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ESBORRANY D'ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA URGENT  
DUTA A TERME PEL PLE DE L'AJUNTAMENT D'ULLDECONA  

EL DIA 16 D’OCTUBRE DE 2019  

SENYORS ASSISTENTS  :

Presidenta:

Sra. Núria Ventura i Brusca SU-CP

Regidors:

Sra. Cati Brusca Campos SU-CP
Sra. Monica Fabra Miralles SU-CP
Sr. Toni Pascual Doménech SU-CP
Sr. Albert Palacios Bernad SU-CP
Sr. Demetrio Querol Pasalamar SU-CP
Sra. Eli Itarte Belles SU-CP
Sra. Fanny Castell Castell FEM POBLE!
Sr. Raül Najas Martí FEM POBLE!
Sra. Maria José Gavaldà Adell FEM POBLE!
Sr. Alfred Paredes i Poy ERC-AM
Sra. Núria Balagué i Raga JUNTS
Sra. Isabel Maria Salas González PP

Secretària:

Sra. Rosa Ma. Barceló Serrano

EXCUSEN LA SEVA ABSÈNCIA  :

Cap

A Ulldecona, el dia setze d’octubre de dos mil dinou.

Essent les tretze hores i trenta minuts es constitueix el Ple Municipal, integrat pels membres que
s'expressen a l'encapçalament, sota la presidència de la Sra. Alcaldessa, Núria Ventura i  Brusca,
assistida  per  la  secretària  accidental  de  la  corporació,  amb  l'objectiu  de  celebrar  la  sessió
extraordinària urgent corresponent al dia d'avui, i que ha estat convocada amb el següent ordre del
dia:

SECCIÓ INICIAL  

1. Declaració d’urgència de la sessió.

SECCIÓ DE CONTROL  

2. Moció de resposta a la sentència del Tribunal Suprem i per demanar l’amnistia per a les
persones preses  polítiques  catalanes  i  en  defensa  del  dret  d’autodeterminació.  Moció
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presentada pels grups municipals FEM POBLE, ERC-AM i JUNTS PER ULLDECONA a
instàncies de l’Associació de Municipis per la Independència i l’Associació Catalana de
Municipis.

Obert l'acte per la presidència, es van adoptar els acords següents:

SECCIÓ INICIAL  

1. DECLARACIÓ D’URGÈNCIA DE LA SESSIÓ.  

- Sra. Ventura:
En primer lloc demanar excuses dobles, ja que per motius informàtics la convocatòria no havia
arribat i fins avui la majoria dels regidors i regidores no tenien constància de la convocatòria del ple
tot i  que havia sigut demanat pels mateixos grups a celebrar abans del 17, però hi havia dos
regidores que estaven a molts de quilòmetres de distància d’Ulldecona i per tant hem esperat que
arribessin per poder estar tots.
La convocatòria del ple d’avui respon a la sol·licitud dels grups municipals FEM POBLE, ERC i
JUNTS PER ULLDECONA, formulada en data 14 d’octubre per celebrar ple extraordinari abans
del dia 17, en base a l’article 98 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya. 
El primer punt de la resolució de la convocatòria del Ple Municipal al ser una sessió extraordinària
urgent és la declaració d’urgència de la sessió, que s’ha de votar abans de començar.

DELIBERACIONS  : No se'n produeixen.

VOTACIONS  :  Sotmesa  a  votació  la  urgència  de  la  sessió,  s'aprova  per  unanimitat  dels  membres
consistorials presents.

SECCIÓ DE CONTROL  

2. MOCIÓ DE RESPOSTA A LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL SUPREM I PER DEMANAR L’AMNISTIA PER A LES  
PERSONES PRESES POLÍTIQUES CATALANES I EN DEFENSA DEL DRET D’AUTODETERMINACIÓ.  MOCIÓ  
PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS FEM POBLE, ERC-AM I JUNTS PER ULLDECONA  
A INSTÀNCIES DE L’ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA I L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE  
MUNICIPIS.  

