
Davant la sentència: defensem el dret a l’autodeterminació 

 

Vivim amb tristor i profunda indignació la sentència, que suposa una 

vulneració dels drets polítics individuals de les persones condemnades, de 

les preses i exiliades polítiques, i una retallada dels drets i llibertats 

col·lectives. I alhora una vulneració dels drets civils i polítics de tota un 

comunitat, la catalana a decidir lliurement el seu futur exercint el seu dret 

fonamental a votar. 

 

El judici i la sentència ens han conduït a un estat d’absoluta 

excepcionalitat. Vivim moments molt greus, moments en què es posa de 

manifest que 

- l’aparell de l’Estat espanyol actua intentant abolir la pluralitat 

política... 

- vulnera la legitimitat del poble de Catalunya a decidir el seu futur 

lliurement... 

- i agredeix el dret que tenim a transformar la societat a través de la 

independència.  

 

Avui tornem a constatar que les forces polítiques de l’Estat espanyol són 

incapaces de fer ús del diàleg com a instrument de resolució del conflicte. 

 

 

  



La resolució d’avui, aquesta sentència, és una mostra més que l’Estat 

Espanyol actua desoint qualsevol resolució, tractat internacional (com la 

Carta de les Nacions Unides i el Pacte Internacional de Drets Civils i 

Polítics que recullen el dret a l’autodeterminació) o totes les 

manifestacions pacífiques del poble de Catalunya a favor de la 

independència i la República Catalana.  

 

Aquesta actitud és molt greu. Per això volem denunciar i denunciarem 

aquesta situació que l’estat espanyol ens ha imposat pel simple fet de 

votar, de voler ser com a poble a través del dret a votar. 

 

Aquesta és una situació que, malauradament, ens recorda etapes 

autoritàries en què no hi havia garantits els drets polítics ni les llibertats 

de la major part de la ciutadania. 

 

En la situació en la que ens trobem, sortim i protestem contra allò que 

tenim la certesa que no és just o en paraules d’Eduardo Galeano “Tant de 

bo puguem ser desobedients, cada vegada que rebem ordres que humilien 

la nostra consciència o violen el nostre sentit comú”. 

 

Reivindiquem justícia, i ens disposem a liderar de nou la lluita 

antirepressiva, democràtica, pacífica i a favor dels drets i les llibertats. La 

situació d’excepcionalitat que estem vivint, agreujada especialment per la 

confirmació de la sentència, afecta tothom, afecta la quotidianitat dels 

pobles i ciutats del nostre país i de totes les persones que hi vivim. 

  



Per tots els motius exposats que avui al Ple Municipal portarem a 

aprovació els punts següents: 

 

- Manifestar el rebuig a la sentència condemnatòria emesa pel 

Tribunal Suprem en relació al judici de l’1 d’octubre i la causa 

independentista, constatant que representa una regressió dels drets 

i les llibertats de la ciutadania de Catalunya. 

 

 

- Reclamar la llibertat immediata de tots els presos i preses polítiques 

i exigir l’amnistia de tots ells i elles, i de tots els exiliats i exiliades, 

com a reconeixement de l’absència de cap delicte vinculat a la 

celebració del referèndum de l’1 d’octubre i a qualsevol altra acció 

política celebrada durant els dies previs i posteriors a aquesta data. 

 
 

 
- Mostrar el compromís amb el dret a l’autodeterminació, dret polític 

fonamental recollit en tractats internacionals com la Carta de les 

Nacions Unides i el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics, 

signats també per l’Estat espanyol, i reivindicar-lo com a dret en 

virtut del qual resoldre el conflicte polític existent, per via 

democràtica i pacífica. 

 

 
- Reafirmar-nos en el caràcter pacífic i no violent del moviment 

independentista català. Condemnar tots els intents de 

criminalització del moviment independentista que les seves 

diferents institucions, òrgans, poders i alguns mitjans de 

comunicació volen construir. 



 
- Exigir al govern de l’Estat espanyol que respecti la legitimitat de 

les persones escollides democràticament a les diferents institucions 

catalanes, així com les decisions i acords que se’n derivin, com a 

màxima expressió de la sobirania popular. 

 
 

 
- Comprometre’ns a treballar conjuntament amb el Parlament de 

Catalunya, del Govern de la Generalitat de Catalunya i convocar-

nos a participar, com a representants legítims de la ciutadania, en 

una assemblea d’electes a favor dels drets polítics i la llibertat. 

 

 
- Donar suport a totes les mobilitzacions de rebuig a la sentència del 

Tribunal Suprem, tant a nivell nacional com internacional, i 

convidar la ciutadania a participar en totes les lluites compartides i 

pacífiques a favor dels drets i les llibertats. I comprometre’ns a 

participar en l’acte convocat pel President de la Generalitat el dia 26 

d’octubre al Palau de la Generalitat. 

 

 
- Expressar la més ferma voluntat de seguir treballant, dia rere dia, 

per garantir els drets i les llibertats de tota la ciutadania. 

 

 
- Fer avinent la situació de repressió política i de vulneració de drets 

fonamentals que estem vivint com a ciutadania i com a país als 

municipis agermanats. 

 

 



 

En conseqüència, ens cal prendre part activa, com a poble però també com 

a institucions i representants de la ciutadania... 

 

Els municipis som una eina fonamental per a la reivindicació i la defensa 

de la llibertat de Catalunya i les seves institucions pròpies. Amb aquesta 

responsabilitat hem de seguir perseverant a través dels canals i 

instruments propis del sistema democràtic, donant la veu a la ciutadania 

per defensar allò que han decidit legítimament per sufragi universal i a 

poder expressar-se lliurement. 

 

Per aquest motiu convocarem un Ple Municipal per aquesta tarda mateix 

amb caràcter extraordinari i urgent per portar a votació: 

 

- Els acords que us acabem de fer públics 

 

- I la constitució del Consell de la República de Sant Quirze del Vallès 

 

Persistim! 

Cuidem-nos! 

Defensem el dret a l’autodeterminació del poble català! 

Entre totes tot! 

 


