
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SANT CEBRIÀ DE VALLALTA  
1 d’octubre de 2017  
 

 
 

L’1 d’octubre de 2017 romandrà en la memòria col·lectiva de Sant Cebrià 

perquè els vilatans i vilatanes d’aquesta tranquil·la població de la Vallalta, en la 

comarca del Maresme, van ser agredits i humiliats; però també es recordarà 

sempre com van saber reaccionar de manera pacífica  a l’agressió i de manera 

festiva per acomiadar els que, poc abans, havien utilitzat escuts, cascs i porres 

per obrir-se pas cap a unes urnes que no varen trobar. 
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L’1 d’octubre de 2017 era diumenge 

i darrer dia de Festa Major. La data 

coincidia amb la votació del 

Referèndum convocat pel govern de 

la Generalitat per decidir entre el Sí 

o el No a la Independència de 

Catalunya. La vigília, dissabte 30 de 

setembre a partir de les quatre de la 

tarda, es van organitzar activitats a 

l’escola “El Pi Gros” per tal de 

protegir el col·legi electoral i impedir 

que fos precintat. 

 

Entre 30 i 40 persones, pares, 

mares, nens i gent gran s’hi varen 

quedar a passar la nit. L’endemà, dia 

1 d’octubre, des de les cinc del matí 

la gent anava arribant a l’escola  per 

esperar l’hora de l’inici de la  votació 

fixada per a les nou. Dins, es 

constituïen les meses i es 

preparaven els documents 

administratius, les urnes i les 

paperetes. 

Pocs minuts després de les nou, 

quan encara no s’havia obert el 

col·legi electoral, va arribar un 

primer contingent de la guàrdia civil, 

entre 30 i 40 agents, disposat a 

impedir una votació que, des de 

l’Estat espanyol s’havia declarat 

il·legal.  

 

En efecte, el Tribunal Constitucional 

a requeriment del govern presidit 

per Mariano Rajoy, havia suspès 

cautelarment la convocatòria del 

Referèndum però, des del govern de 

la Generalitat es va decidir tirar-lo 

endavant, emparant-se en la 

legalitat internacional i en una llei 

referendària aprovada, no sense 

polèmica i protestes de la oposició, 

pel Parlament de Catalunya per una 

majoria absoluta de 72 vots, el dia 6 

de setembre de 2017. 

Els vilatans i vilatanes que 

esperaven entrar a votar van 

aconseguir barrar el pas a la guàrdia 

civil que va recular i marxar del 

poble. 



Tanmateix, tot just començada la 

votació una hora més tard de l’horari 

previst, Sant Cebrià va ser de nou 

envaït per un gran nombre de cotxes 

i furgons de la guàrdia civil que van 

portar al poble gairebé 200 agents.  

 

 
La població que, després de la 

primera visita, s’havia concentrat 

nombrosa davant i a prop de 

l’escola, va veure com aquests 

agents fortament armats amb casc, 

escut i porra, avançaven en 

formació, com es col·locaven de 

manera estratègica per separar la 

gent en dues zones i com carregaven 

brutalment contra els que feien cua 

al peu de la rampa que porta a la 

biblioteca de l’escola on es trobaven 

les urnes.  

 

 

Homes i dones, forts i valentes, van 

resistir molt de temps fins que, per 

la desigualtat de forces, la barrera 

va cedir i la guàrdia civil va poder 

obrir camí. Un cop la rampa 

descoberta, els vilatans i vilatanes 

van baixar d’un en un, 

“escortats”per tres agents. Quan ja 

no va quedar ningú, van rebentar la 

porta de ferro a cops de mall i van 

entrar a la biblioteca.  

 
No hi varen trobar les urnes perquè 

ja s’havien tret per una altra porta i 

s’havien amagat. Van cercar per tota 

l’escola i van rebentar totes les 

portes que estaven tancades. Varen 

requisar els dos ordinadors de la 

biblioteca  (que no s’havien utilitzat 

perquè la xarxa d’Internet va caure),  

una bossa amb sobres i poca cosa 

més. 

 



                                                          amb el suport de  

Plaça Baix Montseny, 1 
08396 Sant Cebrià de Vallalta 
cesc-santcebria@hotmail.com 
http://cescsantcebria.wordpress.com/ 
937630154 - 680128845 
 

Quan marxaven, un cop acabada la feina que havien vingut a fer, la població 

concentrada davant i al voltant de l’escola els va acompanyar cantant-los el 

“Passi-ho bé i moltes gràcies” fins al pont sobre la riera Vallalta, a la sortida del 

poble. La gent de Sant Cebrià, malgrat tenir les urnes intactes, no va  votar, 

(de fet només s’havien fet  efectius una vintena de vots que, en decidir no 

continuar amb la votació, no es podien comptabilitzar). Els responsables de la 

votació varen considerar que, si la guàrdia civil tornava, la gent no resistiria un 

altre atac. Molta gent havia rebut cops de porra i escuts, estirades i 

arrossegades i el xoc emocional i psicològic era considerable. 

 
Tanmateix, gràcies al Cens Universal decretat pel govern de la Generalitat, els 

vilatans de Sant Cebrià varen poder exercir el seu dret de vot en els pobles 

veïns: Sant Iscle, Sant Pol, Pineda de Mar, Calella, Canet de Mar o Arenys de 

Munt.  

En la crònica dels fets històrics viscuts en el poble de Sant Cebrià, en la 

comarca del Maresme, el diumenge dia 1 d’Octubre de 2017 ocupa un lloc 

rellevant. 

 

Junta del CESC 
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