
 

COMMEMORACIÓ DEL REFERÈNDUM D’AUTODETERMINACIÓ DE L’1 
D’OCTUBRE DE 2017

L’1 d’octubre de 2017, la societat catalana va demostrar la 
futur. De manera cívica, pacífica i democràtica es va mobilitzar a favors del dret a decidir 
davant un d’Estat que amb tots els seus mitjans a l’abast va intentar desesperadament 
impedir-ho en tot moment. 

La ciutadania va salvaguardar les urnes davant la violència policial 
el món, l’1 d‘octubre en la causa de la democràcia i la llibertat. 
Ràpita, de Roquetes i de Móra la Nova van patir aquests fets en pr
ebrencs i ebrenques ho vam sentir en el més profund del nostre sentiment

La repressió de l’Estat, la judicialització i la criminalització del moviment
s’ha aturat, i avui dia són més de 2.800 persones les que l’

A les Terres de l’Ebre diversos 
processos judicials, com els alcaldes Josep Caparrós
el diputat Lluís Salvadó, que 

El Tribunal Suprem, aquesta setmana ha fet 
institució del país i la figura d
impunitat un president de la Generalitat escollit democràticament per haver exercit la llibertat 
d’expressió. 

Es tracta d’una peça més de la causa general contra l'independentisme
ampliant-se per intentar acabar amb unes
que utilitza el seu poder per discriminar 
Dret. 

Davant aquesta judicialització 
solidaritat antirepressiva. En defensa de l’Amnistia
independentista, i l’exercici del dret a l’autodeterminació 
Catalana, lliure i justa.  

Poden inhabilitar, prohibir, multar o empresonar, però no
ànsies de justícia i llibertat d’un poble que vol poder decidir lliurement quin és el seu futur.

Per tots aquests motius:  

- Ens reafirmem en la nostra lluita per la llibertat del nostre país, per la independència 
de Catalunya com l’única manera definitiva d’acabar amb la repressió d’un Estat 
perdut, ferit, antiquat i demofòbic. 

- Manifestem la nostra solidaritat amb 
l’Estat espanyol per defensar la llibertat

- Exigim l’AMNISTIA, i per tant, 
polítics i el retorn en llibertat de les exiliades i exiliats;
seves causes, les que s’estan produint en aquests moments, les que puguin venir 
en un futur i, per tant, la fi de la persecució al moviment independentista
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la societat catalana va demostrar la voluntat de votar lliurement el seu 
futur. De manera cívica, pacífica i democràtica es va mobilitzar a favors del dret a decidir 
davant un d’Estat que amb tots els seus mitjans a l’abast va intentar desesperadament 

  

La ciutadania va salvaguardar les urnes davant la violència policial i va convertir, a ulls de tot 
el món, l’1 d‘octubre en la causa de la democràcia i la llibertat. Els nostres veïns de la 
Ràpita, de Roquetes i de Móra la Nova van patir aquests fets en primera persona

ho vam sentir en el més profund del nostre sentiment

, la judicialització i la criminalització del moviment
s’ha aturat, i avui dia són més de 2.800 persones les que l’han patit i la pateixen.

diversos representants del món local i nacional estant
com els alcaldes Josep Caparrós i Paco Gas, el regidor

, que ha hagut de fer front a una fiança milionària. 

, aquesta setmana ha fet un atac directe i sense precedents a la principal 
nstitució del país i la figura del Molt Honorable President Quim Torra, apartant 

un president de la Generalitat escollit democràticament per haver exercit la llibertat 

na peça més de la causa general contra l'independentisme
se per intentar acabar amb unes idees polítiques. Amb una injustícia 

que utilitza el seu poder per discriminar arbitràriament i vulnerar de forma reiterada l’Estat de 

Davant aquesta judicialització ens confrontem amb més política, més democrà
. En defensa de l’Amnistia, per posar fi a la persecució de

i l’exercici del dret a l’autodeterminació per esdevenir 

Poden inhabilitar, prohibir, multar o empresonar, però no podran inhabilitar les idees, les 
ànsies de justícia i llibertat d’un poble que vol poder decidir lliurement quin és el seu futur.

ns reafirmem en la nostra lluita per la llibertat del nostre país, per la independència 
de Catalunya com l’única manera definitiva d’acabar amb la repressió d’un Estat 
perdut, ferit, antiquat i demofòbic.  

la nostra solidaritat amb totes les persones que pateixen la repressió de 
per defensar la llibertat 

’AMNISTIA, i per tant, la posada en llibertat de totes les preses i presos 
polítics i el retorn en llibertat de les exiliades i exiliats; així com 

, les que s’estan produint en aquests moments, les que puguin venir 
en un futur i, per tant, la fi de la persecució al moviment independentista
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voluntat de votar lliurement el seu 
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davant un d’Estat que amb tots els seus mitjans a l’abast va intentar desesperadament 
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ànsies de justícia i llibertat d’un poble que vol poder decidir lliurement quin és el seu futur. 
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