
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

     Ajuntament de Mataró 

 

 
 

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL QUE PRESENTEN ELS GRUPS DE CiU 
I ERC-MES PER LA LLIBERTAT DEL PRESOS POLÍTICS, EL RETORN 
DELS EXILIATS I LA CONSTRUCCIÓ DE LA REPÚBLICA CATALANA 

Des de la primera consulta sobre la independència de Catalunya feta a Arenys de Munt el 13 
de setembre de 2009 i que es va estendre arreu dels municipis catalans en diverses onades de 
consultes com les del 13 de desembre de 2009, 28 de febrer, 25 d’abril, o 20 de juny de 2010,  
a ciutats com Mataró, on un 93,92% dels vots emesos van ser favorables; continuant amb la 
manifestació multitudinària del 10 de juliol de 2010 sota el lema “Som una Nació. Nosaltres 
decidim” per donar resposta a  la resolució del Recurs d’Inconstitucionalitat efectuat pel 
Tribunal Constitucional espanyol sobre el text de l’Estatut de Catalunya, fins a dia d’avui han 
passat 9 anys. Aquesta manifestació lluny de demanar un pacte fiscal es va convertir en un 
clam a favor de la independència i el dret del poble de Catalunya a decidir el seu futur. Aquest 
va ser el preludi de les multitudinàries manifestacions de l’11 de setembre que s’han anat 
organitzant al llarg de tots aquests anys i on s’ha anat reclamant el dret a decidir.  

La força de la gent i la mobilització popular ha estat clau a l’hora de pressionar i obligar als 
partits polítics sobiranistes i independentistes a actuar en conseqüència i a donar respostes 
polítiques en consonància amb el que reclamava la majoria del poble de Catalunya. La 
convocatòria del Procés participatiu sobre el futur polític de Catalunya el 9 de novembre de 
2014, l’aprovació de la Resolució 1/XI sobre l’inici del procés polític a Catalunya com a 
conseqüència dels resultats electorals del 27 de setembre de 2015 amb les posteriors 
aprovacions de les lleis del Referèndum d’Autodeterminació i la Llei de transitorietat jurídica i 
fundacional de la República aprovades el setembre del 2017 les quals van donar cobertura 
legal al Referèndum de l’1 d’octubre i a la posterior Declaració d’Independència el 27 d’octubre 
han estat els fets que han canviat el rumb de la història d’aquest país i la seva gent. 

La ciutadania d’aquest país fa anys que sortim al carrer i quan ha calgut hem defensat els 
nostres drets individuals i col·lectius de manera pacífica, però amb la màxima fermesa i 
dignitat;  i és que aquest procés va néixer de la gent i l’acabarà guanyant la gent. 

L’exemple més clar va ser la jornada de l’1 d’octubre i les setmanes anteriors quan milers 
d’homes i dones van resistir a la violència dels cossos de seguretat espanyols defensant els 
col·legis electorals, les urnes i els vots pacíficament però amb el màxim de determinació. El vot 
massiu comptabilitzat de més de 2.300.000 persones (a part de tots els vots que no es van 
poder comptabilitzar degut al segrest de les urnes per part de la policia quan va entrar als 
col·legis electorals) i la victòria del SÍ a favor de la independència van ser els resultats 
d’aquella jornada històrica. 

Era evident que després del Referèndum i la Declaració d’Independència la repressió política i 
judicial per part de l’Estat espanyol cauria com una llosa sobre la població i els màxims 
dirigents polítics i socials. Ens van aplicar el 155 intervenint la Generalitat de Catalunya i 
destituint tot el Govern català, ens van empresonar els nostres polítics i dirigents socials, van 
forçar l’exili per alguns d’ells i ens van imposar unes noves eleccions autonòmiques pel 21 de 
desembre de 2017. 



 
 

                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

Després d’una campanya electoral amb candidats de les llistes a la presó i a l’exili, i amb una 
campanya mediàtica dirigida contra els partits independentistes, el poble de Catalunya va anar 
massivament a les urnes; i contra pronòstic, va donar altra vegada una majoria independentista 
al Parlament de Catalunya. 