MOCIÓ CONEGUDA  :

“MOCIÓ  DE  RESPOSTA  A  LA  SENTÈNCIA  DEL  TRIBUNAL  SUPREM  I  PER  DEMANAR
L’AMNISTIA PER A LES PERSONES PRESES POLÍTIQUES CATALANES I EN DEFENSA DEL
DRET D’AUTODETERMINACIÓ 

Definitivament, la democràcia a l'Estat espanyol mostra símptomes inequívocs d’estar tocada de mort.
Oriol Junqueras, Carme Forcadell, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep
Rull, Quim Forn i Dolors Bassa han estat condemnats amb penes de presó. I Meritxell Borràs i Carles
Mundó, amb multes i inhabilitació. Aquest ha estat un judici polític que mai s’hagués hagut de produir.
Tornem a dir alt i clar que en democràcia votar no és cap delicte. Les idees no es jutgen. I és per això
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que reclamem la llibertat de totes les persones preses i exiliades polítiques, perquè no han comès cap
delicte. 

Vivim amb tristor i profunda indignació la sentència, que suposa una vulneració dels drets polítics
individuals de les persones condemnades, de les preses i exiliades polítiques, i una retallada dels
drets  i  llibertats  col·lectives.  El  judici  i  la  sentència  ens  han  conduït  a  un  estat  d’absoluta
excepcionalitat. Vivim moments molt greus, moments en què es posa de manifest que l’aparell de
l’Estat espanyol actua intentant abolir la pluralitat política, vulnera la legitimitat del poble de Catalunya
a decidir el seu futur lliurement, agredeix el dret que tenim a transformar la societat a través de la
independència. I, al mateix temps, avui tornem a constatar que les forces polítiques de l’Estat són
incapaces de fer ús del diàleg com a instrument de resolució del conflicte. 

Aquesta sentència no ens atura. Al contrari, ens enforteix com a moviment per debilitar el règim del
78.  I  és  que,  una  vegada  més,  reivindiquem  el  dret  a  l’autodeterminació,  el  dret  a  treballar
pacíficament per esdevenir República Catalana, lliure, neta, justa i que treballi per garantir la igualtat
d’oportunitats entre tota la ciutadania catalana. Cap sentència ens aturarà. Plantem cara a la voluntat
repressora de l’Estat espanyol, i ho fem mobilitzant-nos, reclamant diàleg, reivindicant la via política i
democràtica de resolució del conflicte. Demanem l’amnistia per a totes les persones condemnades i
perseguides. 

Reprovem l’actitud sostinguda de l’Estat espanyol, que ha dimitit de la seva responsabilitat de fer front
i donar resposta a les demandes de la ciutadania, per via dialogada i pacífica. Convé recordar, per
exemple, que, el maig d’aquest any 2019, el grup de treball sobre detencions arbitràries de Nacions
Unides  va  fer  pública  una  resolució  que  instava  l’Estat  espanyol  a  deixar  en  llibertat  de  forma
immediata l’Oriol Junqueras, en Jordi Cuixart i en Jordi Sánchez, que es trobaven a presó preventiva. 

L’incompliment  d’aquesta  resolució  va  ser  una  mostra  més  que  l’Estat  actua  desoint  qualsevol
resolució, tractat internacional (com la Carta de les Nacions Unides i el Pacte Internacional de Drets
Civils i Polítics que recullen el dret a l’autodeterminació) o totes les manifestacions pacífiques del
poble de Catalunya a favor de la independència i la República Catalana. I aquesta actitud és molt
greu. Per això la denunciem, perquè, malauradament, ens recorda etapes autoritàries en què no hi
havia garantits els drets polítics ni les llibertats de la major part de la ciutadania. 

Reivindiquem justícia, i ens disposem a liderar de nou la lluita antirepressiva, democràtica, pacífica i a
favor dels drets i les llibertats. La situació d’excepcionalitat que estem vivint, agreujada especialment
per la confirmació de la sentència, afecta tothom, afecta la quotidianitat dels pobles i ciutats del nostre
país i de totes les persones que hi vivim. 

