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Lluna Àrias Cortina, portaveu del Grup Compromís a l’ajuntament de Burjassot, 
G-98456676 a l’empara del que disposa l’art. 91.4 del Reglament d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, d’acord amb l’art. 97.3 de 
l’esmentat text reglamentari, presenta al Ple per al debat i aprovació si s’escau, 
la següent 
  

 
MOCIÓ: 

MOCIÓ PER A CONDEMNAR LES AGRESSIONS PATIDES DURANT LA 

MANIFESTACIÓ DEL 9 D'OCTUBRE #PROUIMPUNITAT 

 

Exposició de motius 
 
Durant la marxa convocada legalment per la Comissió 9 d'Octubre amb el lema 

<Si al valencià> en favor de la nostra llengua es van produir una sèrie 
d'agressions intolerables a la ciutadania valenciana i a membres de la premsa.  
La manca de previsió per part de Delegació de Govern per garantir la seguretat 
de la manifestació autoritzada per a la vesprada del 9 d'octubre dia del Poble 
Valencià, i a la que en les xarxes socials ja s'havia avançat la intenció d'aquests 
grups violents de concentrar-se sense cap permís, ha provocat nombroses 
agressions a manifestants per part d'aquests grups d'extrema dreta que s'han 
pogut concentrat de forma il·legal davant la tradicional manifestació del 9 
d'octubre. “És responsabilitat de l'Estat garantir la seguretat i el dret 
constitucional a la llibertat de reunió pacífica i de manifestació”, drets que 
recull la Constitució en l'article 21, i en aquest cas no han sigut protegits. 
Els actes de violència feixista que han tingut lloc este dilluns als carrers de 
València ens avergonyeixen com a país demòcrata que som, són conseqüència del 
clima d'odi propiciat per declaracions incendiàries de gent irresponsable i 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 convivència. Un país democràtic no pot 
permetre que ningú, ni l'extrema dreta segreste drets fonamentals i agredisca a 
persones amb total impunitat.  
De la mateixa forma que la ciutadania de a peu ha patit les agressions físiques i 

verbals, els membres de la premsa han vist conculcat el seu dret a informar 
lliurement. 
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Per tot açò, el Grup Municipal Compromís Burjassot proposem al Ple de 
l’Ajuntament de Burjassot els següents acords: 
 
1) L'Ajuntament de Burjassot demana la dimissió immediata del Delegat de 

Govern, Juan Carlos Moragues per no garantir la seguretat i el dret de 
manifestació en la marxa del 9 d'octubre, que havia convocat la Comissió 9 
d'Octubre amb el lema <Si al valencià> en favor de la nostra llengua. 

2) L'Ajuntament de Burjassot condemna les agressions patides durant la marxa 
de la vesprada del 9 d'octubre. 

3) L'Ajuntament de Burjassot demana que Delegació de Govern i el Govern de 
l'Estat prenguen totes les mesures necessàries per a dur a les persones 
responsables de les agressions davant de la justícia. 

4) L'Ajuntament de Burjassot demana que la Delegació de Govern i el Govern 
de l'Estat prenguen les mesures necessàries perquè en el futur no es donen 
agressions com les produïdes el 9 d'octubre. 

5) Que es remeten els acords a Delegació de Govern de la CV i a tots els partits 
amb representació en les Corts Valencianes. 

 
Burjassot, a 11 d'octubre de 2017 
 

 

 

 

Na LLuna Àrias i Cortina  

Portaveu de Compromís per Burjassot 


