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Les reaccions dels alcaldes
Andreu Francisco
ALELLA (ERC)

“Quan el seu únic

argument és
l’amenaça, alguns ja
hem decidit que no
els tenim por.
Votarem”
Annabel Moreno
ARENYS DE MAR (ERC)

“Tranquil·litat i
normalitat”
Joan Rabasseda
ARENYS DE MUNT (ERC)

“Defenso i defensaré

la llei del referèndum
aprovada al
Parlament i el dret
dels catalans a
decidir el nostre futur.
La Guàrdia Civil ha de
perseguir armes,
drogues, terroristes...
No pas urnes”
Eudald Calvo
ARGENTONA (CUP)

“No aniré a declarar

perquè no reconec
aquest tribunal
espanyol”

“Obeïm el poble.

Defensem i
defensarem la llei del
referèndum
aprovada pel
Parlament i el dret
dels catalans a
decidir el seu futur
polític”
Marc Bosch
DOSRIUS (ERC)

MASNOU (ERC)

“L’Estat està

declarant un estat
d’excepció encobert.
Cal donar una
resposta unitària per
part dels alcaldes”
Ramir Roger
MALGRAT DE MAR (ERC)

“Sabem que hem

Rosa Funtané

àmpliament
majoritària del meu
poble”

MONTGAT (ERC)

“Si em criden i tinc

temps hi aniré, però
no contestaré res.
M’acolliré al dret de
no declarar”
Rosa Pou
CALDES D’ESTRAC (ERC)

“Votar és

democràcia.
Continuarem
endavant sense por”
Montserrat Candini
CALELLA (PDeCAT)

“No tinc consciència

de delicte. Les urnes
no divideixen sinó
que uneixen”
Blanca Arbell
CANET DE MAR (ERC)

“No he rebut cap

citació, però estic a
disposició del poble
català, que és
sobirà”
Josep Triadó
PREMIÀ DE DALT (PDeCAT)

“Semblen actuacions

pròpies d’un altre
règim”
Miquel Buch
PREMIÀ DE MAR (PDeCAT)

“Tot plegat és fruit

d’una acció
desesperada de
l’Estat espanyol per
frenar el referèndum.
Si una persona
persegueix la justícia
té un problema, però
sí són més de 700
alcaldes els
perseguits, doncs la
que té un problema

David Font
GIRONELLA (CiU)

VILASSAR DE MAR (ERC)

“Nosaltres estem

“Sé que no hem

Dionís Guiteras
MOIÀ (ERC)

“Defensaré el que ha

acordat el meu
Parlament i compliré
la paraula donada als
meus conciutadans.
Ho he explicat al ple,
a la premsa i al bar, i
si cal fer saber la
meva opinió a jutges i
fiscals no hi tinc cap
problema, diré a tot
arreu el mateix ”

Miquel Àngel Martínez

el suport al
referèndum i a la
democràcia. Encara
que ho intentin, no
ens faran por. No em
dec a la fiscalia, em
dec al poble”

SANT VICENÇ DE MONTALT
(PDeCAT)

Carles Banús

Josep Lara

només em sento
obligat a obeir la
voluntat del poble de
Santpedor perquè
pugui votar”

GUARDIOLA DE BERGUEDÀ
(CiU)

Ernest Clotet

Montserrat Garrido

“M’han escollit per

Jaume Oliveras

l’Estat. Una nova
detenció? Sí, pot
tornar a passar, però
hem de ser fermes”

comès cap delicte.
Ens estan atacant a
tots, sense tenir en
compte els colors
polítics, per això crec
que la resposta
hauria de ser
conjunta. I
m’atreveixo a
demanar que també
s’hi sumin els
alcaldes que no van
signar, si creuen en la
democràcia”

SANT POL DE MAR (PDeCAT)

“Obeiré la voluntat

CABRILS (PDECAT)

Damià del Clot

l’Estat espanyol no
podrà guanyar la
democràcia del poble
català”

és garantir que la
ciutadania pugui
votar amb
normalitat”

CABRERA DE MAR (PDeCAT)

Lina Morales

“La repressió de

Joan Mora

“El meu compromís

d’obeir a qui ens ha
escollit
democràticament, no
pas a un Estat
demofòbic”

Jordi Mir

SANT ANDREU DE LLAVANERES
(ERC)

menys d’una fiscalia
predemocràtica. La
nostra força és
mantenir-nos ferms.
Endavant!”

