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L’Ajuntament de Celrà va
rebre ahir àmplies mos-
tres de suport de represen-
tants dels ajuntaments de
Catalunya en un acte a
l’Ateneu celranenc ple de
declaracions de fermesa i
de convicció que l’Estat no
pararà l’ofensiva centralit-
zadora. Celrà ha estat el
primer municipi denun-

ciat per l’advocada de l’Es-
tat per haver aprovat, el 18
de setembre, una moció en
què es declarava “territori
català lliure i sobirà”.

L’alcalde de Celrà, Dani
Cornellà (CUP), va ser
l’encarregat de cloure
l’acte d’ahir, tres dies
abans que s’hagi de pre-
sentar al jutjat. “Ens de-
nunciaran pel fet de ser
lliures i pel fet de ser ciu-
tadans. Tenim dret a dis-

crepar, a existir... L’Estat
espanyol, com sempre,
utilitza la força, però no
podrà fer res per reprimir
les nostres conviccions.”

Després de Celrà, tam-
bé els ha tocat el rebre a
Espinelves (Osona) i Are-
nys de Munt. Els dos ajun-
taments han estat denun-
ciats pel mateix motiu
que el municipi del Giro-
nès, i els seus alcaldes,
Joan Manel Claveria

(ERC) i Josep Manel Xi-
menis (CUP), també van
ser ahir a Celrà.

En un Ateneu ple, amb
unes 300 persones, l’As-
semblea Nacional Catala-
na (ANC), representada
pel seu vicepresident Car-
les Castellanos, i l’Assem-
blea de Municipis per la
Independència (AMI) tam-
bé van estar al costat de
Celrà. Castellanos va ga-
rantir el suport “fins al fi-

nal” de l’ANC a Celrà.
“Aquest és el primer acte
de la darrera fase cap a la
independència.” L’esmen-
tat Ximenis, alcalde d’A-
renys de Munt i secretari
de l’AMI, va ser clar: “La
nostra lluita va començar
el 1714. Hi ha en joc la nos-
tra independència com a
poble.”

Els diputats al Parla-
ment Quim Arrufat
(CUP), Marc Vidal (Inicia-

tiva) i Roger Torrent
(ERC) també van fer palès
el suport a Celrà. Torrent
va parlar també com a al-
calde de Sarrià de Ter, i es-
pera una denúncia de l’Es-
tat per la mateixa raó que
Celrà. “De vegades s’ha
d’ignorar la legalitat si el
poble ho vol”, va assenya-
lar Torrent.

Gallifa i Alella, repre-
sentats pels seus alcaldes,
Jordi Fornas (SI) i Andreu
Francisco (ERC), tampoc
no van faltar a la cita. Tots
dos municipis han decidit
pagar tributs a la Generali-
tat i no a l’Agència Tributà-
ria espanyola.

Francisco va animar al-

tres pobles a sumar-se a la
iniciativa, que té el suport
de la plataforma Catalunya
Diu Prou, representada
ahir per Carme Teixidor.

Al jutjat amb un 600
Dani Cornellà va informar
que l’Ajuntament de Celrà
ha rebut 4.500 signatures
de suport a la moció de-
nunciada.

El govern celranenc les
presentarà dilluns al mig-
dia al jutjat contenciós
administratiu número 1
de Girona. Cornellà i el ti-
nent d’alcalde, Gerard
Fernández, aniran al jut-
jat amb un 600 que els ce-
dirà un veí. ■

Jordi Ferrer
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El municipalisme planta
cara a l’ofensiva de l’Estat
a Els ajuntaments donen suport a Celrà, denunciat per haver-se declarat territori lliure i sobirà
a L’alcalde d’Alella anima els pobles a deixar de pagar impostos a l’Agència Tributària espanyola

Una imatge de l’acte d’ahir a l’Ateneu de Celrà, amb representants dels ajuntaments, l’AMI, l’ANC i els tres diputats al Parlament ■ JOAN SABATER
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La frase

“Vindran més atacs,
però hem d’estar-ne
satisfets perquè això
vol dir que el nostre
procés camina”
Roger Torrent
ALCALDE DE SARRIÀ DE TER (ERC) I
DIPUTAT AL PARLAMENT

Campanya per aconseguir
un milió de signatures de
ciutadans europeus perquè
la UE reconegui el dret
d’autodeterminació dels
pobles que la integren, a
través de la modificació
dels tractats. La Comissió
Internacional de Ciuta-
dans Europeus (ICEC) en-
gegarà el febrer una inicia-

tiva legislativa popular per
validar “el dret universal
dels ciutadans a l’autode-
terminació”, segons Anna
Arqué, portaveu de l’Alian-
ça Europea per la Indepen-
dència (EPI). La petició es-
tà signada per represen-
tants de set països i partir
d’aquí, la proposta hauria
de passar al Consell o al Par-
lament europeus, que hau-
rien de prendre algun tipus
de resolució o dictamen. ■

Firmes pel dret a
decidir a tot Europa
D.B.
BARCELONA

Carles Mateu Blay, el con-
ductor valencià que va acu-
sar la Guàrdia Civil d’haver-
lo vexat i retingut durant
més de tres hores perquè
els havia parlat en valencià,
va guanyar el primer judici
contra el cos armat, segons
va informar ahir Vilaweb.

Blay, que al·lega que les
tres denúncies que li van
posar els agents –i que su-
maven 1.000 euros de san-
ció– pel fet de no dur cin-
turó de seguretat ni armi-
lla reflectora i per haver-se
negat a sotmetre’s al con-
trol d’alcoholèmia són fal-
ses, ha estat absolt del de-
licte de desobediència a
l’autoritat, pel qual dema-

naven per a ell nou mesos
de presó; a més, conserva
els 12 punts del carnet que
li van treure. Només se li
manté una multa admi-
nistrativa de 241 euros
perquè el jutge no conside-
ra que els agents hagin
perdut el principi de vera-
citat. En tot cas, les de-
núncies i la retirada del
carnet que comportaven

resten en suspens en espe-
ra d’un segon procés judi-
cial, que Blay va iniciar
ahir mateix contra la
Guàrdia Civil per denún-
cies falses.

Els fets van passar el 21
de desembre en un control
rutinari a la sortida d’Al-
massora (Plana Alta), on
una patrulla va aturar
Blay, que diu que va notar
que els agents es molesta-
ven perquè ell “parlava en
valencià i no canviava de
llengua”. Llavors, segons
al·lega, el van retenir du-
rant tres hores, i va haver
d’aguantar insults i fins i
tot alguna empenta. ■

Absolt l’home vexat per no
haver parlat en espanyol
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