia 

-      empresona els seus ciutadans per les seves idees, 
-      quan tria resoldre els seus problemes polítics amb repressió ajudant-se del 155 per 
ocupar les institucions polítiques catalanes, 
-      quan la justícia no és prou independent, 

quan tot això passa, els fonaments d’aquesta democràcia, estan amenaçats i en perill. 

 La situació actual es insostenible i impròpia d’un Estat que es diu “social i democràtic”. 

-      Ens hem de posicionar respecte al que està passant. 

-      Denunciar la regressió dels drets i les llibertats, 

-      reclamar l’alliberament dels presos polítics 

-      i restablir les garanties democràtiques perquè els exiliats puguin retornar al seu país 
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I abans de passar a llegir la moció que avui es presenta, voldria recordar dos cites, una de 

Mostesquieu i una de El Talmud, que al meu parer s’adapten bastant al temps que estem vivint: 

  “La injustícia que es fa a un.... és una amenaça que es fa a tots” 

“Desgraciada la generació amb jutges …que mereixen ser jutjats.” 
 
 
01.-APROVACIÓ MOCIÓ PER L’ALLIBERAMENT DELS PRESSOS POLÍTICS, EL RETORN DELS EXILIATS 
I LA DENÚNCIA DE LA DERIVA ANTIDEMOCRATICA I AUTORITARIA DE L’ESTAT ESPANYOL.  
 
 
Catalunya ha tornat a patir, altra vegada, un nou atac repressiu per part del govern de Mariano 

Rajoy i el bloc del 155, conjurats amb el poder judicial i policial de l’estat. L’onada repressiva contra 

els catalans i les catalanes és majúscula i el govern espanyol està disposat a tot, fins i tot a vulnerar 

els drets civils, polítics i humans més bàsics per tal d’erradicar qualsevol signe de dignitat del poble 

català. Intenten esclafar la voluntat de la sobirania popular empresonant injustament els nostres 

legítims representants públics, tots ells gent de pau.  

 

El passat divendres 23 de març quedarà gravat a la memòria del nostre país com un nou dia trist i 

negre. L’empresonament injust, arbitrari i abusiu dels diputats i diputades Carme Forcadell, Jordi 

Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Dolors Bassa, i l’exili de Marta Rovira tornarà a ressonar en els 

annals de la història del nostre país com un nou episodi fosc de repressió i de vulneració dels 

principis democràtics més elementals. Un escenari que queda agreujat per la recent detenció del 

President legítim de Catalunya, Carles Puigdemont, totalment incomprensible davant la comunitat 

internacional. 

 

Un divendres negre no només pel poble català sinó també pel poble espanyol, on cada vegada i amb 

més intensitat els seus ciutadans estan perdent els drets i llibertats més bàsics i inviolables en 

qualsevol país que es pretengui a si mateix com a democràtic i civilitzat. 

 

Davant d’aquesta nova injustícia, d’aquesta ignomínia, d’aquest acte d’autoritarisme intransigent 

que ens recorda de manera inevitable les èpoques més fosques de l’Espanya del segle XX, des del 

món local no podem restar impertèrrits i ens alcem per dir sense vacil·lar que continuarem 

defensant les nostres idees polítiques. No hi haurà prou barrots per silenciar-les. Avui, un cop més, 

volem dir-ho molt alt i clar: sempre estarem al costat d’aquells representants que defensen la 

voluntat del poble, del mandat de l’1 d’octubre i el resultat de les eleccions del 21 de desembre. 

 

I l’estat, en lloc d’actuar com una democràcia madura, on el diàleg i l’acord són el motor de la 

cohesió de la societat, han decidit oferir cops de porra, menyspreu, humiliació, amenaces i, 
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finalment, presó. Una causa general contra l’independentisme, una autèntica cacera de bruixes, 

feroç i salvatge, sense mesura.  

 

Potser, ingènuament, es pensen que manllevant-nos als nostres representants, Carles Puigdemont, 

Carme Forcadell, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Clara Ponsatí, Antoni Comín, Joaquim 

Forn, Josep Rull, Lluís Puig, Dolors Bassa, Meritxell Serret, Jordi Cuixart, Jordi Sánchez, Marta Rovira 

i Anna Gabriel, ens rendirem i dimitirem d’exercir el nostre mandat democràtic, emanat directament 

dels ciutadans i ciutadans. Res més lluny de la realitat. Ens mantindrem ferms en defensa de la causa 

més justa que hi pot haver: la llibertat i el ple exercici de la democràcia.  

