
PROPOSTA D’ACORD DE JUNTA DE PORTAVEUS DE REPROVACI Ó AL 
REI D’ESPANYA  
 
 
El dia a 3 d’Octubre Terrassa s’ha mobilitzat en l’aturada general convocada a 
tot el País per condemnar la violència i repressió de les forces policials i militars 
espanyoles a la ciutadania de Catalunya durant la celebració del Referèndum 
del diumenge 1 d’Octubre. A Terrassa, amb actitud pacífica i cívica, milers de 
persones es van manifestar durant tot el dia pels carrers i places de la nostra 
ciutat reclamant el respecte als seus drets fonamentals. A la tarda, la ciutat va 
poder viure davant l’Ajuntament i els carrers adjacents la mobilització més gran 
de la seva història, amb més de 20.000 persones clamant per la llibertat.  
La resposta de l’estat espanyol ha estat negar els fets, vulnerar la separació de 
poders un cop més amb la intervenció del fiscal Juan Carlos Padín, responent a 
les denuncies del govern català en defensa de la ciutadania minimitzant els 
fets, ometent les proves evidents i fent un escrit de caràcter purament polític a 
un problema d’ordre públic.  
La intervenció a la nit del 3 d’Octubre del cap de l’estat espanyol, Felip VI, 
hereu de Juan Carlos I, successor del general Franco al capdavant de l’estat 
espanyol, ometent les agressions a la ciutadania, justificant l’actuació del 
govern espanyol i renunciant a assegurar els drets i les llibertats de la 
ciutadania per centrar-se en un missatge amenaçador on ni tan sols va 
aparèixer, per pur formalisme com acostuma a fer, la paraula diàleg, deixa 
sense resposta ni empara a la ciutadania que ahir es va manifestar en pau i 
civisme. Una figura, la de la monarquia, obsoleta i arcaica, llunyana a qualsevol 
concepció democràtica, que aquest 3 d’octubre va quedar deslegitimada per 
representar als terrassencs i terrassenques, als catalans i catalanes i al conjunt 
de la ciutadania espanyola.  
El cap de l’estat espanyol ahir no només va ignorar a les víctimes de la 
repressió policial sinó que va lligar el seu discurs i futur com a representat 
institucional d’un únic discurs polític, el de l’actual govern espanyol i els partits 
que li donen suport en la deriva autoritària per fer callar per la força les 
aspiracions democràtiques i legítimes del poble de Catalunya. Aquells qui 
demanen la reprovació i canvi del govern espanyol veuen des d’ahir que la 
seva petició no pot anar deslligada del qüestionament d’una figura monàrquica 
que ha lligat la seva continuïtat a una única visió política.  
 
 
Per tots aquests motius, es proposa a la Junta de P ortaveus de 
l’Ajuntament de Terrassa l’adopció dels següents  
 
 

ACORDS 
 
 
Primer.- La reprovació de Felip de Borbó com a cap de l’estat espanyol i la 
declaració com a persona non grata a la nostra ciutat.  
 
Segon .- El Suport d’aquest consistori a tota iniciativa parlamentària en el marc 
del congrés espanyol encaminada a retirar del poder aquells partits i càrrecs 



que justifiquen l’ús de la força i la vulneració dels drets i llibertats fonamentals 
de la ciutadania.  
 
Tercer .- Exigir la retirada immediata dels efectius policials dels cossos de 
l’Estat que van ser destinats a Catalunya per reprimir el Referèndumi i que 
encara hi romanen. 
 
Quart .- Exigir al govern espanyol el rescabalament pels danys materials 
causats pels cossos de seguretat de l’Estat en la seva actuació desmesurada a 
Catalunya.  
 
Tercer .- Enviar aquests acords a la Delegació del govern, als grups 
parlamentaris a les corts espanyoles i a la Casa Reial espanyola.  
  


