
 
 

Adhesió del CJX a la Declaració institucional en memòria de Guillem Agulló 

aprovada per les Corts Valencianes el 14/4/16 

  

 

L’11 d’abril de 1993 un grup de feixistes va assassinar al jove militant de Maulets Guillem 

Agulló. Aquest fet va copsar fortament al jovent valencià i com no, també al de Xàtiva, 

on hi havia una assemblea de Maulets. Al llarg d’aquestos 23 anys han sigut diversos els 

homenatges que se li han fet a Guillem arreu de tot el País Valencià, incloent a Xàtiva, 

tots ells sense cap tipus de suport institucional. El seu assassí, Pedro Cuevas, que va ser 

condemnat a 14 anys de presó solament en va complir 4. Posteriorment es va presentar 

a les llistes d’Alianza Nacional al municipi de Xiva en les eleccions de 2007. El 2005 va 

estar implicat en l’operació Panzer, que investigava un grup d’ultradreta anomenat 

Frente Anti-Sistema que tenia en la seua possessió armes de gran calibre. En 2014 van 

ser absolts al desaparèixer part de les proves. 

El passat 14 d’abril les Corts Valencianes aprovaren una declaració institucional de 

memòria a aquesta víctima del feixisme. Aquesta declaració, encara que fa 23 anys tard, 

obre la porta a la reparació de les víctimes del feixisme que ha actuat al País Valencià 

durant molts anys amb total impunitat, però sobretot significa un pas avant cap a la 

condemna unànime per part de la societat valenciana dels crims d’odi i d’aquells que els 

executen. 

Per aquest motiu proposem el següent: 

1- Adherir-se a la Declaració institucional en memòria de Guillem Agulló aprovada 

per les Corts Valencianes el 14 d’abril de 2016. 

2- Fer pública l’adhesió del CJX a aquesta declaració i comunicar-la a les 

Corts Valencianes. 

3- Instar a l’ajuntament de Xàtiva i al Consell de la Joventut de la 

Comunitat Valenciana (CJCV) a adherir-se a la mateixa declaració. 

 

 

Resolució aprovada a la Reunió Plenària d’Entitats Membre celebrada a 

Alzira el 13 de febrer de 2016. 