I, per tant, és per tots els motius exposats anteriorment que el ple adopta els següents acords:

PRIMER. Manifestar el rebuig a la sentència condemnatòria emesa pel Tribunal Suprem en relació al
judici de l’1 d’octubre i la causa independentista, constatant que representa una regressió dels drets i
les llibertats de la ciutadania de Catalunya. 

SEGON. Reclamar la llibertat immediata de tots els presos i preses polítiques i exigir l’amnistia de tots
ells i elles, i de tots els exiliats i exiliades, com a reconeixement de l’absència de cap delicte vinculat a
la celebració del referèndum de l’1 d’octubre i a qualsevol altra acció política celebrada durant els dies
previs i posteriors a aquesta data. 

TERCER.  Mostrar el compromís amb el dret a l’autodeterminació, dret polític fonamental recollit en
tractats internacionals com la Carta de les Nacions Unides i el Pacte Internacional de Drets Civils i
Polítics, signats també per l’Estat espanyol, i reivindicar-lo com a dret en virtut del qual resoldre el
conflicte polític existent, per via democràtica i pacífica. 
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QUART.  Reafirmar-nos  en  el  caràcter  pacífic  i  no  violent  del  moviment  independentista  català.
Condemnar tots els intents de criminalització del moviment independentista que les seves diferents
institucions, òrgans, poders i alguns mitjans de comunicació volen construir. 

CINQUÈ.  Exigir al govern de l’Estat espanyol que respecti la legitimitat de les persones escollides
democràticament  a  les  diferents  institucions  catalanes,  així  com les  decisions  i  acords  que  se’n
derivin, com a màxima expressió de la sobirania popular. 

SISÈ.  Comprometre’ns a treballar conjuntament amb  el Parlament de Catalunya, del Govern de la
Generalitat de Catalunya i convocar-nos a participar, com a representants legítims de la ciutadania, en
una assemblea d’electes a favor dels drets polítics i la llibertat. 

SETÈ.  Mostrar  l’adhesió  de  l’Ajuntament  d’Ulldecona  a  totes  les  mobilitzacions  de  rebuig  a  la
sentència del Tribunal Suprem, tant a nivell  nacional com internacional,  i  convidar la ciutadania a
participar  en  totes  les  lluites  compartides  i  pacífiques  a  favor  dels  drets  i  les  llibertats.  I
comprometre’ns a participar en l’acte convocat pel President de la Generalitat el dia 26 d’octubre al
Palau de la Generalitat. 

VUITÈ. Expressar la més ferma voluntat de seguir treballant, dia rere dia, per garantir els drets i les
llibertats  de tota  la  ciutadania  d’Ulldecona,  la  defensa del  diàleg i  dels  principis  democràtics i  la
pluralitat política, així com el respecte a la separació de poders, imprescindible en qualsevol estat de
dret. 

NOVÈ.  Fer avinent la situació de repressió política i de vulneració de drets fonamentals que estem
vivint com a ciutadania i com a país als municipis agermanats. 

DESÈ. Fer arribar aquest acord a la Presidència del Parlament de Catalunya, a la Presidència de la
Generalitat de Catalunya, a la Presidència del Congrés de Diputats, a la Presidència del Govern de
l’estat, a la Presidència del Parlament Europeu, a l’Associació Catalana de Municipis i a l’Associació
de Municipis per la Independència. I donar conèixer el contingut d’aquesta moció a la ciutadania del
municipi pels mitjans que es creguin oportuns.” 

DELIBERACIONS  : 

- Sr. Paredes:
Davant de la gravetat de la situació, renuncia a les indemnitzacions de la sessió plenària. 

- Sra. Balagué:
També vull fer que constar que la sessió d’avui no la vull cobrar.

- Sra. Castell:
Ens sumem a la renuncia de les indemnitzacions.

- Sr. Najas, Sr. Paredes i Sra. Balagué:
Llegeixen la moció.

