
Davant la vergonyosa sentència del Tribunal Suprem espanyol que condemna 12 líders polítics 

i socials del moviment independentista filtrada en les últimes hores i feta pública aquest matí, 

els grups municipals d'Esquerra Republicana, de la Crida per Sabadell i de Junts per Sabadell 

volem expressar a tota la ciutadania demòcrata: 

Rebutgem i condemnem la sentència. És inacceptable. No podem acceptar cap sortida que no 

fos l’absolució o que no sigui l’amnistia. És simplement vergonyós que això passi en un estat 

membre de la Unió Europea. Lamentem la passivitat de les autoritats europees en la no 

defensa dels drets fonamentals en la causa contra el Procés. Tot el nostre suport tant als amics 

i familiars com a les organitzacions de les 12 persones innocents que avui han estat 

injustament condemnades a penes que sumen un segle de presó per delictes inventats en un 

procés que vulnera els drets i llibertats fonamentals, tant individuals com col·lectius. 

Fem extensiu el nostre suport a totes i cadascuna de les persones represaliades, 

empresonades i exiliades per la seva militància a favor dels drets civils i polítics. No oblidem 

que el 25% de les persones represaliades actualment (una de cada quatre) són sabadellenques.  

Les condemnes no tenen cap fonament jurídic. El seu únic objectiu és la persecució política: les 

idees dels 12 processats, la seva militància a favor del dret d'autodeterminació del poble català 

i d'una República Catalana independent. Això és l'únic que fonamenta, en aquest i altres casos, 

l'acció repressiva de l'Estat espanyol. Tot és mentida. 

Permetre el debat sobre qualsevol tema en un parlament, organitzar un referèndum 

d'autodeterminació o, simplement, treballar per l'assoliment de qualsevol objectiu polític de 

manera noviolenta NO és delicte en un país veritablement democràtic. Els 12 dirigents 

condemnats no han comès cap delicte. Els suposats delictes pels quals se'ls condemna són 

inventats. 

Avui condemnen 12 persones, però ens han jutjat i ens han condemnat als més de dos milions 

de persones que vam participar en el referèndum d’autodeterminació. 

Cap intent de venjança, cap intent d'escarment ens aturaran. No callem. No ens rendim. Res 

no s’acaba avui. Continuem endavant amb més força que mai, tossudament alçats, mobilitzats. 

Per la independència i pels drets i llibertats, persistirem fins a la victòria. 

La defensa dels drets que avui estan sent vulnerats correspon a tots els demòcrates, no només 

als independentistes. Avui els ha tocat a aquests 12 líders polítics i socials, i qualsevol altre dia 

li pot tocar a qualsevol de nosaltres. 

Animem tots els veïns i veïnes de Sabadell a fer sentir la seva veu i a participar en les diverses 

accions de protesta i lluita noviolenta convocades; singularment, en la concentració unitària 

que tindrà lloc aquest vespre amb inici a les set del vespre en diverses places, confluència a les 

vuit del vespre a la plaça Sant Roc i finalització a dos quarts de deu davant dels jutjats. 

Constatada fins ara la impossibilitat de consensuar un manifest institucional conjunt, 

lamentem que l’actual govern de l’Ajuntament de Sabadell, format per PSC i Podemos, 

s’inhibeixi de la seva responsabilitat respecte a la ciutadania davant una vulneració de drets 

que afecta directament, avui, dos sabadellencs, però que colpeix o hauria de colpir qualsevol 

demòcrata. Tot i això, estem i continuarem treballant per fer-ho possible. 

Visca la democràcia i visca Catalunya lliure. 

Sabadell, 14 d’octubre del 2019 


