
 
 

Alcarràs, 10 de maig de 2019 
 

Carta de l’alcalde d’Alcarràs davant de la imposició de la Junta 
Electoral 

 
Estem en un moment de la història del nostre país delicat i inquietant. Mai hauria pensat 
que veuria a la gent del meu poble haver de defensar Lo Casino per poder exercir un dret 
bàsic en democràcia com és el dret a vot durant l’1-O.  
  
Fruit d’aquest procés i de l’indecent tracte dels cossos de seguretat de l’Estat, que van 
apallissar el poble, molta gent ha manifestat que vol ser lliure i no vol represàlies per 
pensar d’una determinada manera o desitjar un nou país per als nostres fills. 
 
Entre totes aquestes persones també estem els membres de l’Ajuntament i, com a 
representants dels nostres veïns, reflectim la mateixa diversitat de pensament polític i 
social. És per això que aquesta inquietud del poble ens ha dut a aprovar 11 mocions i 
diversos acords de plens que demostren la voluntat majoritària d’expressar allò que 
sentim. També a través de la simbologia. 
  
En aquest sentit, no entenc les denúncies d’individus contra les majories dels pobles. I 
menys quan provenen de persones gens ‘neutrals’ que representen formacions polítiques i 
busquen els seus propis interessos i rèdits electorals.  
 
No puc entendre que després del que va passar i del que la mateixa gent del poble ha anat 
decidint des de l’1 d’octubre, manifestant obertament el seu posicionament, ara ens 
demanin que retirem estelades fins i tot de la plaça del Toll. És sorprenent que la Junta 
Electoral accepti amb primera instància retirar una placa commemorativa d’uns 
esdeveniments que passaran a la història d’Alcarràs.  
 
No entenc que la Junta Electoral ens digui que hem de treure una placa sobre la porta 
d’entrada a la sala de “lo Casino”, però ho respectarem i la taparem el dia de la votació, ja 
que aquesta sala és el mateix col·legi electoral de l’1-O. Ara bé, com alcalde i màxim 
representant dels alcarrassins i alcarrassines, no estic disposat a treure una simbologia 
que expressa la voluntat d’una àmplia majoria, molta de la qual és fruit del clamor popular, 
no se situa en cap edifici públic i és el resultat de la lliure expressió del poble. 
  
Sóc conscient que les conseqüències d’acatar o no aquesta obligació no són per a 
l’Ajuntament, sinó cap a la meva persona, i assumiré el que es decideixi. Crec que aquest 
procés no l’aconseguirem tirar endavant sense assumir-ne responsabilitats i els meus 
companys i companyes de l’Equip de Govern m’han transmès tot el seu suport en aquesta 
decisió.  
 



No estic disposat a veure la voluntat del poble agenollada davant d’una persona que es 
nega a respectar unes majories democràtiques. No estic disposat a veure com tira 
endavant la denúncia d’una sola persona que s’aprofita de la falta de valentia d’una Junta 
Electoral polititzada. Una Junta Electoral que ha tirat endavant totes les denúncies i que, 
només després de la nostra persistència realitzant al·legacions, ha revocat la decisió de 
treure la placa commemorativa de l’1-O. 
 
És per tot això que, com a alcalde, he pres la ferma decisió de no treure els símbols que 
expressen la voluntat d’una majoria i demano el mateix respecte que tenim nosaltres a 
totes les maneres d’entendre la política municipal. 
 

 
 
Miquel Serra 
Alcalde d’Alcarràs 
 