- Sra. Salas:
En primer lloc, jo aquesta moció la vull  qualificar com a «mentides», perquè en diuen moltes,
possiblement molts ciutadans de Catalunya defensen i pensen això, però també som molts els que
estem totalment  en  contra.  Quan  parla  del  règim  del  78,  estem parlant  de  la  Constitució  de
Catalunya, que més del 90%, la comunitat  de tota Espanya que va votar més a favor,  estem
parlant d’això? És que és al·lucinant, però no vull entrar aquí, perquè estic convençuda que ni em
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convenceran a mi ni jo convenceré als que pensen d’aquesta forma, però represento a gent que
està darrera meu que pensa igual que jo. 
I jo, des de petita, vaig venir aquí al poble quan tenia 6 anys i mons pares, els mestres, la gent que
m’he trobat, m’han fet ser com sóc. El respectar, l’estimar, el cuidar allò que estimo, la meva casa,
els meus amics, la meva família, ... no entenc la forma d’estimar que tenen els independentistes.
Per què? Perquè qualsevol persona de tota Catalunya, inclús d’Ulldecona, perquè ahir mateix es
va veure gent afectada, que tenia hora al metge a Barcelona de feia molts de mesos, i no van
poder arribar a Barcelona. Això és estimar-nos? Tots els vols que es van cancel·lar, una persona
que es munta les seves vacances i ahorra tot l’any per poder anar de vacances, que no pugui
marxar, això és estimar el nostre poble? Estem fent mal al nostre poble, no sé si ho sabeu. Jo el
que demanaria és una reflexió. 
La concentració i la manifestació estic totalment d’acord i jo mateixa quan crec algo sóc la primera
que estic allí, però no el que està passant, no el que esteu fent, i possiblement pagueu justos per
pecadors,  però la realitat  és la que és.  I  és indignant la imatge que estem donant de cara a
l’exterior des de Catalunya. Ens estem fent mal natros a natros mateixos, i de veritat em dóna
pena. I com suposo que us ho imagineu, el meu vot serà en contra.

- Sra. Ventura:
Després  de  la  sentència  dictada  pel  Tribunal  Suprem,  que  condemna  els  exconsellers  de  la
Generalitat,  l’ex-Presidenta  del  Parlament  i  els  presidents  de  les  entitats  Òmnium i  l’ANC,  el
govern municipal, format pel grup Socialistes Ulldecona, volem manifestar els següents punts:
• Mostrem el nostre desacord en la dura sentència condemnatòria emesa dilluns, 14 d’octubre.

L’empresonament dels dirigents independentistes no serà mai la solució al conflicte polític que
vivim des de fa massa anys al nostre país.

• Fem arribar  la  nostra  solidaritat  amb les  famílies  d’Oriol  Junqueras,  Raul  Romeva,  Dolors
Bassa, Carme Forcadell, Joaquim Forn, Jordi Turull, Josep Rull, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart,
en aquests difícils i durs moments.

• Respectem els  legítims drets  individuals  i  col·lectius de manifestació i  d’exercir  accions de
protesta diverses per tal d’expressar el rebuig a la condemna i/o reivindicar les idees polítiques
que cadascú  consideri,  alhora  que  condemnem de  manera  rotunda totes  aquelles  accions
vandàliques i actituds violentes que atempten contra la convivència, i  no fan més que atiar
enfrontaments entre ciutadans, agreujar el conflicte i danyar greument la imatge del nostre país.

• Reclamem de nou als responsables polítics la necessitat ineludible d’obrir i iniciar un procés de
diàleg per resoldre la  situació,  per  permetre l’alliberament dels líders cívics i  polítics,  i  per
desbloquejar el moment actual.

• Reiterem que el govern municipal, i natros com a representants de tots i totes els veïns i veïnes
del  municipi,  no  participarem en  accions  i/o  declaracions  per  fer  més  gran  el  conflicte,  ni
utilitzarem desqualificatius, paraules gruixudes o expressions vàries per desacreditar un o un
altre posicionament. Tenim el deure de rebaixar la tensió, d’asserenar l’ambient i de cridar a la
calma i tranquil·litat en un moment difícil que estem segurs només podrem superar des de la
via de la negociació política. 

I és per tot això que no estem d’acord amb el text presentat i que votarem en contra.

