6.0.- MOCIÓ, NO RESOLUTIVA, PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE
BABORD-CUP-PA, ERC-VDMDIUSÍ-AM I GRUP DEMÒCRATA DE SUPORT ALS
COMITÈS DE DEFENSA DE LA REPÚBLICA I CONTRA LA SEVA
CRIMINALITZACIÓ
El Ple d'aquesta Corporació, prèvia deliberació, amb 16 Vots a favor (Josep Sola
Punsola, Montserrat Gual Gibert, Esther Lopez Marti, Joan Roca Lleonart, Javier
Martin Lapeña, Josep Sole Clotet, Francisca Isabel Gonzalez Blanco, Núria Arasa
Rovira, Damià Clot Trias, Angel Font Catalan, Joaquim Ferrer Tamayo, Pau Arona
Sole, Yabel Perez Moreno, Julia Suriol Corbera, Laura Martinez Portell, Carles Soler
Novas); 3 vots en contra (Juan Diaz Delgado, Alicia Rodriguez Luna, Diego Gutierrez
Iglesia) i 2 abstencions (Olga Zuloaga Morego, Manuela Calero Olivares), ha adoptat
el següent acord:
En les darreres setmanes hem observat com els grans mitjans de comunicació han
començat a difondre falsetats per atacar i criminalitzar els Comitès de Defensa de la
República (CDR). Aquest campanya, orquestrada conjuntament amb els poders de
l’estat espanyol, pretén crear un marc per poder legitimar la seva repressió cap a
aquests comitès i posar-los al punt de mira de la persecució política i poder justificar,
també, la persecució judicial.
Els mitjans i els partits polítics del règim no tenen miraments en inventar una suposada
violència al carrer que no existeix. Són exemple les nombroses aparicions als mitjans
de comunicació d’àmbit estatal on informen de reiterades accions violentes de
l'independentisme català i la filtració d'informes policials que titllen i acusen els CDRs i
altres entitats en favor del pacifisme i a la mobilització civil no-violenta com En Peu de
Pau, Casa Nostra – Casa Vostra, Fundipau, l’Institut Internacional per a l’Acció NoViolenta, la Federació Catalana d'Escoltisme i Guiatge, el Centre UNESCO de
Catalunya, l'Intersindical CSC, la CUP, ERC, PdCAT, Òmnium, l'ANC, entre d'altres.
El que realment els fa por és l’existència d’un poble unit, alegre i combatiu. Els fa por
que es practiqui el pacifisme actiu com a mètode de transformació social, els fa por
que es tingui la capacitat per aturar un país.
L’estat té la força de la llei, el poder de la premsa, la violència de les porres i tots els
recursos econòmics. Els CDR i la majoria dels moviments per la independència no
tenen res més que un projecte esperançador: la construcció d’un país millor, des de
baix i per a totes. També ens tenim les unes a les altres colze a colze i allò que més
els espanta: el futur.
Com ja diuen en el seu comunicat, del passat 2 d’abril, els CDR són estudiants,
pageses, bomberes, aturades, botigueres, cambreres , professores, autònomes,

cuidadores, informàtiques cuineres, perruqueres, carteres, treballadores de la
indústria, jubilades,...
Tampoc hem d’oblidar que aquesta criminalització i judicialització dels moviments
socials és més fàcil amb l’entrada en vigor, l’any 2015, de la Llei de Seguretat
Ciutadana, més coneguda com a Llei Mordaza.

Per tot el que s’exposa i de conformitat amb la legislació aplicable, en exercici de la
competència atribuïda al Ple Municipal continguda en l’article 54.1.s) del Decret
214/1990, de 30 de juliol, vist el dictamen de la Comissió Informativa, es proposa al
Ple Municipal l’adopció dels següents
ACORDS:
1. Condemnar l’estat d’amenaça i persecució permanent a què s’està sotmetent a
organitzacions i persones per part de certes institucions públiques i mitjans de
comunicació pel simple fet de defensar -dins de la legalitat vigent- la independència de
Catalunya, atemptant greument contra el seu dret a la lliure expressió.
2. Manifestar la nostra preocupació per la voluntat abusiva de les institucions de l’estat
espanyol de criminalitzar organitzacions com els CDR (Comitès de Defensa de la
República) amb acusacions del tot fora de lloc , i que en qualsevol cas han estat
sempre pacífiques.
3. Davant la continua criminalització i falsetats a les que han estat sotmesos, donar
suport als CDR com moviment social que defensa els seus objectius de forma pacífica.
4. Donar suport a les iniciatives i actuacions que el CDR de VdM duu a terme per a la
construcció de la República.
5. Comunicar l’aprovació d’aquesta moció al CDR de Vilassar de Mar, al CDR
Maresme i al CDR Catalunya, En Peu de Pau, Casa Nostra – Casa Vostra, Fundipau,
l’Institut Internacional per a l’Acció No-Violenta, la Federació Catalana d'Escoltisme i
Guiatge, el Centre UNESCO de Catalunya, l'Intersindical CSC, la CUP, Òmnium
Cultural i l'ANC.
6. Comunicar l’aprovació d’aquesta moció a l’Associació de Municipis per la
Independència
7. Instar als municipis membres de l’Associació de Municipis per la independència
l’aprovació de mocions de suport als CDR com aquesta.

