
 

 

MANIFEST AJUNTAMENTS SENSE POR 

 

 

El passat octubre de 2017, les institucions catalanes van patir un cop d’estat en forma 

d’article 155 de la Constitució espanyola. Fruit d’això, les úniques institucions legítimes i 

sobiranes que van quedar governades pels dirigents que democràticament el poble havia 

elegit van ser els ajuntaments. 

 

A més a més, els ajuntaments vam ser els garants del referèndum sobre la independència 

de Catalunya, celebrat el primer d’octubre del 2017. Abans, omplírem el Palau de la 

Generalitat, signàrem decrets de suport del referèndum. I, un cop vistos els resultats, vam 

començar a defensar-los perquè era el que els nostres pobles, viles i ciutats ens van 

demanar que féssim. Amb radicalitat democràtica. 

 

Però, abans del primer d’octubre, molts dels nostres alcaldes i alcaldesses, van ser citats 

a declarar preventivament, en base a ningú sap quines investigacions i en uns delictes tan 

greus com podia ser col·laboració en la celebració d’un referèndum, que encara no havia 

passat. Seus de partits polítics, com la de la CUP, o Vicepresidència de la Generalitat eren 

assaltades amb caràcter preventiu. La repressió havia començat. 

 

Des de llavors, molts alcaldes i alcaldesses, regidors, veïnes dels nostres pobles, i el 

nostre Govern legítim han vist i han patit l’angoixa de ser investigats, de tenir telèfons 

punxats, i d’haver d’anar a declarar citats pels tribunals espanyols. O fins i tot, detinguts 

de matinada per les forces policials estatals actuant sense mandat judicial o ser privats de 

llibertat sense judici. 

 



 

 

I ja n’hi ha prou. Els casos d’Alcarràs o Sabadell, Verges o Celrà han fet vessar el got. I per 

això som aquí. Els Ajuntaments no tenim por. No n’hem tingut mai, però ara ho fem 

explícit. El referèndum del primer d’octubre es va fer perquè no teníem por. I avui, que 

aquells dies històrics sembla que són molt lluny, continuem sense tenir por. I per això ens 

organitzem pacíficament, com sempre hem fet. Ens necessitem. Perquè més democràcia 

no pot ser mai un problema i sí la solució.  

 

Per això neix el moviment Ajuntaments Sense Por. Per estar al costat de cada ajuntament, 

de cada persona represaliada i al costat dels nostres companys empresonats i 

judicialitzats il·legalment, per defensar la via democràtica i pacífica per assolir la 

Independència. Per abraçar-nos. Els suports entre els ajuntaments i la societat han d’anar 

més enllà d’un simple tuit, i si ens toquen un dels nostres, ens toquen a tots. Hem de ser 

capaços de plasmar aquesta realitat. El gran bastió del nostre moviment sempre ha estat 

la seva força municipal. I avui, en plena onada repressiva i lluny de fotos de dies històrics, 

ens necessitem més que mai. 

  

Arribats en aquest punt, també tenim clar que la defensa no pot ser només reactiva. Ha de 

ser proactiva i sobretot activa, des del civisme i el pacifisme que sempre ens ha 

caracteritzat. Per això, no ens limitarem a només donar suport als represaliats. Entomem 

el calendari de mobilitzacions presentat i ens el fem nostre. Estarem al costat dels nostres 

companys i companyes que afronten el judici a la democràcia, de la societat i del país, 

com hi hem estat sempre. Perquè no restarem més temps impassibles. Ja n’hi ha prou! 

 

 

 

 

Lleida, 11 de febrer de 2019 


