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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA URGENT DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE 
L’ALDEA 

 
 

Número: 5/2018 
Data: 1 d’octubre de 2018 
Hora d’inici: 19:00 hores. 
Hora d’acabament: 19:30 hores 
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament de l’Aldea. 

 
 

ASSISTENTS: 
 
Alcalde: - En Daniel Andreu i Falcó.             - ERC-AM 
Regidors: - Simón Falcó i Moreso   - ERC-AM 
  - Miriam Ferrando i Blesas   - ERC-AM 

- Antoni Gilabert i Rodriguez  - ERC-AM 
  - Albert Curto i Zapater   - ERC-AM  
  - Natividad Bernal i Bermudez  - ERC-AM  
  - Albert Borràs i Tafalla   - ERC-AM 
   - Carlos Bertomeu  Domingo  - ERC-AM 

- Elisabet Zapater i Alifonso  - PDECAT 
  - Jose Mª Pujol i Perella   - PDECAT 
  - Rafa Puente i Batlle   - PDECAT  
 
Secretaria Accidental:  
 
  - Estefania Curto Zapater 
 
A la sala de sessions de la Casa de la Vila de l’Aldea, essent el dia 1 d’octubre de 2018, i 
prèvia convocatòria a l’efecte, es reuneixen els Regidors assenyalats a l’encapçalament, 
sota la Presidència l’Alcalde, Sr. Daniel Andreu i Falcó, a l’objecte de celebrar sessió 
pública extraordinària. 
  
Obert l’acte pel Sr. President, i després de comprovar que hi ha el quòrum legalment exigit 
per a la vàlida constitució del Ple, es procedeix a estudiar els assumptes inclosos a l’ordre 
del dia i s’adoptaren els següents acords: 
 
1.- APROVACIO DEL CARÀCTER URGENT LA SESSIO EXTRAOR DINARIA 
CONVOCADA. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
2.- MOCIO DEL GRUP MUNICIPAL ERC PER LA COMMEMORACI O DEL 
REFERENDUM D’AUTODETERMINACIÓ DE L’ 1 D’OCTUBRE DE 2017 
 
És dona compte de la següent moció subscrita per part del PDCAT: 
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“MOCIÓ PER A LA COMMEMORACOÓ DEL REFERÈNDUM  
D’AUTODETERMINACIÓ DE L’1 D’OCTUBRE DE 2017. 
 
L’any 2017 va mostrar l’extraordinària força del sobiranisme, fruit d’una llarga etapa de 
treball polític en diferents àmbits al si de la societat catalana, que va culminar amb la 
celebració del referèndum de l’1 d’octubre i la declaració d’independència al Parlament. 
Pocs moviments socials a l’Europa occidental tenen la capacitat de mobilització cívica, 
pacifica i democràtica, així com la capil·laritat social política, que ha sabut mostrar 
l’independentisme en els darrers anys. Tampoc no és habitual que un moviment social 
aconsegueixi, en una democràcia occidental, que tant la ciutadania de primera magnitud en 
defensa d’una causa política, com és el d’un moviment de aquesta extraordinària fortalesa 
la que ha aconseguit obrir, a Catalunya, l’esquerda més seriosa en el règim del 78 des que 
aquest es va establir a partir de la reforma del període post franquista. 
 
Els fets d’octubre van representar la màxima expressió del xoc entre la majoria republicana 
catalana i l’Estat espanyol. Aquest va optar per abusar de la seva força i es va imposar 
contra un poble pacífic i indefens. Tanmateix la brutalitat policial contra la ciutadania que 
feia cua per votar i la brutalitat judicial de considerar un moviment de desobediència 
pacífica com una rebel·lió violenta ha dotat d’una dimensió europea el nostre conflicte amb 
l’Estat espanyol i ocupa les portades del Mitjans de comunicació de tot el continent. 
 
La de l’1 d’octubre ja no és només la causa de la República sinó també, cada cop més, la 
causa de la democràcia i la llibertat. L’Estat espanyol, per aturar l’embranzida del 
sobiranisme català, va optar per l’ús de la violència policial judicial, institucional, mediàtica i 
també simbòlica que va culminar amb la destitució del Govern de la elecció amb l’aplicació 
il·legal de l’article 155 de la Constitució espanyola. Per la seva banda, els membres del 
Govern, la presidenta del Parlament, els líders socials i per les seves idees polítiques. 
 
