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MOCIÓ DE RESPOSTA A LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL SUPREM I PER DEMANAR
L’AMNISTIA PER A LES PERSONES PRESES POLÍTIQUES CATALANES , EN DEFENSA
DEL DRET D’AUTODETERMINACIÓ I A FAVOR DEL DIÀLEG
Definitivament, la democràcia a l'Estat espanyol mostra símptomes inequívocs d’estar
tocada de mort. Oriol Junqueras, Carme Forcadell, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Jordi Turull,
Raül Romeva, Josep Rull, Quim Forn, Dolors Bassa, Meritxell Borràs i Carles Mundó han
estat condemnats amb penes que sumen gairebé 100 anys de presó. Aquest ha estat un
judici polític que mai s’hagués hagut de produir. Tornem a dir alt i clar que en democràcia
votar no és cap delicte. Les idees no es jutgen. I és per això que reclamem la llibertat de
totes les persones preses i exiliades polítiques, perquè no han comès cap delicte.
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. 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, agredeix el dret que tenim
a transformar la societat a través de la independència. I, al mateix temps, avui tornem a
constatar que les forces polítiques de l’Estat són incapaces de fer ús del diàleg com a
instrument de resolució del conflicte.
Aquesta sentència no ens atura. Al contrari, ens enforteix com a moviment per debilitar el
règim del 78. I és que, una vegada més, reivindiquem el dret a l’autodeterminació, el dret a
treballar pacíficament per esdevenir República Catalana, lliure, neta, justa i que treballi per
garantir la igualtat d’oportunitats entre tota la ciutadania catalana. Plantem cara a la voluntat
repressora de l’Estat espanyol, i ho fem mobilitzant-nos, reclamant diàleg, reivindicant la via
política i democràtica de resolució del conflicte Demanem l’amnistia per a totes les persones
condemnades i perseguides.
Reprovem l’actitud sostinguda de l’Estat espanyol, que ha dimitit de la seva responsabilitat
de fer front i donar resposta a les demandes de la ciutadania, per via dialogada i pacífica.
Convé recordar, per exemple, que, el maig d’aquest any 2019, el grup de treball sobre
detencions arbitràries de Nacions Unides va fer pública una resolució que instava l’Estat
espanyol a deixar en llibertat de forma immediata l’Oriol Junqueras, en Jordi Cuixart i en
Jordi Sánchez, que es trobaven a presó preventiva.
L’incompliment d’aquesta resolució va ser una mostra més que l’Estat 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. I aquesta actitud és molt greu. Per això la denunciem, perquè, malauradament,
ens recorda etapes autoritàries en què no hi havia garantits els drets polítics ni les llibertats
de la major part de la ciutadania.
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. I ho
reivindiquem sortint al carrer, amb concentracions pacífiques de rebuig a la condemna on
s’han vulnerat, també, els principis bàsics d’intervenció en seguretat per part dels cossos
policials provocant quasi 600 persones ferides, hospitalitzacions, 4 persones han perdut la
visió d’un ull i altres un testicle. A més de les més de 200 persones detingudes i les
agressions als i a les periodistes que cobreixen les protestes, suposant això una vulneració
al dret a la llibertat d’expressió i d’informació.
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Atès que cal obrir un procés de diàleg polític entre el Govern de l’Estat espanyol i el Govern
de la Generalitat on tothom pugui defensar les seves idees, aspiracions i projectes lliurement
i sense imposicions ni impediments.
El Ple de l’Ajuntament de l’Hospitalet, a proposta del grup municipal d’Esquerra Republicana
de Catalunya proposa l’adopció dels següents
ACORDS.
PRIMER.- Manifestar el rebuig a la sentència condemnatòria emesa pel Tribunal Suprem en
la causa especial 20907/2017 sobre el 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.
SEGON.- 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.
TERCER.- 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.
QUART.- Expressar la solidaritat amb les persones afectades per la violència policial en les
manifestacions, especialment les persones que han estat hospitalitzades o han perdut la
visió d’un ull, com als i les professionals que també pateixen incompliments reiterats dels
protocols i lleis aprovats pel Parlament de Catalunya per garantir una actitud exemplar i
democràtica de la policia catalana
CINQUÈ.- 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.
SISÈ.- Demanar als màxims representants de les institucions de l’Estat espanyol i de
Catalunya, i a tots els partits polítics en general, que dialoguin i cerquin solucions polítiques
inclusives en cerca de solucions efectives per resoldre el conflicte que és de naturalesa
política
SETÈ.- Instar al futur govern de l’Estat Espanyol i la Generalitat de Catalunya a crear una
taula de diàleg.
VUITÈ.- Expressar la més ferma voluntat de seguir treballant, dia rere dia, per garantir els
drets i les llibertats de tota la ciutadania de l’Hospitalet de Llobregat la defensa del diàleg i
dels principis democràtics i la pluralitat política, així com el respecte a la separació de
poders, imprescindible en qualsevol estat de dret.
NOVÈ.- Traslladar aquest acord al Consell de Ciutat, als Consells de Districte, a totes les
entitats de l’Hospitalet, als grups polítics del Parlament de Catalunya, de la Diputació de
Barcelona, del Congrés, del Senat i del Parlament europeu, així com a la Presidència de la
Generalitat de Catalunya i del Govern espanyol, a l’Associació Catalana de Municipis i al
Tribunal Suprem.

