
                                                                               

Àngel Oltra Pérez, com a portaveu del Grup Municipal Compromís per Pego a l’Ajuntament
de Pego, presenta al ple municipal per al seu debat i, si s’escau, aprovació la següent 
proposta:

El passat dia 9 d’octubre hi havia convocada una manifestació, plenament legal i 
autoritzada per la Delegació del govern espanyol, amb el lema «Sí al Valencià». Aquesta és la 
tradicional manifestació que es realitza cada any coincidint amb el 9 d’octubre a la ciutat de 
València i que congrega a milers de persones per celebrar aquesta data tan important pel 
poble valencià. 

Aquest any, però, aquesta tradicional manifestació ha estat marcada pels incidents 
provocats per l’extrema dreta valenciana. Una hora abans de l’inici de la manifestació, el lloc 
d’eixida de la mateixa (la Plaça Sant Agustí) estava ja ocupada per una contramanifestació no 
autoritzada que sols tenia com a objectiu: impedir l’eixida de la manifestació convocada per 
diferents partits polítics, sindicats, organitzacions i col·lectius valencians. 

Aquesta contramanifestació va acabar amb múltiples agressions cap a persones 
pacífiques que sols volien exercir el seu dret democràtic a participar d’una manifestació 
autoritzada, amb evidents mostres de passivitat per part de la policia nacional dirigida per 
Delegació del govern que, a més, va conduir en alguns casos a grups de feixistes fins al lloc 
d’inici de la manifestació, pràctica gens habitual en contramanifestacions, i on es van poder 
veure nombrosos insults cap a aquelles persones que assistiren a la manifestació i que, en el 
cas de les dones, a més van haver de patir tot tipus d’insults masclistes fins a arribar a 
l’amenaça verbal de violació. 

El recorregut de la tradicional manifestació es va realitzar en un clima d’hostilitat 
màxima cap a les persones assistents, que van haver de suportar durant gran part del camí la 
presència dels violents caminant al seu costat, i introduint-se entre les persones pacífiques de 
la manifestació, davant la mirada de la policia que, lluny d’evitar que els violents 
acompanyaren les manifestants, els escortava durant tot el trajecte. 

Dies després i arran de les constants denúncies i de les imatges violentes que han 
aparegut als mitjans de comunicació, la policia nacional, a instàncies de la Fiscalia, ha realitzat
diferents detencions d’elements molt coneguts de l’extrema dreta valenciana acusats tots ells 
de delicte d’odi, desordres públics i relatius a l’exercici de drets fonamentals. 

Malauradament al País Valencià fa molt de temps que es venen denunciant aquestes 
agressions de caràcter feixista, homòfob i racista, moltes d’elles produïdes després de les 
manifestacions del 9 d’octubre i del 25 d’abril.  

Segons l’informe Raxen del 2016, el País Valencià és el primer territori de tot l’Estat 
espanyol en delictes d’odi: 93 casos sols aquest any. Davant d’aquest auge preocupant dels 



                                                                               

atacs feixistes contra tot tipus de col·lectius ens trobem amb una Delegació del govern que no 
vol ser conscient del problema i que mira cap a una altra banda. 

Cal dir que aquesta impunitat feixista al País Valencià no és nova, recordem els 
assassinats de Miquel Grau l’any 1977 i el de Guillem Agulló el 1993 a mans d’elements de la 
ultradreta valenciana els quals no sols no van complir la seua condemna sinó que després han
sigut figures reconegudes dins del feixisme valencià. 

Davant d’aquests fets, la ciutadania valenciana s’ha organitzat per rebutjar aquesta 
violència feixista i per això es va convocar una manifestació unitària amb el lema «Contra el 
feixisme, no passaran» per al dia 28 d’octubre a la ciutat de València per a demostrar la nostra 
solidaritat amb les persones agredides durant el passat 9 d’octubre, exigir responsabilitats i 
posar fi a la impunitat amb què compten els feixistes i rebutjar les agressions patides per part 
d’aquests grupuscles violents. 

Per tot açò, proposem els següents: 

ACORDS

1. L’Ajuntament de Pego declara el seu ferm rebuig a les agressions feixistes produïdes el 
passat dia 9 d’octubre a València.

2. La necessitat urgent de depurar responsabilitats polítiques per aquests fets. Per això, 
demanem la dimissió immediata del senyor Juan Carlos Moragues, delegat del govern, com a 
màxim responsable del dispositiu policial que no va aturar en cap moment les agressions ni va 
garantir la seguretat de les persones assistents a la manifestació així com totes les instàncies 
implicades. 

3. Que dels presents acord es done trasllat als grups parlamentaris de les Corts Valencianes, a
la Presidència de la Generalitat i a la Delegació del Govern d’Espanya a la Comunitat 
Valenciana.

                                                       
   Pego, a 19 d’octubre de 2017

Àngel Oltra Pérez                                      
Portaveu Compromís per Pego