és la justícia
espanyola”

manresans i defensar
el seu dret a votar.
Defensarem la
democràcia, ara i
sempre”

representar un poble
i el que el poble
demana és votar. Em
dec a la veu del poble
que vol votar sí o no.
Hem de poder
votar!”

“És un atemptat al

dret de decidir
d’aquells que lluiten
per la democràcia”
Joan Campolier
SANTA SUSANNA (AiS)

“La sobirania

resideix en el poble i
la majoria de
susannencs volen
votar”
Andreu Bosch
TEIÀ (ERC)

“Tal com diu el

decret d’alcaldia
subscrit el 7 de
setembre passat, des
de Teià donem
suport al referèndum.
Al costat de la gent
demòcrata d’aquest
país, no defallirem”
Joan Carles Garcia
TORDERA (PDeCAT)

“Res del que hem fet

és il·legal. Continuaré
donant suport al fet
que el poble pugui
votar lliurement. Soc
aquí per garantir la
participació de la
ciutadania”
Xavier Godàs
VILASSAR DE DALT (ARA
VILASSAR)

“No m’esperava
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totalment
compromesos amb la
democràcia”
Isaac Peraire
PRATS DE LLUÇANÈS (ERC)

“Em dec al poble, tot

TAVÈRNOLES (PDeCAT)

“Com a alcalde de

Tavèrnoles, tinc molt
clar a qui em dec;
suposo que al fiscal
general de l’Estat,
José Manuel Maza, li
deu passar el
mateix”

“Sabíem que hi

Rosa Vestit

hauria represàlies
però no que podrien
arribar fins aquest
punt. Estic molt
tranquil perquè l’únic
que he fet és posar
espais perquè la gent
pugui decidir el futur
del país”

SANT QUIRZE DE BESORA
(PDeCAT)

Josep Maria Altarriba

@carlesbanus

“Ho he entès bé?

Alerta 4 antiterrorista
i m’amenacen que
m’enviaran els
Mossos a
#santquirzedebesor
a?”
@RosaVestit
Àlex Garrido
MANLLEU (ERC)

“Davant l’amenaça

dels hereus corruptes
del franquisme,
serenitat i
determinació”
@AlexGarrido
Montse Venturós
BERGA (CUP)

“Farem una

desobediència activa
perquè creiem que és
imprescindible. Ja
estem acostumades a
les amenaces de

PUIG-REIG (ERC)

“Ho assumim amb

normalitat. Ja sabíem
que passaria. Farem
el que haguem de fer.
Posarem les urnes,
que és el que ens
demana la gent.
Suposo i espero que
hi hagi una posició
conjunta de tot el
món municipal”
Valentí Junyent
MANRESA (CDC)

“Si arriba la citació

aniré a declarar. Res
del que hem fet no és
il·legal. Ens hem
limitat a donar suport
al nostre govern i al
Parlament a favor del
referèndum. La
voluntat és obeir el
mandat de la
ciutadania i dels

Xavier Codina
SANTPEDOR (ERC)

“Com a demòcrata

ARTÉS (CUP)

“Els alcaldes i

alcaldesses de la CUP
no anirem al jutjat.
Tenim massa feina
per anar a declarar
sobre una llei de
referèndum que va
aprovar el nostre
Parlament i que és la
que ens ha de
permetre decidir el
nostre futur com a
país”
Jaume Casals
NAVÀS (CUP)

“El que farem és no

presentar-nos. Ens
trobem davant d’un
despropòsit més”
David Saldoni
SALLENT (CDC)

“Esperarem la

citació per veure què
demana i què diu ben
bé. Però estem
defensant els
interessos de milions
de persones que hi
ha al darrere
d’aquests 712 alcaldes
i alcaldesses. Com
que tenim clar que
anar a votar no és
delicte, garantirem
que es pugui fer”