Al llarg de la campanya electoral del 21D els partits independentistes van presentar programes 
electorals que abocaven clarament per implementar la República Catalana i la gent els va votar 
tenint en compte aquest compromís. La construcció de la República Catalana era l’objectiu i en 
cap cas entrava en joc l’acceptació de renúncies o fer passos enrere. La República, al cap i a 
la fi, ho som totes i tots nosaltres.  

Som conscients que el camí és dur i llarg però la por no ens pot fer abandonar allò pel què 
durant tants i tants anys hem estat lluitant i que ara tenim a tocar. Coherència i determinació és 
el que cal per avançar. El poble està disposat a arribar fins al final i a situar-se al costat dels 
polítics per tirar endavant la República. 

El paper dels Ajuntaments és rellevant per construir la República Catalana, és per això que 
necessitem institucions que recullin i duguin a terme la voluntat majoritària de la ciutadania, 
perquè aquesta és la base de la democràcia. 

No entendríem que fruit de la repressió es reculés i tornéssim a l’era autonòmica. No volem un 
altre estatut d’autonomia ni un pacte fiscal amb l’Estat espanyol, volem República Catalana. És 
per això que necessitem compromisos clars i fets palpables per part dels representants polítics; 
ja siguin municipals o del Parlament de Catalunya, que demostrin a la població que no hi ha 
cap rendició i que no estem retrocedint. Demanem fets i no actes simbòlics. Els danys físics i 
psíquics que va patir la població el dia 1 d’octubre van ser reals, no van ser simbòlics; i la presó 
i exili que estan patint els nostres representants polítics són reals i no són simbòlics; per tant, 
demanem que aquest realisme també s’apliqui a la política catalana. Només fent República 
trencarem amb tota aquesta injustícia i els presos i exiliats polítics podran tornar a casa. 

Allò que decideix el poble de Catalunya a través de les urnes s’ha de fer efectiu. El mandat 
democràtic s’ha de respectar i donar-hi compliment. 

És per tot això que els grups municipals de CiU i ERC-MES proposen l’adopció dels següents,  

ACORDS: 

Al Govern espanyol: 

PRIMER.- Exigir al Govern espanyol la llibertat immediata de tots els presos polítics: Carme 
Forcadell, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Joaquim Forn, Josep Rull, Dolors 
Bassa, Jordi Cuixart i Jordi Sánchez.  

SEGON.- Exigir al Govern espanyol el retorn de tots els consellers i polítics catalans exiliats: 
Carles Puigdemont, Clara Ponsatí, Antoni Comín, Lluís Puig, Meritxell Serret, Marta Rovira i 
Anna Gabriel, i que garanteixi el respecte absolut als seus drets polítics, ciutadans i humans 
sense veure’s sotmesos a cap judici pel seu lliure exercici polític. A més d’exigir l’arxivament de 



 
 

                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

la causa contra Valtonyc per tal que aquest pugui tornar a Mallorca i continuar cantant cançons 
a l’empara de la llibertat d’expressió. 

TERCER.- Exigir al Govern espanyol la retirada de totes les causes judicials contra les 
persones que a través de la seva llibertat de manifestació s’han mobilitzat en pro del 
Referèndum, de la República Catalana o han utilitzat la llibertat d’expressió com a mitjà per 
expressar o opinar sobre la situació política a Catalunya.  

Al Parlament de Catalunya i als partits polítics independentistes: 

QUART.- Exigir al Parlament de Catalunya que recuperi i faci efectives les lleis aprovades pel 
propi Parlament i suspeses pel Tribunal Constitucional espanyol.  

CINQUÈ.- Exigir al Parlament de Catalunya l’inici de tots els tràmits parlamentaris que han de 
donar cobertura al Procés Constituent que ha de servir per construir els fonaments de la 
República Catalana. 

SISÈ.- Exigir als partits polítics independentistes una estratègia política conjunta i compartida 
entre totes les forces i evitar confrontacions públiques que responen més a estratègies i 
interessos de partit que no pas a l’interès general. 

