
 
 
14. MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS DE LA CUP, ERC, JUNTS 
PER SANT POL I JUNTS PER CATALUNYA - SANT POL PER A RETRE 
HOMENATGE A LA MEMÒRIA DE GUILLEM AGULLÓ I SALVADOR 
 
Enguany s’han complert 27 anys de la mort de Guillem Agulló i Salvador, el jove de 
Burjassot que l’11 d’abril de 1993 va ser brutalment assassinat per un grup d'individus 
d’ideologia neonazi a la localitat de Montanejos. 
 

En Guillem, militant independentista i antifeixista de l’organització política juvenil 
Maulets, va ser assassinat per les seves idees, i els seus assassins, llevat d’un, Pedro 
Cuevas, que va ser condemnat a 16 anys de presó per homicidi (i alliberat al cap de 
només quatre anys), van ser absolts amb l’argument que aquell no havia estat un crim 
polític, només una baralla entre joves. Pedro Cuevas es va presentar a les eleccions 
municipals l’any 2007 pel partit ultradretà Alianza Nacional a la localitat de Xiva.  
 
Malauradament, durant els darrers anys els Països Catalans han estat testimoni de 
nombrosos delictes d’odi, atacs a les seus de partits polítics, sindicats i associacions 
així com manifestacions racistes i xenòfobes, en una espiral creixent i de 
desacomplexament davant la impunitat i fins i tot complicitat per part dels aparells de 
l’Estat. De fet, la complicitat de l’Estat amb la ultradreta és part de la seva naturalesa. 
L’Estat espanyol mai no condemna els qui li fan la feina bruta. Per això, quan algú 
mata un independentista pel sol fet de ser independentista és només la conseqüència 
malaurada d’una “baralla entre joves”; en canvi, quan uns joves bascos es barallen en 
un bar amb uns buscabregues que resulten ser guàrdies civils camuflats, l’Estat ho 
considera una “baralla política”, deté vuit joves, els acusa de delicte d’odi i terrorisme i 
els condemna a fins a 9 anys de presó. Per organitzar un referèndum passaran més 
temps a presó o a l’exili els presos i exiliats polítics catalans que l’assassí del jove 
Guillem. Aquest és l’Estat les forces armades del qual ocupen la nostra terra des de fa 
segles. Però quan un Estat fa això, quan un Estat encobreix assassins feixistes que 
maten desacomplexadament demòcrates al mig del carrer i empresona aquelles 
persones dissidents del Règim, esdevé també un Estat autoritari, ja que fa just el 
contrari del que s’espera d’un Estat de dret democràtic. Dit d’una altra manera, els 
crims protegits pels poders de l’Estat són crims d’Estat, i l’assassinat de Guillem Agulló 
va ser, consegüentment, un crim d’Estat.  
 

La família de Guillem ha lluitat al llarg d’aquests 27 anys per tal de mantenir viva la 
memòria i la lluita del seu fill malgrat les amenaces rebudes, trucades telefòniques, 
actes vandàlics a casa seva i la indiferència institucional amb què van topar. Des 
d’aquell dia s’han succeït continuadament manifestacions de rebuig, pronunciaments 
d’institucions, universitats, instituts d’ensenyament i escoles, així com d’organitzacions 
polítiques de diferent signe i de milers de persones amb manifestacions als carrers de 
molts punts dels Països Catalans. Així mateix, diversos grups de música han 
composat cançons per a homenatjar-lo, entre d’altres Feliu Ventura i Obrint Pas. Les 
Corts Valencianes van realitzar, el 12 d’abril de 2016, un acte de justícia, homenatge i 
restitució de la figura de Guillem Agulló i Salvador amb la lectura i l’aprovació –per 
unanimitat– d’una Declaració Institucional. Enguany, la Generalitat de Catalunya ha 
atorgat la Creu de Sant Jordi als pares del jove, la Carme Salvador i en Guillem Agulló. 
Des de fa anys, pobles i ciutats d’arreu dels Països Catalans reten homenatge a la 
seva figura com a símbol de la lluita antifeixista i per a l’alliberament dels Països 
Catalans. 
 



 
PER TOT AIXÒ, ES PROPOSTA AL PLE DE L’AJUNTAMENT DE SANT POL DE 
MAR ELS SEGÜENTS ACORDS: 
 
PRIMER.- Retre homenatge a la figura de Guillem Agulló i Salvador, el jove 
independentista valencià assassinat brutalment per un grup d’ideologia neonazi l’any 
1993, i refermar el compromís en la lluita pels valors democràtics i republicans i contra 
els delictes d’odi, el racisme, la xenofòbia i l’homofòbia. 
 
 SEGON.- Instar les institucions actuants als territoris dels Països Catalans a impulsar 
lleis per combatre l’origen de la violència i l’odi a la diversitat ideològica, cultural i 
lingüística. 
 
TERCER.- Dedicar un espai públic de Sant Pol de Mar a la memòria de Guillem Agulló 
i Salvador.  
 
QUART.- Fer arribar els presents acords a la família de Guillem Agulló i Salvador i a 
les Corts Valencianes. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


