MOCIÓ
El diumenge 1 d’octubre de 2017 passarà a la història a Catalunya per la
vergonya d’un Estat espanyol repressor que ha exercit una dura violència
davant d’uns ciutadans absolutament indefensos. Però sobretot restarà en els
nostres cors i en la nostra memòria per l’actitud cívica, serena, coratjosa,
pacífica i persistent d’uns ciutadans que van sortir a votar i exercir la
democràcia malgrat les amenaces i l’estat de setge i por.
Per aquest motiu, l’Ajuntament de Tiana
ACORDA:
PRIMER.- Reconèixer l’actitud, valentia i el comportament cívic i pacífic de més
de 2 milions de persones que el diumenge 1 d’octubre es van expressar a les
urnes, tot i l’estat de terror que va voler imposar l’Estat espanyol, i als qui se’ls
va usurpar el vot ja dipositat dins d’urnes requisades. Igualment, agrair
públicament l’actitud cívica de la vila de Tiana i el compromís i implicació que
han demostrat els veïns i veïnes, i també les entitats, que han fet possible que
a Tiana es pogués exercir el dret a vot.
SEGON.- Condemnar de forma enèrgica, alta i clara tota la violència
injustificada generada per l’Estat espanyol, emparat pel seu Govern, contra
veïns i veïnes dels nostres pobles i ciutats que l’únic que volien és decidir i
exercir la democràcia, tal com han denunciat diverses organitzacions
internacionals, com Human Rights Watch i Oxfam. Unes agressions dictades
pel govern de l’Estat que van provocar més de 900 ferits, quatre d’ells
ingressats en centres hospitalaris.
TERCER. Donar tot els recolzament i suport a les persones ferides durant les
càrregues policials de l’1 d’octubre a Catalunya.
QUART.- Exigir la retirada dels efectius policials del Cuerpo Nacional de Policia
i la Guardia Civil enviats de manera expressa per impedir l’exercici democràtic

de votar en un referèndum, reprimint amb violència les llibertats i drets
fonamentals de la ciutadania. Demanar que el Govern de l’Estat assumeixi
totes les responsabilitats pels danys personals i materials conseqüència
d’aquesta brutal repressió.
CINQUÈ.- Demanar la dimissió del president del Govern d’Espanya, Mariano
Rajoy, i del Delegat del Govern d’Espanya a Catalunya, Enric Millo, com a
principals responsables per l’actuació violenta i desproporcionada dels cossos
policials espanyols en molts col·legis electorals i declarar-los, junt amb el rei
Felip VI, persones non gratas al nostre municipi.
SISÈ.- Denunciar l’absència de l’alcaldessa de Tiana, Esther Pujol, davant
l’amenaça al nostre únic col·legi electoral d’una actuació policial com la que
van viure municipis veïns i, tenint en compte els fets que ha viscut el poble les
últimes setmanes, afegir-nos a la petició de dimissió expressada per la Taula
per la Democràcia. Així mateix denunciar els missatges del PSC de Tiana a les
xarxes socials equiparant violència policial amb el mandat democràtic del
Parlament i atacant a la CUP.
SETÈ.- Demanar la mediació i el suport de les institucions europees i de la
comunitat internacional.
VUITÈ.- Garantir que l'Ajuntament de Tiana estarà al costat d'allò que
decideixin les institucions catalanes, el Govern de la Generalitat i el Parlament
de Catalunya.
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