
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE 
CATALUNYA-MOVIMENT D’ESQUERRES (ERC-MES) I DE LA CANDIDATURA 
D’UNITAT POPULAR - PROCÉS CONSTITUENT (CUP-PC) EN MOTIU DEL 25È 
ANIVERSARI DE L’OPERACIÓ GARZÓN CONTRA L’INDEPENDENTISME  
 
 

1. ATÈS que durant l’estiu de 1992, poc abans de la inauguració dels Jocs Olímpics 

de Barcelona, es va iniciar una operació policial que va acabar afectant gairebé mig 

centenar de militants independentistes dels Països Catalans.  

 

2. ATÈS que l’operació, executada per la Guàrdia Civil i dirigida per l’aleshores 

magistrat de l’Audiència Nacional Baltasar Garzón, va provocar una atmosfera de 

pànic al sí dels cercles de l’independentisme organitzat de l’època i va generar una 

important onada de solidaritat ciutadana quan va transcendir que, en el període 

d’incomunicació al qual van ser sotmesos a l’empara de la legislació antiterrorista, 

els detinguts van patir tortures. També va causar una profunda indignació l’arbitrari 

escorcoll del setmanari “El temps” i, en general, l’extensió d’un clima d’excepció 

gens propi d’un Estat democràtic. 

 

3. ATÈS que quinze dels afectats per l’operació, alguns dels quals en situació 

d’empresonament a resultes dels fets, entre els quals es troben els santcugatencs 

Eduard Pomar i Ramon Piqué, van iniciar poques setmanes després una demanda 

legal dirigida contra el ministre de l’Interior, José Luis Corcuera, el director general 

de la Guàrdia Civil, Luis Roldán, i el mateix Baltasar Garzón acusant-los d’impedir 

una investigació sobre les denúncies per tortures.  

 

4. ATÈS que aquest va ser l’origen, una vegada el sistema judicial espanyol va 

arxivar la demanda sense haver investigat els fets, de la denúncia que, coordinada 

jurídicament per l’advocat Sebastià Salellas, es va interposar davant el Tribunal 

Europeu de Drets Humans i que va ser acceptada a tràmit el març de 2003 i el 2 de 

novembre de 2004, aquest alt tribunal europeu va dictar una sentència 

condemnatòria contra l’Estat espanyol, obligant-lo a indemnitzar econòmicament 

cadascun dels demandants a causa de no haver investigat les seves denúncies tal 

com corresponia.  

 

5. ATÈS que malgrat la sentència del Tribunal Europeu de Drets Humans, els 

membres de la Guàrdia Civil que havien perpetrat fets, però, van continuar en 

l’anonimat, sense que mai no se n’hagi revelat la identitat. 

 

6. ATÈS que el macrojudici contra vint-i-cinc dels detinguts en l’operació policial de 

1992 es va celebrar el 1995 a l’Audiència Nacional, en el qual van ser considerades 

vàlides les imputacions contra els acusats, extretes sota tortura, s’havia celebrat 

anys abans de la sentència europea, el 1995. Divuit dels acusats van ser 



condemnats a diverses penes i la resta van ser absolts. El Fiscal, però, va demanar 

l’indult per als que havien resultat condemnats. L’indult, a càrrec del primer govern 

Aznar, va arribar, finalment, l’agost de 1996. 

 

7. ATÈS que enguany es compleixen 25 anys d’aquests fets i, per tant, també dels 

Jocs Olímpics de Barcelona. Així doncs, la memòria de l’Operació Garzón i els fets 

ocorreguts que en deriven -tot i la seva rellevància política-, corren el risc que quedar 

eclipsats per un record triomfalista i acrític dels Jocs Olímpics.  

 

8. ATESA la vinculació d’aquests fets amb la nostra ciutat tenint en compte que 

entre les persones que patiren l’operació Garzón es troben dos sammntcugatencs: 

Eduard Pomar i Ramon Piqué. 

 

9. ATÈS que l’Estat espanyol encara avui manté una la legislació antiterrorista que 
no ofereix cap garantia pel que fa al respecte dels drets humans de les persones 
detingudes, i sota la qual s’han produït reiterada i continuadament pràctiques de 
tortura. 
 
 
Per tot això, els Grups Municipals d’ERC-MES i de la CUP-PC proposen que el 
Ple Municipal de Sant Cugat del Vallès acordi: 
 
 
PRIMER.-  Manifestar públicament la solidaritat i el reconeixement a les persones 
que foren víctimes de les tortures de l’operació policial contra l’independentisme de 
l’estiu de 1992 per reparar la seva memòria. 
 
SEGON.- Instar el Govern espanyol a depurar les responsabilitats polítiques que es 
deriven de l’Operació Garzón, esclarir els fets ocorreguts i condemnar els fets 
ocorreguts públicament.  
 
TERCER.- Rebutjar l’actual legislació antiterrorista espanyola, que no ofereix cap 
garantia pel que fa al respecte als drets humans de les persones detingudes i sota 
la qual s’han produït reiteradament i continuada pràctiques de tortura; i instar el 
Govern espanyol i els grups parlamentaris al Congrés dels Diputats i al Senat a 
emprendre les iniciatives legislatives oportunes per tal de derogar aquesta 
legislació.  
 
QUART.- Mostrar públicament el compromís de l’Ajuntament de Sant Cugat amb la 
democràcia, els Drets Humans i el dret dels Països Catalans, així com de la resta 
de nacions, a assolir la independència per mitjans democràtics.  
 

CINQUÉ.- Rebutjar l’actitud de l’Estat espanyol que, 25 anys després d’aquelles 
detencions, i en un altre context i amb unes eines probablement diferents, continua 
duent a la pràctica, a través de cossos policials amb o sense cobertura legal, 
operacions de guerra bruta contra la voluntat democràtica del poble català de 
disposar d’un Estat independent. 



SISÈ.- Condemnar l’actuació de l’exjutge Baltasar Garzón per haver faltat a la veritat 
públicament en afirmar que cap dels detinguts no va denunciar tortures davant seu, 
quan existeixen proves materials de la seva existència. La no investigació dels fets 
i la seva negació sistemàtica suposen una vulneració dels drets humans, tal com va 
dictaminar el Tribunal d’Estrasburg.  
 

SETÈ.- Comunicar l’adopció d’aquests acords a les entitats municipalistes, el 
Parlament de Catalunya i als santcugatencs afectats per l’operació Garzón.  
 
 
 

Sant Cugat del Vallès, 23 d’agost de 2017 

 