- Sra. Balagué:
Avui és un dels dies més foscos de la democràcia espanyola, la “Justícia” ha demostrat que és un
instrument de revenja. Ha criminalitzat la democràcia. Ha criminalitzat la independència.
La condemna política del Tribunal Suprem contra els dotze dirigents independentistes que van fer
possible el referèndum de l’1 d’octubre és una atrocitat.
Alguns d’ells, companys nostres, polítics compromesos de fa temps amb els seus ideals i amb la
independència del nostre país. Són un referent per tots nosaltres. I els hi volem fer arribar el nostre
escalf en un dia ple d’impotència, indignació i tristesa. No caminareu sols.
Volem mostrar la nostra plena solidaritat amb les famílies dels presos polítics. Ho fem de manera
molt sentida i no ens queden paraules de consol en un dia com aquest. Tenen tot el nostre suport i
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ens tindran sempre al seu costat. Són part d’aquest drama perpetrat per un Estat que no només és
sord al nostre clam democràtic, sinó que és cec a la realitat de persones que només pensen i
actuen pacíficament. Fa dos anys que són a presó per complir amb el programa electoral que
molts, inclòs natros, vam defensar.
Expressem la nostra més absoluta indignació davant d'una sentència injusta que arriba als 100
anys de càstig i que genera un precedent inacceptable i reprovable. Cal recordar que convocar un
referèndum no és un delicte recollit al Codi Penal.
Des de la indignació però amb la serenor necessària d’una hora greu, volem manifestar el rebuig
frontal a un judici que ha estat una farsa, a una condemna injusta per un delicte, el de sedició, que
no és real. Creiem, com crèiem llavors, que l’1 d’octubre va ser l’exercici autèntic més gran de
democràcia que ha vist Europa en les darreres dècades. Sempre defensarem el dret dels catalans
a decidir què volen ser, a pensar com vulguin i a manifestar les seves idees en pau i llibertat.
No vivim en llibertat a l’Estat espanyol. Rebutgem la vinculació del dret de manifestació i de lliure
expressió, així com la utilització de la desobediència civil, amb el delicte de sedició. Defensem que
Catalunya ha d’arribar a ser un país independent, tenir un Estat propi, per assolir una societat
justa, sensible, transparent i preocupada de tots els seus ciutadans. No és un debat jurídic, no és
cap delicte convocar un referèndum. És qüestió de democràcia, d’exercir els nostres drets civils i
les llibertats ciutadanes.
Aquest càstig no farà disminuir l’anhel de llibertat del poble de Catalunya, ni la defensa del dret
d’autodeterminació. Malgrat sofrir la revenja de l’Estat espanyol, no pararem i seguirem lluitant.
No  deixarem  de  fer  política,  perquè  ens  devem  a  la  voluntat  popular.  Avui  més  que  mai
reivindiquem el paper del diàleg, d’assentar-nos a una taula, d’arribar a acords per molt lluny que
estiguem dels altres. Política vol dir intel·ligència per poder actuar amb fermesa i flexibilitat. La
política ha de saber posar fi a aquest dolor col·lectiu.
Malgrat l’acarnissament que viu l’independentisme per part de l’Estat espanyol, no podem deixar
d’acudir a tots els indrets on puguem treballar per defensar la llibertat i el progrés dels catalans.
Amb les conviccions granítiques, ens mantindrem ferms arreu: al carrer, als ajuntaments, a tots els
parlaments. Allà on calgui donarem la cara, com sempre. I com sempre amb voluntat d’unitat, de
sumar. Perquè és un moment de país, mai de partits.
Defensem i  defensarem qualsevol  mobilització  pacífica  per  protestar  contra  aquesta  injustícia,
contra aquesta criminalització d’idees. L’excepcionalitat continuada en què vivim ens ha de fer ser
responsables i coneixedors del nostre paper en la societat. Demanem a tot el país, fer de la nostra
indignació una motivació per ser ferms en la reacció a la injusta sentència. I aquesta fermesa ens
obliga a ser determinats i serens. Sapiguem ser dignes d’un moment greu, que és l’inici d’una nova
etapa que sabem que serà llarga i intensa.
No podem defallir.  I  totalment  lligat  amb el  que acabo de dir,  lamentem rotundament  tots  els
aldarulls de la nit passada a tot el país, que n’estem totalment en desacord, i que considerem que
s’haurà d’analitzar profundament per saber qui i perquè s’han dut a terme i que hi ha al darrera de
tot  plegat,  ens  sobta  moltíssim que  s’hagin  dut  a  terme a  totes  les  capitals  del  país  un  cop
acabades les concentracions pacífiques i a més de la mateixa manera. 
Aquesta no és la nostra manera de fer i per tant, hem de seguir manifestant-nos com fins ara,
pacíficament com sempre. 
