
A l'atenció de l'alcaldessa Ada Colau, el seu equip de govern i el consistori en 
general 
 
Havent-nos informat a través de les xarxes d'una convocatòria de manifestació 
el dissabte 29 de setembre a les 12 del migdia organitzada pel sindicat Jusapol 
per homenatjar els policies de l'operació Copérnico que van practicar repressió 
i violència contra la ciutadania que volia exercir pacíficament el seu dret 
democràtic de vot en el referèndum de l'u d'octubre, hem sol·licitat informació a 
l'ajuntament que presideix i se'ns ha informat que hi ha un comunicat de 
sol·licitud de manifestació per al mateix lloc, la mateixa data i la mateixa hora 
amb la reivindicació teòrica de "equiparació salarial de les policies d'Espanya”. 
 
Aquesta coincidència ens fa arribar a la conclusió que es tracta de la mateixa 
manifestació amb noms diferents, i que vol ser una provocació al poble català i 
les institucions catalanes dos dies abans de l'aniversari del referèndum. Per 
comprovar-ho només cal consultar les pàgines de Twitter i Facebook del 
sindicat Jusapol. 
 
Desconeixem si el consistori ha donat una resposta a aquest comunicat. En cas 
que hi hagués donat una resposta negativa, tot el que s'escriu a partir d'ara 
seria sobrer. 
 
En cas contrari, és a dir, tant si encara no s'hi ha donat resposta com si s'hi ha 
donat resposta positiva, els reclamem responsabilitat democràtica i valentia. 
L'acció violenta de la policia espanyola i la Guardia Civil contra ciutadans 
pacífics que va tenir lloc l'u d'octubre de l'any passat va ser un atemptat a les 
llibertats més fonamentals, i qualsevol mena de connivència amb una 
manifestació de reivindicació i justificació d'aquella violència institucional 
espanyola serà considerada un fet immoral, indigne i impropi de qualsevol 
demòcrata. 
 
Recordem a l'alcaldessa la seva defensa al dret d'autodeterminació, i la seva 
participació en la votació de l'u d'octubre. No es pot permetre cap manifestació 
on hi pugui haver una ombra de sospita de defensa de la violència d'estat 
contra la democràcia popular. Si l'Ajuntament de Barcelona permetés un acte 
d'aquesta mena seria un ultratge a la ciutadania catalana i a la democràcia en 
general, i un oprobi per a l'Ajuntament mateix i per a qui el governa. 
 
CDR Vic 


