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9. Moció en suport als comitès de defensa de la República.
L'1 d'octubre del 2017 veïns i veïnes dels pobles, barris i ciutats del país van organitzar-se davant
els col·legis per defensar el dret a decidir, per garantir el referèndum convocat. Persones diverses
s'havien ajuntat en Comitès de Defensa del Referèndum basats en l’autoorganització i l'acció noviolenta, amb caràcter popular, transversal i intergeneracional. Des que el 27 d'octubre de 2017
proclamada la República Catalana al Parlament de Catalunya, els Comitès de Defensa de la
República han defensat el projecte republicà als carrers. No han renunciat ni s'han deixat
condicionar per la intervenció dels poders de l'Estat via Article 155 de la Constitució espanyola i
han mantingut la resistència pacífica als carrers. Potser per aquest motiu, la maquinària
repressiva de l'Estat espanyol ha posat el seu focus dissenyant una campanya de criminalització
que compta amb la complicitat dels mitjans de comunicació del règim per difondre mentides i
crear un nou relat que posi els CDR en l'epicentre de la persecució política, policial i judicial.
Les detencions de la Guardia Civil relacionades amb les accions no violentes d'aixecament de
barreres als peatges durant la Setmana Santa a instància de la Audiència Nacional després que
la fiscalia de l'Estat hagi presentat una denúncia per suposats delictes de terrorisme i rebel·lió
serveixen per constatar que els poders de l'Estat volen crear un enemic per aïllar-lo i aplicar-li
normes desproporcionades que s'escapen de la legalitat.
La rovellada arquitectura del regim de 1978 té por de tota dissidència i mostra el seu temor amb
total ferocitat, atacant l’existència d'un poble que s'organitza i empra el pacifisme i la imaginació
per transformar el país i, si s'escau, també per aturar-lo. Envers la unicitat dels poders de l'estat,
la manipulació periodística i la violència policial, trobem a cada municipi un poble que s'articula
des de baix, transversalment i de manera horitzontal.
La classe treballadora, plural i diversa, també se sap articula i s'organitza per construir una
República des de l'acció no-violenta per molt que es vulgui imposar un nou marc mental
d'insurrecció violenta, en que Catalunya pugui esdevenir sobre el paper tacat de mentides un
1loc inhabitable.
Per tots aquests motius, instem als grups del consistori perquè adoptin els següents acords:
1.Condemnar els intents de criminalització dels aparells de l'Estat espanyol envers l'acció dels
Comitès de Defensa de la República.
2. Mostrar tot el suport als Comitès de Defensa de la República, especialment al CDR de Ribes
i Les Roquetes, encoratjar-lo a continuar treballant per la República de tots.
Defensa la moció el regidor, Sr. Tomàs Carandell Baruzzi.
Es produeix un debat, en el qual la Sra. alcaldessa vol que consti en acta el següent:
“El nostre posicionament és el de no criminalitzar en absolut els temes de comitè de defensa per
la República, ni assimilar-los al tema que ara se’ls hi estava comentant de terrorisme, perquè ja
ho em explicat obertament en la nostra intervenció, per tant, vull que quedi constància també en
acta. Però no donarem suport al grup que presenta aquesta moció, des del punt de vista de la
intervenció que ens han fet contra el nostre grup municipal i per tant, no ho acceptarem, i per tant
la nostra posició serà d’abstenció, no en el tema, sinó en l’actitud i en la intervenció del ponent i
portaveu, Sr. Tomàs Carandell, vers el nostre grup polític, tot i que en la nostra posició i intenció
inicial era la de posicionar-nos a favor de la moció, però la seva actitud i la seva resposta d’atac
contra el nostre grup ens ho fa impossible”
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El Ple de la Corporació acorda aprovar la moció per nou vots a favor: Tres de PDeCAT-VIA, tres
d’UM9-CUP i tres de Fem Poble.
S’abstenen els set regidors del Partit Socialista de Catalunya.