I només em queda afegir que com deia la portaveu del Partit Popular està clar que natros no et
convencerem, tu a natros tampoc, però crec que no tots els independentistes som com ens has
descrit tu. Gràcies.
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- Sr. Paredes:
Abans es parlava de què jo represento a uns, deia la representant del PP, i es tracta d’això de
comptar-nos, jo penso que arribarà un moment que ens haurem de comptar i ens comptarem. I
comptar  no  és  dolent,  comptar  és  decidir,  es  pot  discrepar,  les  urnes  són  la  solució,  uns
guanyaran, els altres perdran, i en el fons tots guanyaran perquè tots ens haurem de respectar
sigui quin sigui el resultat. Perquè en el fons de democràcia va el tema. Aquest judici que tots
sabem que ha estat una farsa, un judici que començava en una acusació d’un jutge i una fiscalia
parlant de rebel·lió, que implicava immediatament que podien estar dos anys com han estat amb
presó preventiva, la qual cosa en una Europa civilitzada pràcticament no es veu a cap lloc. Però
evidentment s’havia de tenir aquesta acusació tan potent per a justificar aquest empresonament,
després  s’ha  vist  que  això  no  es  podia  sostenir,  ara  parlem de sedició,  resulta  que  ara  fem
manifestacions i aquest és un perill, perquè la sentència també ataca llibertats democràtiques, ja
no parlem d’independentistes o no independentistes, llibertats democràtiques, ara resulta que fer
una manifestació serà sedició. 
A veure si parlem les coses clares. Ara els Jordis són sediciosos, perquè per fer manifestacions?
Perquè ser pacífiques, perquè hi hagi ordre, perquè no es trenqui res, això és sedició. Pos aquí hi
ha un perill important de la democràcia. Ja sabem que en el nom d’Espanya tot s’hi val. 
Una altra cosa volia comentar, el tema de la violència, em sembla que amb el tema de la violència
el tema independentista no s’ha de justificar perquè ha estat, és i serà no violent. No té cap sentit
la violència. Hem vist imatges en què alguna persona, vestida d’uniforme, doncs tirava objectes a
una foguerada, no sé si li  pertocava a aquesta persona d’uniforme tirar aquests objectes a la
foguerada. 
Hem parlat dels aldarulls d’ahir a la nit, tots en la cara tapada, natros anem en la cara descoberta.
Jo quan vaig a una manifestació vaig en la cara descoberta. No m’he d’amagar de res, en tot cas
sí que m’agradaria saber, si és que algun dia se sap, qui hi ha al darrera de tots aquests incidents i
sobretot a qui beneficia. Si som capaços de fer 11 de setembre en dos milions de persones al
carrer i ni un paper al terra, ara hem d’anar a fer aldarulls i cremar contenidors? Si traíem dos
milions de persones al carrer, a qui beneficia això? Però bé és un altre tema. Que quedi clar i en
aquest sentit condemno el més rotund que es pugui qualsevol acte violent que es pugui donar. No
és  dels  nostres,  no  és  el  nostre  objectiu  i  no  és  l’independentisme  qui  vol  aquest  canvi  de
violència. 
Crec que és un moment on la gent s’ha de definir. En la vida hi ha moments que un ha de dir blanc
o negre. Hi ha moments que ens escaquegem. No tenim que definir-mos sempre en tot. Però crec
que aquests són moments importants, el que ha passat són moments importants. I per tant, em dol
que el govern municipal, que el grup socialista, en aquest sentit no tingui la valentia de posar-se
clarament  al  costat  de  les  víctimes.  Parlem  clar,  perquè  s’ha  volgut  victimitzar,  no  només
l’independentisme sinó més enllà de l’independentisme. 
Per tant, crec que és un moment de situar-se, és un moment de fer això, fer les actuacions que un
consideri que ha de fer, potser d’una aclaració, participar en manifestacions, és un moment que
cadascú ha de dir estem o no davant d’aquest judici farsa, d'aquesta condemna tan bestial que
s’ha fet, si estem o no d’acord. Si no estem d’acord, ens hem de mobilitzar i hem de dir que no
estem d’acord. Crec que un país és necessari que ho faci. 
En tot cas, la solidaritat amb les famílies dels presos, i de les preses, és molt dur. L’altre dia sortia
a la televisió el pare de l’Oriol dient que ell en 80 anys no sabia si veuria el seu fill al carrer. Aquest
és el  preu que fa pagar  aquest  Estat,  senzillament  per  defensar aquelles  idees pacíficament,
perquè  és  molt  important  aquest  concepte  i  per  posar  urnes.  Per  tant,  en  tot  cas,  el  nostre
compromís  de  seguir  lluitant,  de  fer  política,  i  fer  política  vol  dir  parlar,  parlar  i  parlar.  I,
evidentment, com a ERC seguirem lluitant per la independència de Catalunya, fent política, parlant
i dialogant. 

