MOCIÓ PROU IMPUNITAT DEL FEIXISME
Els Grups Municipals de Compromís, CUP i PSPV a l'Ajuntament de Pedreguer, presenten
per al seu debat i votació en el Ple la següent:
MOCIÓ
El passat dia 9 d’octubre hi havia convocada una manifestació, plenament legal i autoritzada
per la Delegació de 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 vingut 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 objectiu impedir l’eixida de la
manifestació convocada per diferents partits polítics, sindicats, organitzacions i col·lectius
valencians. La falta de previsió per part de la Delegació de Govern espanyol ha provocat
nombroses agressions a manifestants per part d'aquests grups. És responsabilitat de l'Estat
garantir la seguretat i el dret constitucional a la llibertat de reunió i de manifestació, drets
que recull la constitució en el seu article 21, i en aquest cas no han estat protegits.
Les valencianes i valencians condemnem els actes de violència feixista que han tingut lloc
el darrer dilluns 9 d'octubre als carrers de València i que han aconseguit interrompre el
normal exercici d'expressió de les valencianes i els valencians que han volgut sumar-se a la
marxa dins del marc de la reivindicació democràtica en un entorn de respecte i convicència.
Un país democràtic no pot permetre que l'extrema dreta segreste drets fonamentals i
agredisca a persones amb total impunitat. I en eixe sentit, considerem que el Delegat del
Govern espanyol, Juan Carlos Moragues, no va garantir la seguretat i el dret a manifestació
de les persones que van acudir a la marxa.
Desafortunadament, aquestes no són qüestions aïllades al nostre País. Fa molt de temps que
es venen denunciant aquestes agressions de caire feixista, moltes d’elles produïdes després
de les manifestacions del 9 d’octubre i del 25 d’abril, homòfob i racista. 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 la deixadesa a l'hora de perseguir-los, amb una
Delegació del govern que no vol ser conscient del problema i que mira cap a una altra
banda. Cal recordar que aquesta impunitat feixista al País Valencià no és un fet nou d’ara i
tots/es recordem els assassinats de Miquel Grau l’any 1977 i el de Guillem Agulló el 1993 a
mans d’elements de l’ultradreta valenciana els quals no sols no van complir la seua
condemna sinó que després han sigut personalitats reconegudes dins del feixisme
valencià. És hora d'acabar amb aquestes situacions i buscar mesures de prevenció al
respecte.
Les agressions, insults, i exhibició de simbologia nazi, per part de simpatitzants de partits
d'ultradreta, han entelat un dia de celebració per a tot el poble valencià i han intentat

interrompre el normal exercici d'expressió de les valencianes i els valencians que han volgut
sumar-se a la marxa dins del marc de la reivindicació democràtica en un entorn de respecte i
convicència.
Prou brutalitat, prou impunitat. Els valencians i valencianes som gent de pau, som gent de
convivència, som terra d'acollida i així ho hem demostrat sempre.
Davant d’aquests fets, la ciutadania valenciana s’ha organitzat per rebutjar aquesta violència
feixista i per això s’ha convocat una manifestació unitària amb el lema «Contra el feixisme,
no passaran» per al pròxim dia 28 d’octubre a les 18:30 hores a la ciutat de València i on es
vol mostrar 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 al Ple l'adopció dels següents ACORDS:
1. Manifestem la ferma condemna als actes de violència feixista, tant verbal com física, que
es van succeïr durant la processó cívica i la manifestació amb motiu del nou d'octubre, dia
festiu al País Valencià.
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. Sol·licitem una investigació per tal de identificar als responsables de la concentració no
autoritzada per part de grups d'extrema dreta a la Plaça Sant Agustí de València.
4. Ens comprometem a vigilar amb especial atenció totes aquelles manifestacions feixistes i
xenòfobes comeses en el nostre poble, no recolzant cap d'elles i denunciant les mateixes
immediatament davant els òrgans competents.
5. Ens comprometem a impulsar mesures, projectes i actuacions que tinguen com a objectiu
aturar i previndre qualsevol indret relacionat amb el feixisme i la xenofòbia, ficant especial
atenció en la població més jove.
6. Instem a les institucions autonòmiques i estatals a dur endavant mesures per tal
d'arraconar i eliminar als grups feixistes i que propaguen l'eliminació de la democràcia.
7. L'Ajuntament de Pedreguer es suma a la manifestació convocada el pròxim 28 d'octubre a
València per denunciar el feixisme i la seua impunitat. Així mateix l'Ajuntament de
Pedreguer es compromet a fer difusió d'aquesta convocatòria pels seus mitjans habituals.
8. Donar trasllat a Delegació de Govern, Consell de la Generalitat i Govern d'Espanya.