 

Contra la dictadura del 155, trobareu un poble compromès i ferm. Perquè la nostra lluita és la lluita 

dels homes i les dones lliures i justos, que volen ser tractats com a ciutadans i no com a súbdits.  

 

Per tots aquests motius, el Ple de l’Ajuntament de CAMARLES, per unanimitat de tots els grups 

polítics 

 

ACORDA 

 

PRIMER.- Exigir la llibertat immediata de tots els presos polítics: Carme Forcadell, Oriol Junqueras, 

Jordi Turull, Raül Romeva, Joaquim Forn, Josep Rull, Dolors Bassa, Jordi Cuixart i Jordi Sánchez. 

 

SEGON.- Exigir el retorn de tots els consellers i polítics catalans exiliats:  Carles Puigdemont, Clara 

Ponsatí, Antoni Comín, Lluís Puig, Meritxell Serret, Marta Rovira i Anna Gabriel, i la garantia del 

respecte absolut als seus drets polítics, ciutadans i humans sense veure’s sotmesos a cap judici pel 

seu lliure exercici polític. 

 

TERCER. Declarar la vulneració de les llibertats de les persones, recollides i protegides en tots els 

tractats internacionals i manifestar la persecució de la lliure expressió, de la vulneració dels drets 

polítics i humans i del dret a decidir dels ciutadans per part d’un estat que jutja les idees i empresona 

de forma il·legal. 

 

QUART.- Denunciar l’evident manca de separació de poders a l’estat espanyol, així com la 

manipulació i coacció dels mitjans de comunicació per part de l’estat. 

 

CINQUÈ.- Demanar a les institucions europees que no continuïn emparant accions pròpies d’una 

dictadura i apel·lar a la justícia internacional perquè intercedeixi de manera immediata i garanteixi 

el respecte als drets dels ciutadans catalans. 
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SISÈ.- Instem a totes les entitats del municipi de Camarles a defensar els drets fonamentals, civils, 

polítics, la llibertat, la democràcia i els nostres legítims representants escollits democràticament del 

Parlament de Catalunya. 

SETÈ.- Atenent a la crida del Molt Honorable President del Parlament de Catalunya, el Sr. Roger 

Torrent, aquest ajuntament vol mostrar el seu suport la crida unitària del President i a la plataforma 

“Espai Democràcia i Convivència” que té com a objectius “la defensa de les institucions catalanes, 

la convivència, la cohesió social i els drets i llibertats de la ciutadania”. 

 

VUITÈ .- 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) així com a l’Associació 

Catalana de Municipis (ACM) i l’Associació de Municipis per la Independència (AMI), l’aprovació de 

la present moció. 

 

En el torn d’explicació de vot, l’Alcaldessa donà la paraula als grups municipals  intervenint el Sr. 

Navarro (ERC),  que va  agrair la presencia dels veïns al Ple municipal, per l’interès mostrat vers 

l’assumpte de referència,  afegint que els presos polítics hi són  a la presó, per defensar les llibertats 

i drets del nostre país i dels seus ciutadans. 

 

Va intervenir  també el regidor no adscrit, Sr. Brull,  per a dir que es molt important que tots 

naveguem en la mateixa direcció i recolzem  totes aquestes mocions en defensa de les llibertats de 

les persones i el ple exercici de la democràcia. 

 

Per últim intervingué l’Alcaldessa per a donar les gràcies al públic assistent, posant de manifest que 

a les sessions plenàries es tracten assumptes molts importants per a la ciutadania, encoratjant als 

veïns a  l’assistència  als propers  plens municipals . 

 

02.- APROVACIÓ  FESTES LOCALS  2019 

 

Atès l’escrit del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, serveis Territorials a les terres de 

l’Ebre, en el qual s’indica que malgrat no s’hagi publicat la corresponent ordre de festes laborals per 

a l’any 2019 a Catalunya, s’avança la preparació de l’Ordre de Festes Locals per a l’any 2019. 

 

El Ple municipal, per unanimitat acorda : 

 

Primer.- Establir com a festes locals  2019  el 25 de juliol i el 5  de desembre. 

 

Segon.- Comunicar aquest acord al Departament de treball 
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No havent-hi més assumptes a tractar, l’alcaldessa, aixecà la sessió a les vint trenta hores  hores. 
 
Vist i Plau                                                                       La Secretaria 
 
L’Alcaldessa 
 
 
 
Sandra Zaragoza Vallés                                             Teresa Roca Castell 
 
 
 