- Sra. Castell:
Gràcies per la comprensió. 
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Avui és un dia dur, aquests dies estan sent molt durs per a tots natros, i vull començar com has
començat tu... jo també t’estimo Isabel, no en tinc cap de problema, ens tenim que estimar tots, i,
evidentment, és el que estem dient. Jo tampoc no en vull de conflictes, en això estem tots d’acord.
Però aquí n’hi ha un de conflicte, ho tenim molt clar que aquí tenim un conflicte. Llavors hem de
saber dirigir les culpes cap a qui té la culpa d’aquest conflicte. És molt fàcil de resoldre aquest
conflicte, tu ho has dit molt clar, natros no et convencerem a tu i tu no ens convenceràs a natros.
Però és que en democràcia ens hem dotat de mecanismes per a resoldre aquests conflictes. I són
gent com els que avui votareu en contra d’aquesta moció els que no deixeu que els conflictes es
resolguin d’aquestes maneres i després crideu que la violència no us agrada. Els violents sou
vatros perquè provoqueu aquesta situació. La provoqueu, és molt fàcil Isabel, es vota i si surt que
la gent no vol la independència nosaltres callarem, ho acatarem i marxarem a casa, és molt fàcil i
no en provoca gens de violència. 
Hi ha gent que no va poder arribar als hospitals, però hi ha gent que la van portar als hospitals, en
un ull a la «virulé» i altres lesions, aquests van arribar als hospitals. Però clar, aquests s’ho van
buscar, veritat Isabel? S’ho van buscar ells, doncs està molt bé, resolguem els problemes com a
l’edat mitjana, resolguem els problemes com al segle XIX, com al segle XX, que avancem, quina
societat avança, quina és la societat, per a què creem mecanismes de resoldre problemes si en el
moment que tenim un conflicte de veritat no som capaços d’aplicar-los. Està clar que al vostre
Estat dos milions i mig de catalans no els importa en absolut, però si tots els que estem aquí
reclaméssim que els conflictes aquests s’han de resoldre de manera clara,  civilitzada i  votant,
potser a lo millor els faríeu canviar d’idea. Potser llavors la canviaríem aquesta idea i podríem
arribar a una resolució fàcil, ràpida i sense cap dany. Però bé, a lo millor a algú li interessa que
això continue. Jo en els interessos particulars de cadascú no m’hi poso. 
Total solidaritat a les famílies i als amics de la gent que està vivint aquests dies situacions molt
dures, dir que continuarem reivindicant el que creiem just i que no atempta absolutament a ningú,
ni a convivències ni a res en absolut, perquè jo estic disposada a respectar totes les creences de
tothom, pensi el que pensi i faci el que faci, i ho dic molt fàcil, ho votem i si surt cap a un costat
anem cap allí i surt cap a l’altre costat ens n’anem cap a casa i aquí s’ha acabat el problema. 
Continuarem la lluita, continuarem com fins ara i que sigui el que Déu vulgue.

