
 

VERGONYA!!! 
 
Ahir es van viure a Catalunya fets  que no s’havien viscut des de feia molts anys. Una gran part de la 
nostra societat, es trobava realitzant diferents activitats de manera pacífica, en pavellons esportius, 
escoles, i diferents espais municipals i de la Generalitat.  
 
Aquests escoltant consells, consignes i reclams dels nostres dirigents i altres organitzadors del 
Referèndum, varen acudir als llocs que cadascú tenia de referència per tal de poder exercir un dret 
fonamental, com el de votar. 
 
Doncs bé, el diumenge a partir de les 9 del matí, membres del CNP I GC, van agredir 
indiscriminadament a persones que pacíficament es trobaven reunits, incloent alguns companys que 
intentaven evitar aquesta barbàrie. Càrregues policials i  gairebé un miler de persones ateses als 
centres mèdics, gran part d’aquests ferits amb lesions greus. Hem pogut escoltar també la 
responsabilitat dels fets dipositada al Cos de Mossos d’Esquadra per no executar les ordres rebudes 
per part del TSJC  segons interlocutòria relacionada amb les Diligències Prèvies 3/2017.  
Ens agradaria aclarir una sèrie de conceptes: 
 

1. La Interlocutòria 03/2017 arriba al CME de manera Jeràrquica i amb ordres i instruccions 
operatives per tal de donar compliment al mandat judicial. 

2. En aquest cas, a les pautes d’actuació realitzades per la Prefectura de la Policia, i ja en els 
principis generals d’actuació, parla de “(…) proporcionalitat, i hauran d’imperar també la 
contenció i la mediació, de cara a contribuir a facilitar el manteniment de la pau social i la 
convivència. 

3. Davant d’aquestes instruccions, des del divendres 29 de setembre i fins el dia 1 d’octubre, 
patrulles uniformades van anar passant pels diferents centres on es reunien, sovint, centenars 
de ciutadans pacífics, aixecant diverses actes en funció de les activitats que es produïen. El dia 
1 d’octubre la presència en aquests espais era fixa. 

4. En cap d’aquests espais es va pertorbar l’ordre públic tot i que hi havia centenars de persones 
reunides 

5. L’actuació del CME va ser impecable, donat que en un estat del segle XXI, l’ús de la força ha 
de ser la darrera ràtio, i només en cas que es produeixin lesions als propis membres del CME, 
ciutadans, qualsevol estri o mobiliari urbà o particular està legitimat. 

6. Així doncs, donar tot el suport i felicitar per la seva enteresa als companys que es van passar 
entre 12 i 16 hores sols en els llocs sense relleus, sense aigua ni possibilitat de dinar la 



 
majoria. Als que us heu trobat en situacions desagradables de veure com venen les forces de 
l'Estat Espanyol i us  passen per sobre, sense ni un hola. Als que heu patit la ràbia i la 
resignació per no poder salvaguardar la integritat física del poble que estava esperant per 
votar, i que en alguns casos no us han deixat ni mediar. A aquells que heu esperat  
recolzament o que algun comandament es dirigís al lloc davant d’aquestes situacions 
desagradables, el sentiment de molts companys ha estat el sentiment de solitud.  

Pel que fa a l’actuació de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado: 
 

1. Van agredir indiscriminadament a persones que exercien els seu dret fonamental de reunió, 
inclosos nens i gent gran, per tant col·lectius vulnerables, així com a diferents companys del 
CME que van intentar aturar aquests fets, de manera brutal com ho demostra el fet de que 
més d'un miler de persones fossin ateses en centres de salut, alguns d’ells amb fractures i 
ferides greus, obviant el principi de congruència i proporcionalitat expressat a la Ley de 
Fuerzas y Seguridad del Estado 2/1986, on, per exemple, ja parla d’actuar amb dignitat en el 
seu capítol II (principis bàsics d’actuació), i d’altres en els que no cal extendres. Recordar-los 
que la interlocutòria expressa específicament que les accions que es duguin a terme no 
poden alterar la “NORMAL CONVIVÈNCIA DE LA CIUTADANIA” i que evidentment l’escut que 
utilitzen els seus dirigents per justificar la BÀRBARIE POLICIAL que hem tingut de veure sota la 
garantia del “ESTADO DE DERECHO” agredint a ciutadans indiscriminadament i del 
compliment del MANDATO JUDICIAL, quan no l’han llegit  

2. Van produir destrosses en locals públics. 

3. Dins dels drets fonamentals  expressats en la Constitució Espanyola vulnerats pel CNP i GC ens 
trobem amb els següents:  Art.15 “Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y 
moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos 
o degradantes” Art, 17 “Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie 
puede ser privado de su libertad, sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en 
los casos y en la forma previstos en la ley.” Art.21 “. Se reconoce el derecho de reunión pacífica 
y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa.” 

4. Davant de la vulneració de drets fonamentals per part del CNP i GC, no podem menys que 
denunciar-ho en aquest escrit a l’espera d’una valoració jurídica. 

 

Per acabar, donar tot el suport als efectius del CME que ahir vàreu vetllar pel  poble 
de Catalunya 


