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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DUTA A TERME PEL PLE DE
L'AJUNTAMENT D'ULLDECONA
EL DIA 8 D’ABRIL DE 2019
SENYORS ASSISTENTS :
Presidenta:
Sra. Núria Ventura i Brusca SU-CP
Regidors:
Sra. Caterina Brusca Campos
Sr. Demetrio Querol Pasalamar
Sra. Elvira Labernia Callarisa
Sr. Albert Palacios Bernad
Sra. Núria Balagué Raga
Sra. Josefina Salvatella Martínez
Sr. José Alberto Blasco Alvaredo
Sra. Estefania Bordes Sansano
Sra. Isabel Maria Salas González
Sr. Juanjo Sans Forcadell
Sr. Francesc Antoni Lavega Serra
Sr. Raül Najas Martí

SU-CP
SU-CP
SU-CP
SU-CP
CiU
CiU
CiU
CiU
PP
PP
+U-AM
Regidor no adscrit

Secretària:
Sra. Rosa Ma. Barceló Serrano
EXCUSEN LA SEVA ABSÈNCIA:
Cap
A Ulldecona, el dia vuit d’abril de dos mil dinou.
Essent les tretze hores 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 i 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 RESOLUTÒRIA
2. Manifest de rebuig per l’assassinat de Nalea Sareva, condol als familiars, amigues i amics
de la víctima, i decret de dos dies de dol oficial.
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Obert l'acte per la presidència, es van adoptar els acords següents:
SECCIÓ INICIAL

1. DECLARACIÓ D’URGÈNCIA DE LA SESSIÓ.
S’aprova la urgència de la sessió per unanimitat dels membres consistorials presents.
SECCIÓ RESOLUTÒRIA

2. MANIFEST

DE REBUIG PER L’ASSASSINAT DE

NALEA SAREVA,

CONDOL ALS FAMILIARS, AMIGUES I

AMICS DE LA VÍCTIMA, I DECRET DE DOS DIES DE DOL OFICIAL.

Abans de donar lectura al manifest, m’agradaria donar les gràcies a tothom per la vostra assistència,
especialment als regidors i regidores de l’Ajuntament d’Ulldecona, per la rapidesa en la que
lamentablement hem hagut de convocar el ple.
També la presència de la responsable de les Terres de l’Ebre de l’Institut Català de les Dones, així
com el suport rebut al llarg d’aquestes últimes les hores, via telefònica, dels alcaldes de municipis
veïns com: Amposta, La Ràpita, Alcanar, Sant Jaume d’Enveja, Masdenverge i Mas de Barberans.
I, excusar també la presència, per motius laborals de la Presidenta del Consell Comarcal del Montsià,
representada avui aquí per la regidora i Vice-Presidenta del Consell, Núria Balagué.
Donem tot seguit lectura del manifest.
MANIFEST DE REBUIG PER L’ASSASSINAT DE NALEA SAREVA, CONDOL ALS FAMILIARS,
AMIGUES I AMICS DE LA VÍCTIMA, I DECRET DE DOS DIES DE DOL OFICIAL
Aquest cap de setmana hem estat assabentats de l’assassinat de Nalea Sareva, una jove resident a
Vinaròs que va desaparèixer a mitjans del mes de febrer. Després de dies d’intensa búsqueda, la
Guàrdia Civil trobava ahir a la matinada el seu cos sense vida al terme municipal d’Ulldecona.
Tenint en consideració el secret de les actuacions decretat pel jutge, però atenent a la informació dels
mitjans policials qualificant aquest cas com una nova mort violenta, l’Ajuntament d’Ulldecona
condemna enèrgicament l’assassinat de Nalea Sareva.
És un dia trist però també un dia d’unitat de tot el consistori i el poble d’Ulldecona per mostrar el
nostre més sentit condol, la nostra solidaritat i el nostre afecte a la família, amigues, amics i coneguts
de la víctima. I és per això que decretem dos dies de dol oficial durant els quals les banderes de
l’Ajuntament onejaran a mig pal.
Així mateix, ens reafirmem en el convenciment que és necessari un canvi social que elimini tot tipus
de violència per qüestions de gènere, ja sigui física, verbal o de qualsevol altra mena i apostem per
les relacions de respecte i equitat entre els homes i les dones.
Els assassinats masclistes són la pitjor conseqüència de la desigualtat i la discriminació que vivim
encara avui les dones. Aquest no és un tema individual, un tema domèstic, és una qüestió col·lectiva,
política i pública on totes i tots hem d’alçar la veu per dir prou.
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No es tracta de seguir formulant desitjos ni somnis. Ja n’hi ha prou: hem de construir una societat que
no toleri, que rebutgi en qualsevol situació la violència masclista. Hem de denunciar i transformar la
realitat per aconseguir una societat lliure i segura, una societat igualitària, una societat més justa, on
cap home es cregui amb la llibertat d’assassinar a una dona. Cal que la condemnem des de tots els
sectors i que lluitem contra els imaginaris que la normalitzen, banalitzen i en fan apologia.
Volem una societat igualitària, justa, rica, equilibrada, integradora i lliure de violències masclistes.
Aquests són els grans reptes que tenim al davant i que hem d’assolir amb la col·laboració i complicitat
de totes les institucions, dels agents socials i de les dones i els homes dels nostres pobles i ciutats.
Només així podrem fer-los realitat.
Per això cridem a tots els veïns i veïnes del nostre poble a participar dels cinc minuts de silenci que
farem tot seguit a la porta de l’Ajuntament i de la marxa convocada aquesta tarda a les 20.00 h per
part del Grup de Dones en senyal de rebuig a la violència i de suport i afecte per a la família, amigues
i amics de Nalea Sareva.
La commoció que ens produeixen els assassinats masclistes ha d’impulsar una profunda reflexió
sobre tot allò que sustenta i permet la violència envers les dones. Avui ens omple el dolor per
l'assassinat de Nalea, però som un grup i transformarem el dolor en la força per continuar treballant
pels drets de les dones.
I no havent-hi cap altre assumpte de què tractar, la Sra. Presidenta dóna per finalitzada la sessió,
essent les tretze hores i cinc minuts, i de tot el que s'ha tractat es formula la present acta de la qual,
com a secretària dono fe.
La Presidenta,
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