Àngel Oltra Pérez, com a portaveu del Grup Municipal Compromís per Pego a l’Ajuntament
de Pego, presenta la següent moció:
L'Associació per la Memòria Històrica de Pego, fidel a la Memòria Democràtica i a la defensa
dels Drets Humans, en relació als esdeveniments ocorreguts el passat 1 d'octubre, a Catalunya
presenta aquest escrit dirigit al President del Govern Espanyol, perquè siga presentat, debatut i,
si s'escau, aprovat en el proper Ple que celebre l'Ajuntament.

ACORDS
AL SR. PRESIDENT DEL GOVERN ESPANYOL:
El diumenge 1 d'octubre, els catalans i les catalanes van respondre democràticament i
pacíficament a la convocatòria de referèndum a la que el seu propi Govern els havia convocat.
Les imatges, les notícies, les fotografies i el nombre de ferits no han pogut ser més esgarrifoses i
cruels a causa de l'ús de la força desmesurada de la Policia i Guàrdia Civil.
Una societat democràtica i avançada, que pertany a l'espai de llibertat, tolerància i dignitat
europea no pot quedar de braços caiguts davant les extralimitacions inadmissibles de la força
armada.
Cal recordar que la pròpia U.E. prohibeix taxativament l'ús de forces armades contra la població
civil. I a Catalunya s'han fet servir de manera desmesurada i abusiva.
Davant aquest atac frontal contra les llibertats civils, contra la integritat i dignitat de persones de
totes les edats i indefenses, contra el dret dels pobles a manifestar-se pacíficament i
democràticament, fent ús de les llibertats que li atorguen la Carta de Drets Fonamentals de la
Unió Europea, i atenent l'especial gravetat de les actuacions policials que han portat a rebre

assistència sanitària a nou-centes persones, i atenent també la persistència en la vigilància de la
població civil en els pròxims dies, sense cap marc regulador que ho justifique, per tot això,
CONDEMNEM aquestes greus actuacions policials repressives, incompatibles amb les llibertats
civils i amb la democràcia.
EXIGIM la ràpida retirada de les forces d'ordre públic que estan fent un estat de setge sense la
necessària justificació reglamentària ni causa que ho requerisca.
I perquè tinga efecte es remeten aquests acords a la PRESIDÈNCIA DEL GOVERN D’ESPANYA

Pego, a 5 d’octubre de 2017

Àngel Oltra Pérez
Portaveu Compromís per Pego

