
COMUNICAT CONDEMNA 
 
Davant els fets d’ahir a la ciutat de Girona, l’alcaldessa Marta Madrenas i 

els portaveus dels grups municipals de CiU Carles Ribas, ERC-MES Maria 

Mercè Roca, i CUP-Crida per Girona Laia Pèlach, volem fer públic aquest 

comunicat. 

 

En primer lloc, agraïm el civisme, el coratge, la força i la determinació amb 

què van actuar desenes de milers de gironins durant tot el cap de setmana. 

Centenars de persones van ocupar escoles durant tres dies i sense ocasionar 

cap desperfecte. Només en unes hores, els cossos policials espanyols 

havien destrossat escoles i centres cívics.  

 

Fem pública la nostra més enèrgica condemna a la violència exercida ahir 

pels cossos de la Policía Nacional i la Guardia Civil, que van carregar 

indiscriminadament en col·legis electorals gironins i van provocar 134 

ferits només a la ciutat. Girona, ciutat amb una clara majoria social 

independentista, va ser especialment castigada dins els operatius policials 

dissenyats ahir per l’Estat Espanyol. Les dades d’atencions hospitalàries 

confirmen que l’operatiu a Girona va ser el més cruent proporcionalment 

del país.  

 

Per això, com a acte de dignitat i fermesa en les nostres conviccions 

democràtiques, en defensa dels drets individuals i col·lectius, i decidits a 

seguir el camí que ens ha de portar a la independència. Per tot això: 

 

 

 

 



1- Exigim, la retirada de tots els efectius policials que han portat 

aquesta violència a una ciutat pacífica, que vol viure en pau, i que 

ahir va a sortir a votar en massa malgrat l’ambient de tensió i terror 

que van portar els agents de la Policia Nacional i la Guardia Civil. 

Una situació de setge que es manté, amb ostentacions ben visibles 

encara avui a la ciutat.  

2- He acordat iniciar una recollida de dades entre la ciutadania, amb 

l’objectiu de posar una querella criminal contra la Policia Nacional i 

la Guàrdia Civil, des dels màxims responsables polítics fins als 

agents executors de la barbàrie, física i moral 

3- Des d’alcaldia he acordat elaborar un inventari amb la relació de 

danys en els equipaments municipals afectats per la violència policial 

4- Els tres grups exigirem la dimissió del delegat del govern de l’Estat a 

Catalunya Enric Millo, i iniciarem els tràmits per declarar-lo persona 

non grata. 

5- Ens sumem com a Ajuntament a l’aturada de país programada per 

demà, i convido a tots els ciutadans que s’hi sumin. 

 

Per complir amb aquests objectius, demano a la ciutadania que col·laborem 

plegats en l’elaboració d’aquesta querella. Per això demano a la gent que 

tothom que hagi patit qualsevol tipus de dany ho denunciï a la Policia 

Municipal o als Mossos d’Esquadra, i ens faci arribar vídeos, fotos i la seva 

experiència amb la Policia Nacional i la Guàrdia Civil aquest diumenge 

passat. Habilitarem i informarem del canal de comunicació amb 

l’Ajuntament per fer-ho efectiu.  

 

 

 



Fa poca estona hem tingut coneixement d’un vídeo que acredita la voluntat 

d’actuar de manera desproporcionada vers la nostra gent. Per tant, ens 

referma en els motius que ens portaran a presentar aquesta querella 

criminal. 
 
 
 
 
 