Tot amb tot, el preu que l’Estat espanyol ha pagat ha estat enorme: a escala internacional 
les imatges de càrregues policials i l’empresonament de dirigents cívics i càrrecs electes ha 
destrossat la reputació democràtica del Regne d’Espanya. A escala interna, en lloc d’haver 
afavorit les vies de diàleg, s’ha deslegitimat a ulls d’una àmplia majoria de la ciutadania. 
 
Com reconeixia el Govern injustament destruït pel 155 en una carta conjunta publicada 
recentment als Mitjans de comunicació: “Catalunya va començar el dia 1 d’octubre de 2017 
una nova era. Aquell dia vam decidir mirar al futur. Hem emprès una camí que sabem llarg 
i complex cap a una república de persones lliures. El camí del nostre futur.” 
 
Per tot aquest motiu, el grup d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de l’Aldea proposa 
d’adopció dels següents: 
    ACORDS 
 
Primer.  Reconèixer la tasca de les persones que varen fer possible la celebració del 
referèndum de l’1 d’octubre de 2017 i que hi van participar activament per poder donar veu 
al poble de Catalunya en relació al seu futur polític. 
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Segon.  Manifestar la solidaritat amb la ciutadania que va ser brutalment agredida per les 
forces de seguretat de l’Estat quan es dirigia de manera pacífica a votar. 
 
Tercer.  Exigir l’immediat alliberament de les preses i presos polítics i el lliure retorn de les 
persones exiliades. 
 
Quart.  Comunicar aquest acords al Govern de Catalunya, al Parlament i a les entitats 
municipalistes.” 
 
Intervencions 
 
La Sra. Zapater  diu “ El dia 1 d’octubre de 2017 segur que serà per tots nosaltres un dels 
dies inoblidables de la nostra vida, a aquestes hores passades les 19:00h recordo 
l’esgotament que teníem per la tensió per no haver dormit per una barreja d’emocions que 
cec que mai ja no oblidarem que anaven des del somriure a les llàgrimes, però sobretot 
recordo haver compartit tot això tots junts colze a colze. 
 
Persones que avui ens acompanyen, persones que van estar a la taula, coordinadors, 
voluntaris, gent que ens portava cocs, persones que malgrat la seva edat anaven en cadira 
de rodes i venien a votar, joves que es van quedar per protegir el poliesportiu no he viscut 
mai tanta unió i tanta energia, tinguéssim el pensament polític que tinguéssim això no 
importava, la unió per protegir les urnes perquè elles eren el símbol de la nostra llibertat i la 
democràcia en estat pur.  
 
La llibertat per decidir el nostre futur era el que defensàvem votéssim si o votéssim 
abstenció o nul, això no importava, volíem auto determinar-nos. La resposta de l’Estat 
central va ser autoritària i desmesurada per això mateix  els Policies Nacionals i Guardia 
Civils estaven aquí, siguem clars, no van venir a requisar urnes, van venir a pegar. No hi 
contaven però es van trobar amb la dignitat del poble català, allò que ells no tenen i mai 
tindran, covards amagats detras d’uns jutges i unes lleis fetes a la seva mida i la seva 
policia política. 
 
Volen convertir la nostra dignitat en humiliació  i com a càstig tenim al nostre govern 
empresonat i exiliat, hostatges a les seves mans per tenir-nos sotmesos. Des d’aquí  i en 
tots vatros voldria enviar una abraçada a tot l’escalp per a tots ells i per als Jordis i fer-los 
arribar que el seu sacrifici es  manté fort per lluita i per aconseguir precisament la  llibertat, 
la d’ells i la nostra com a poble.  
 
Ens volen sotmesos i continuem de peu per això estem aquí, per recordar el dia 1 
d’octubre de 2017 vam començar un nou camí, que lluny de acovardir-nos plantem cara, 
perquè malgrat de sacrificis que haurem de fer, que ho sabem, lluitarem per la democràcia, 
per la llibertat de Catalunya i per la dels nostres fills. No hem de defallir, hem de continuar 
sense violència, tenim ADN de gent de pau i  això ens dona força. No oblidem que vam 
guanyar, malgrat tot vam guanyar, 2.286.217 persones van votar, i un 90,18 % dels vots 
vam decidir que volíem un Estat en forma de República. 
 
