MANIFEST "NO AL JUDICI POLÍTIC, L'AUTODETERMINACIÓ NO ÉS DELICTE"
Davant els judicis que aquest dies han començat a Madrid contra líders, activistes i
representants cívics i polítics del nostre poble i responsables del Govern de la Generalitat
anterior,
VOLEM MANIFESTAR
Que és un greu error voler resoldre aquest conflicte polític amb la persecució judicial
d’aquells que demanen canviar el marc polític actual, i més quan una àmplia majoria de la
població ha manifestat que vol ser escoltada democràticament alhora de decidir el futur
polític de Catalunya
VOLEM DENUNCIAR
1. Que el procés penal contra aquestes persones és totalment injustificat, perquè la
mateixa legislació espanyola admet que convocar un referèndum o manifestar-se com
es va fer el 20 de setembre davant la Conselleria d’Economia, NO SÓN DELICTES.
2. Que l’aplicació arbitrària de la presó provisional i del confinament com a càstig
anticipat a molts dels encausats, és de fet una violació de drets bàsics com ara la
presumpció d’innocència.
3. Que durant aquests empresonaments provisionals aquestes persones han sofert
tractes vexatoris i indefensions.
4. Que s’han impedit drets bàsics a membres del Parlament escollit democràticament:
Se’ls ha impedit votar, ser elegits o accedir al càrrec del Govern.
5. Que activistes i representants polítics han hagut d’exiliar-se, cosa que és una situació
totalment inadmissible.
6. Que la persecució judicial contra el referèndum del dia 1 d’octubre es basa en una
suposada violència per part de les persones que volien votar i que en cap cas van
exercir, sinó que la van rebre en moltes ocasions per part d’alguns cossos policials.
7. Que aquest procés judicial, més enllà de les acusacions a activistes i representants
polítics concrets, esdevé un judici al conjunt de ciutadans i ciutadanes que van
recolzar el referèndum de l'1 d'octubre i al seu dret polític de decidir democràticament
el futur col·lectiu de Catalunya.
8. Que s’estan posant en perill drets democràtics bàsics com la llibertat d’expressió i de
manifestació, els quals són sovint perseguits per l’anomenada “Llei Mordassa” o per
actuacions judicials de dubtosa consistència.
9. Que a l’empara de determinats grups polítics i mediàtics s’estan alimentant actituds i
comportaments catalanòfobs i d’extrema dreta, mentre veiem agressions feixistes amb
total impunitat.
EXIGIM
1. Que s’aturi la persecució judicial i policial contra les persones que van fer possible
el referèndum del dia 1 d’octubre, de manera que puguin quedar en llibertat les
persones empresonades o confinades i les exiliades puguin retornar lliurement.
2. Que es busqui la fórmula política per la qual el nostres ciutadans puguin decidir
lliurement el futur polític de la nació catalana.

3. Que els responsables de seguretat prenguin les mesures per protegir la ciutadania
d’agressions feixistes.
CONVOQUEM
A tota la ciutadania que comparteixi aquests anhels de democràcia a que se sumi a les
mobilitzacions en defensa dels drets polítics, socials i democràtics que es vagin
organitzant.

