
MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA,  EN 
COMÚ GUANYEM I JUNTS PER VALLIRANA DE REBUIG A LA SENTÈNCIA DEL JUDICI 
ALS I LES REPRESENTANTS POLÍTICS I SOCIALS DE L’INDEPENDENTISME 
 
 
El 14 d’octubre de 2019 es va conèixer la sentencia del Tribunal Suprem al judici als líders de la 
societat civil i representants polítics. Una sentència que condemna a Jordi Cuixart, Jordi 
Sànchez, Carme Forcadell, Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Josep Rull, Jordi Turull, Dolors 
Bassa i Raül Romeva amb penes de fins a 13 anys.  
 
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. 
 
La sentència, a més, xoca contra la realitat del que succeir a Catalunya la tardor del 2017 i pot 
suposar una retallada dels drets i les llibertats col•lectives, no només a Catalunya sinó a tot 
l’Estat. La judicialització de la política iniciada pel govern del PP és intolerable i ara cal una 
resposta transversal, pacífica i unànime de la societat catalana a aquesta sentència. 
 
Reivindiquem justícia i democràcia i respecte pels 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. 
 
Com a institució entenem que hem de treballar conjuntament amb les forces polítiques i socials 
catalanes per a contribuir a la recerca de solucions efectives al conflicte, centrant-nos en la 
recuperació del diàleg i en la consecució de la llibertat dels presos i preses independentistes.  
 
Per tot allò exposat, els grups municipals d’ Esquerra Republicana de Catalunya,  en Comú 
Guanyem i Junts per Vallirana, proposen al ple l’adopció dels següents acords: 
 
 

1. Manifestar el rebuig a la sentència condemnatòria emesa pel Tribunal Suprem, 
constatant que representa una regressió dels drets i les llibertats de la ciutadania de 
Catalunya. 
 

2. Reclamar la llibertat immediata de tots els presos i preses polítiques i el retorn dels 
exiliats i exiliades, i mostrar el rebuig a la judicialització d’un conflicte polític que només 
es pot resoldre per vies democràtiques i dialogades. 

 
3. Expressar la més profunda solidaritat amb les persones condemnades i amb les seves 

famílies, a les que acompanyem en aquest moment dur i injust pel que estan passant. 
 

4. Denunciar les conseqüències greus que aquesta sentència té sobre els drets civils i 
polítics del conjunt de la ciutadania com son el dret de manifestació, d’expressió, de 
lliure associació i de dissidència política. 

 
5. Reafirmar el caràcter pacífic i no violent del moviment independentista català i 

condemnar tots els intents de criminalització del moviment independentista. 
 



6. Demanar a tots els partits polítics que dialoguin i cerquin solucions polítiques inclusives 
que cohesionin el conjunt de la societat catalana. 

 
7. Mostrar l’adhesió de l’Ajuntament de Vallirana a totes les mobilitzacions de rebuig a la 

sentència del Tribunal Suprem, i convidar la ciutadania a participar en totes les lluites 
compartides i pacífiques a favor dels drets i les llibertats.  

 
8. Traslladar els presents acords al Tribunal Suprem, els grups polítics del Parlament de 

Catalunya, del Congrés i Senat i del Parlament Europeu, i a les entitats municipalistes de 
Catalunya. 

 