Per tan aprovem i subscrivim  la moció com no pot se d’una altra manera i acabar dient 
endavant fent camí visca l’Aldea i visca Catalunya lliure” 
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L’Alcalde diu” Després de la lectura de la moció i de la intervenció  de la Sra. Zapater, crec 
que m’agradaria completar-ho tot i que està molt ven reflexat l’esperit del que estem fent i  
vivint avui.   
 
Va ser una diada històrica com ven bé s’ha reflexat a les paraules i a les lletres va ser una 
diada històrica en el qual el poble de Catalunya va saber tirar endavant l’esperit de 
democràcia de voler auto determinar-se de voler elegir el seu futur d’una manera pacifica i 
democràtica, va ser una lliçó al mon, va ser una lliçó l’Estat Espanyol, un Estat Espanyol 
que va enviar a les seves forces d’ocupació per agredir covardament a la gent que 
solament tenien una eina poderosíssima a la mà però que no era una eina de violència, era 
una papeleta del vot. Unes agressions que aquí a les terres de l’Ebre van haver de patir els 
nostres companys de les poblacions veïnes com Mora la Nova,  Roquetes o com la Ràpita, 
unes agressions covardes que demostraven el tarannà de falta de diàleg, falta 
d’intel·ligència i sobretot de falta de democràcia que es reflexa en governs autoritaris com 
el que governava en aquell moment a l’Estat Espanyol.  
 
Cal en aquests moments fer una criada als catalans i catalanes, al les persones de bé que 
ens sentim identificats amb un principi bàsic, que no es tan sols votar, però que l’origen 
està en el vot, que es la democràcia. Hem de saber respectar els que pensen d’una 
manera, els que pensen d’una altra, els que vivim colze a colze i que no pensen igual que 
nosaltres i que pensen diferent. Hem de saber que en aqueta pedagogia del suport a totes 
les idees hem de saber posar a tots junts als que pensen diferents i els que no , però al cap 
i a la fi arribarem a una mateix destí, que és poder opinar lliurement i democràticament  de 
tots els conceptes que la societat vol i desitja, que en un moment donat podem arribar a 
creure que es el millor per a nosaltres, però que si hi ha una majoria que no ho pensa així 
l’haurem de respectar. Es el que volem la gent independentista, es lo que desitgem i lo que 
volem portar a terme, i això  es una qüestió que no es pot aturar de cap de les maneres, no 
es pot aturar en immobilismes constitucionals, no es pot aturar amb agressions, no es pot 
aturar amb les lleis que no son capaces d’evolucionar al mateix ritme que evoluciones les 
societats. Pedagogia i pacifisme. 
 
L’ 1 d’octubre del 2017 va se una lliçó, l’any que ha passat ha sigut una enciclopèdia de 
lliçó respecte al que volem fer i al que desitgem. En aquests moment tenim un deure de 
treure a la gent que està a la presó, de treure’ls ja que estan allí d’una manera incongruent, 
d’una manera injusta i utilitzant relats fantasiosos sobre violència, els tenim tancats sense 
poder  exercir en la política, sense poder estar en les seves famílies, i sense poder 
defensar  la terra que tant estimem que es Catalunya. 
 
El viatge a Itaca fa molts anys que va començar, però l’any passat el viatge a Itaca va fer 
una passa molt gran, el dia 1 d’octubre de 2017 vam tirar molt endavant, així ho seguirem 
fent un any després i avui ho celebrem perquè el viatge a Itaca s’acabarà mes prompte 
perquè cada vegada estem mes prop. Visca Catalunya i visca la Terra.” 
 
L’Alcalde agraeix la presencia a tots els assistents  present i recorda que tots els regidors 
presents han renunciat a la indemnització econòmica que tenen dret per assistir a les 
sessions plenàries. 
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Votació 
 
S’aprova per UNANIMITAT  de tots els assistents. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, L’Alcalde aixeca la sessió a l’hora assenyalada a 
l’encapçalament. I per a constància del què s’ha tractat i dels acords presos, estenc 
aquesta acta que consta de cinc pàgines la qual, una vegada passada al plec de fulls de 
les actes del Ple, signaran el Sr. Alcalde i la Secretària Accidental en compliment del 
disposat al RD 2586/1986, de 28 de novembre pel qual s’aprova el Reglament 
d’organització i funcionament de les entitats locals i la certifico amb la meva signatura.  
 
 
 