- Sra. Ventura:
Com a alcaldessa d’Ulldecona, regidora Fanny Castell, et demano que retires immediatament les
acusacions que acabes de fer de «persones violentes», has acusat no només a la regidora del
Partit Popular, sinó a tots els regidors i regidores que segons tu han votat en contra de la moció i,
per tant, et demano que retires aquesta acusació de què els violents som natros. Poc respecte i
poca estima demostren les paraules que acabes de pronunciar que no sé si han sigut conscients o
inconscients. 

- Sra. Castell:
No era el meu ànim ofendre i probablement a lo millor per la urgència en què ens ha agafat no
m’he sabut explicar bé. I,  el que vull  dir jo,  és que tenim mecanismes per a solventar aquest
problema i que aquests mecanismes necessiten del suport vostre perquè s’apliquen.Que reclameu
que puguem votar aquest conflicte que tenim creat des de fa tant de temps. 
Posicione-vos clarament a la resolució del conflicte sense més violència, sense més crispacions i
d’una forma clara i ja està. No tindrem cap problema en aquest aspecte, em referia, no em referia
a què agredíssiu a ningú. A més, a mi la manera de pensar de cadascú ni m'ofèn ni em molesta. 
M’estic referint a la solució del conflicte, no a l’actuació de cadascú en la seva manera de pensar,
cadascú que pense com pugue i com vulgue. M’estic referint a que penso que hauríem de ser molt
més clars en exigir la resolució d’aquest conflicte, tan difícil és votar-ho? On està el problema en
votar-ho? Qui té problemes en votar-ho? No serem nosaltres, no en tenim cap de problema en
votar-ho, fa molts anys que estem reclamant poder-ho votar. És l’únic que volia dir. Si no m’he
sabut explicar bé, demano disculpes, retiro tot el que us pugue haver molestat, no era la meva
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intenció, i suposo que la dels meus companys tampoc. Però vull deixar clar el que vull dir, i és que
el conflicte finalment s’haurà de resoldre votant. Doncs no perdem el temps pel camí. 

- Sra. Ventura:
S’ha entès perfectament el que volies dir i, precisament per això he insistit que poc respecte i poca
estima demostraven les teves paraules cap a persones que podem tenir matisos i podem pensar
diferent o contràriament, perquè per sort la vida té color, no és només  en blanc i negre i hi ha
molts matisos, la societat és plural i cadascú opina i pensa com vol. 
Per part del govern municipal, insisteixo en els cinc punts que he dit al principi: 
• Mostrem el nostre desacord en la sentència dura.
• Fem arribar la nostra solidaritat amb les famílies.
• Respectem els drets individuals i col·lectius de manifestació. Condemnem rotundament totes

aquelles accions vandàliques i actituds violentes que només malmeten la imatge del nostre
país.

• Reclamem als responsables polítics la necessitat ineludible d’obrir un procés de diàleg.
• Reiterem que com a representants d’aquest ajuntament, representants de tots i totes els veïns i

veïnes d’Ulldecona, no participarem en accions o declaracions per fer més gran el conflicte, ni
tampoc utilitzarem desqualificatius, ni paraules tan dures per a parlar d’un posicionament o un
altre.  

I com no estem d’acord amb el text, ens posicionem i votem en contra. 

VOTACIONS  : Sotmesa a votació la moció dalt transcrita, es rebutja pel resultat següent:

Vots afirmatius: 5 (GMFEM POBLE!, GMERC-AM, GMJUNTS)
Vots negatius: 8 (GMSU-CP, GMPP)
Abstencions: 0

I no havent-hi cap altre assumpte de què tractar, la Sra. Presidenta dóna per finalitzada la sessió,
essent les catorze hores i tres minuts, i de tot el que s'ha tractat es formula la present acta de la qual,
com a secretària dono fe.

La Presidenta, La secretària,
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