
MANIFEST

En nom d’Acció Cultural del País Valencià, bona nit a tothom. Gràcies per ser aquí una
vegada més. Sobretot en moments com aquest.

Avui, quan aviat farà dos anys de l’empresonament dels presos polítics, hem conegut
la sentència del  Judici  a la democràcia i  a  l’autodeterminació.  Una sentència dura,
injusta i que només busca venjança. El Tribunal Suprem, amb aquesta sentència, volen
condemnar  els  presos  i  preses,  condemna  els  drets  fonamentals  de  totes  i  tots
nosaltres.

Presó per reivindicar el dret a vot,  presó per manifestar-se pacíficament, presó per
exercir la llibertat d’expressió. En definitiva, presó per exercir els drets i les llibertats ,
un càstig a persones innocents.

És  la  seva  venjança  al  referèndum d’autodeterminació  de  l’1  d’octubre.  I  eixe  dia
l’Estat espanyol va ensenyar la seva cara més fosca, amb la brutalitat policial com a
resposta  a  l'exercici  d'un  dret  democràtic.  Dos  anys  després,  els  poders  de  l’Estat
encara no han condemnat la violència i es neguen a investigar-ho.

En  canvi,  els  que  ara  han  estat  condemnats  són  aquells  que  pacíficament  van  fer
possible  que  2,3  milions  de  persones  exerciren  lliurement  el  seu  dret  a  votar.  El
Tribunal Suprem ha condemnat a aquests nou homes i dones demòcrates a 100 anys
de presó. Un total de 99 anys i mig anys tancats per defensar els drets fonamentals!
Aquesta sentència no té cap fonament objectiu, no es basa en cap prova, no és més
que un judici polític.

Ni les amenaces, ni la repressió, ni la violència, ni els empresonaments injustos faran
desaparèixer la realitat  del  poble de Catalunya i  els anhels de tots els demòcrates.
Malgrat les mentides, tothom sap que la no-violència,  el pacifisme i l’actitud cívica
sempre han estat la bandera de les mobilitzacions catalanes i també dels que ens hem
mostrat solidaris amb elles.

Avui  som aquí  per  mostrar  el  nostre  rebuig  a  aquesta  sentència  que és  un intent
d’enviar un missatge de por a tots aquells ciutadans i ciutadanes que opinem diferent.

Però hem de dir ben alt i ben fort, que no tenim por. Que continuarem sortint al carrer
exigint la llibertat de tots els presos i exiliats polítics catalans!

Perquè ens juguem la qualitat de la democràcia. Perquè no acceptem que es retalle
l’exercici del dret de reunió, manifestació i concentració, i el de lliure expressió a través
d’una consulta o referèndum. I perquè tampoc no acceptem que la policia espanyola
puga exercir violència impune sobre ciutadans que pacíficament exerceixen el seu dret
al vot, sense que encara no s’haja depurat cap responsabilitat. 



Per això exigim la llibertat dels injustament condemnats pel Tribunal Suprem espanyol.
Perquè parlem de drets democràtics fonamentals, avui en risc en una democràcia de
baixa qualitat.

Per  això  exigim  la  llibertat  de  Jordi  Cuixart,  Jordi  Sànchez,  Carme  Forcadell,  Oriol
Junqueras, Raül Romeva, Josep Rull, Jordi Turull, Joaquim Forn i Dolors Bassa. Perquè
el seu delicte és el nostre delicte: creure en la democràcia i les llibertats. 

Llibertat! 