SETÈ.- Exigir als partits polítics independentistes el compliment dels programes electorals que 
van defensar durant la campanya electoral de les eleccions del 21 de desembre de 2017. 

VUITÈ.- Exigir a la Mesa del Parlament que mantingui intactes els drets polítics dels diputats 
actualment empresonats o a l’exili. 

Al Govern català: 

NOVÈ.- Exigir al Govern català que actuï contra la impunitat amb la qual actuen totes aquelles 
persones que duen a terme agressions feixistes i atacs a la llibertat d’expressió ja sigui contra 
persones, contra la simbologia independentista o contra la simbologia que defensa 
l’alliberament dels presos i el retorn dels exiliats polítics. 

DESÈ.- Exigir al Govern català unitat d’acció en la construcció de la República catalana, 
implementant polítiques socials, educatives, culturals, sostenibles, etc... que serveixin per 
millorar la qualitat de vida de la ciutadania catalana. 

ONZÈ.- Exigir al Govern català la coordinació amb el Consell de la República i dotar-lo dels 
recursos necessaris per tal que pugui desenvolupar les tasques polítiques assignades. 

A l’Ajuntament de Mataró: 

DOTZÈ.- L’Ajuntament de Mataró denuncia la vulneració reiterada de les llibertats i drets 
fonamentals del poble de Catalunya, recollits i protegits en tots els tractats internacionals, 
manifestant la persecució de la llibertat expressió, de la vulneració dels drets polítics i humans i 
del dret a decidir dels ciutadans per part d’un Estat que jutja les idees i empresona de forma 
il·legal.  



 
 

                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

TRETZÈ.- L’Ajuntament de Mataró denuncia l’evident manca de separació de poders a l’Estat 
espanyol, així com la manipulació informativa i coacció dels mitjans de comunicació per part de 
l’Estat.  

CATORZÈ.- L’Ajuntament de Mataró demana a les institucions europees que no continuïn 
emparant accions pròpies d’una dictadura i apel·la a la justícia internacional perquè intercedeixi 
de manera immediata i garanteixi el respecte als drets polítics i socials de la ciutadania 
catalana.  

QUINZÈ.- L’Ajuntament insta a totes les entitats del municipi a defensar els drets fonamentals, 
civils, polítics, la llibertat, la democràcia i els nostres legítims representants escollits 
democràticament per la ciutadania de Catalunya.  

SETZÈ.- L’Ajuntament de Mataró denuncia i es mostra totalment contrari a la persecució de 
l'Estat, a través dels cossos policials i l’administració judicial, contra els Comitès de Defensa de 
la República, atemptant directament contra els drets civils, polítics i humans d’aquest col·lectiu. 
Així mateix, es posiciona a favor de la llibertat de reunió, d'expressió, d'associació i ideològica i 
reclama el respecte a la voluntat popular a favor de la construcció de la República Catalana. 

DISSETÈ.- L’Ajuntament de Mataró es reafirma amb el compromís en ser part activa en la 
construcció de la República Catalana i per tant, promourà el Procés Constituent i mantindrà 
tots els símbols a favor de la llibertat dels presos i exiliats polítics que hi ha repartits arreu del 
municipi ja siguin cartells, banderes, llaços o altres símbols representatius.  

DIVUITÈ.- L’Ajuntament de Mataró enviarà aquesta Declaració Institucional a tots els partits 
polítics presents al Parlament de Catalunya, a la Mesa del Parlament de Catalunya, al 
President del Parlament de Catalunya, al President de la Generalitat de Catalunya, als partits 
polítics presents al Congrés de Diputats, al President d’Espanya, a la Comissió Europea, al 
Parlament Europeu, a l’Oficina del Parlament Europeu a Barcelona, a l’Oficina de l’Alt 
Comissionat de l’ONU per als Drets Humans (ACNUDH), a l’Associació Catalana de Municipis 
(ACM), a la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) i a l’Associació de Municipis per la 
Independència (AMI). 
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