
 

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CS LA GARRIGA DE 

CONDEMNA ALS ACTES VANDÀLICS I VIOLENTS OCASIONATS PELS 

MANIFESTANTS EN DEFENSA DE PABLO HASÉL I EL RECOLZAMENT DE 

L’AJUNTAMENT DE LA GARRIGA ALS COSSOS DE SEGURETAT 

El dret a manifestació és un dret fonamental que està emparat per la Constitució 

Espanyola al seu article 21. Manifestar-se per protestar evidentment és un dret 

que té la ciutadania en una democràcia plena com la nostra (com així reconeixen 

a Espanya els organismes internacionals avaluadors més importants). 

Però el dret a manifestació no dóna dret a utilitzar la violència i la intimidació vers 

el mobiliari urbà ni vers persones contràries a les protestes ni tampoc vers les 

forces se seguretat que vetllen per això, per la seguretat de tots nosaltres. 

Les imatges d’aquests darrers dies en algunes ciutats d’Espanya, però 

particularment a Catalunya, que ens ha deixat la violència desbocada d’alguns 

manifestants que es posicionaven en contra de la detenció del Pablo Hasél es 

inadmissible per qualsevol demòcrata. Plou sobre mullat en aquest aspecte, en 

la violència de les manifestacions a Catalunya. En efecte, les imatges de 

barricades cremant posant en perill a ciutadans que viuen als seus pisos, la 

destrossa d’establiments comercials o l’atac ultra violent, sense miraments, als 

policies de qualsevol cos que hem pogut veure especialment a Tarragona, Lleida 

o Barcelona són esfereïdores, lamentables i intolerables. I encara més a prop de 

la Garriga, les destrosses a la comissaria dels Mossos de Vic és quelcom que no 

s’hauria de tornar a repetir.  

El rastre d’aquesta violència injustificada és indignant per a la nostra societat: 

desenes de Mossos d’Esquadra ferits, danys materials al mobiliari públic per 

comptabilitzar encara però que seran altíssims i que paguen, no aquests violents 

perillosos, sinó el conjunt de la ciutadania amb els seus impostos. En aquest 

rastre de la violència no podem deixar d’esmentar els saquejos i destrosses als 

comerços que ja de per sí estan en una situació complicadíssima pels efectes de 

la COVID-19 i que l’actuació d’aquests energúmens li donarà a alguns d’ells 

l’estocada final. 

Des d’els partits polítics no podem donar mai recolzament a la violència com a 

mesura de protesta. No podem mai donar legitimitat a això. Declaracions 

esperonant els atacs a policies, comerços i mobiliari públic o els dubtes sobre les 

actuacions policials d’alguns polítics ens allunyen de l’Estat de Dret i són del tot 

inadmissibles. 



Estem convençuts que des d’els poders públics hem de defensar amb la mateixa 

força el dret a manifestació com la condemna a qualsevol acte de violència i 

vandalisme. No podem ser equidistants en això. Som un Estat de Dret i no un 

Estat de la Llei del més fort. Ens correspon, doncs, fer una resposta contundent 

en defensa dels cossos de seguretat, dels comerciants afectats i de tots aquells 

que creiem que la violència mai és la solució a res. 

És per això que el Grup Municipal de Cs la Garriga proposa al Ple de l’Ajuntament 

de la Garriga l’adopció dels següents acords:  

 

PRIMER. L’Ajuntament de la Garriga condemna la violència i el vandalisme 

exercits per alguns manifestants que van assistir a les manifestacions de defensa 

de Pablo Hasél.  

SEGON. L’Ajuntament de la Garriga mostra el seu suport i reconeixement a la 

labor dels cossos policials, i en especial, al cos dels Mossos d’Esquadra i més 

particularment, als Mossos de la comissaria de Vic. 

TERCER. L’Ajuntament de la Garriga es solidaritza amb tots aquells ajuntaments 

afectats per les destrosses del seu mobiliari públic i també amb els comerciants 

que han patit els efectes d’aquest vandalisme injustificat. 

QUART. Donar trasllat d’aquesta moció a la Direcció General de la Policia, a la 

comissaria dels Mossos d’Esquadra de Vic, i als Ajuntaments de Vic, Barcelona, 

Lleida, Tarragona i Girona. 

 

Ángel Guillén Deu 

Portaveu del Grup Municipal de Cs la Garriga 
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