BAN D’ALCALDIA D’ADHESIÓ A L’ATURADA DE PAÍS
Benvolgudes veïnes i benvolguts veïns,
L’Ajuntament de Sant Pau de Segúries no pot quedar-se indiferent davant
dels atacs perpetrats per les policies espanyoles que han reprimit, fins i tot
físicament, la població civil de Catalunya i l’ha privat, amb l’ús il·legítim de
la força, dels seus Drets inalienables.
El Govern opressor de l’Estat espanyol ha actuat i ha exercit una violència
indiscriminada contra ciutadans indefensos. Uns ciutadans que van
mantenir un comportament cívic, serè i coratjós per exercir el dret legítim
de vot.
L’Ajuntament condemna enèrgicament la violència policial de les policies
espanyoles contra els catalans que defensaven el seu dret a votar
lliurament.
El govern de l’Estat espanyol és el darrer responsable i haurà d’assumir les
conseqüències d’una mort i prop de 900 ferits registrats, incloent-n’hi
alguns en estat greu. Sense comptar amb els nombrosos danys materials
ocasionats.
Aquestes actuacions suposen una extralimitació en les competències de les
forces de seguretat que actuen fora del seu territori i fora de les
competències del marc de constitucionalitat entre l’Estat espanyol i la
Generalitat de Catalunya.
Tampoc no s’ajusten a les directrius de la Interlocutòria judicial de que
limita la seva actuació en cas que es posi en perill la seguretat ciutadana.
No només s’ha posat en perill la ciutadania sinó que l’han massacrat:
Y, como no puede ser de otro modo, ello pasa, necesariamente, por
adoptar todas aquellas medidas que impidan la consecución del
referéndum, sin afectar la normal convivencia ciudadana, además
de garantizar que el resto de Administraciones con sede en Cataluña
no se vean afectadas por las decisiones o actos de los querellados del
Govern, en su claro afán por la celebración de un referéndum,
suspendido por decisión del Tribunal Constitucional.
És per tot això l’Ajuntament ha decidit adherir-se a l’Aturada de
País prevista per demà, 3 d’octubre, i suspèn totalment l’activitat
institucional així com la prestació de tots els serveis municipals.
Aquesta acció segueix en la línia de la decisió per la qual aquest matí s’han
tancat temporalment les instal·lacions a les 12:00 h i s’ha convidat tot el
personal a concentrar-se davant la seu de l’Ajuntament.
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