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NOTA DE PREMSA DE L'ACAT ESPANYA-CATALUNYA RESPECTE A LA SENTÈNCIA DEL
TRIBUNAL SUPREM, del 14 d'octubre de el 2019.
La nostra ACAT acaba de tenir coneixement d'aquesta sentència i, molt commoguda, desitja
declarar el següent:
1. La violència per part dels votants del referèndum del 1 er d'octubre de 2017 va ser
totalment inexistent. Tots vam poder constatar que l'única violència va ser l'exercida
per les forces policials espanyoles amb llurs porres. Quant als fets del 20 de setembre
de 2017, es va tractar només d'una manifestació pacífica, auto convocada per les
xarxes socials. Els dos activistes sentenciats, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart (Presidents
d'Òmnium i ANC, respectivament), no havien deixat de col·laborar amb les forces
policials al lloc dels fets, promovent la no violència en tot moment als manifestants.
2. Els partits polítics independents (Junts per Catalunya i ERC), un cop van arribar al
govern de manera legítima, no van fer res més que implementar el seu programa
electoral de novembre de 2015, del què el punt principal era la celebració d'un
referèndum d'autodeterminació per a Catalunya , si fos possible amb l'acord de l'Estat
espanyol.
3. El govern de Puigdemont-Junqueras va realitzar continus esforços per negociar aquest
referèndum amb l'estat espanyol; però es va trobar amb la negativa total d'aquest ni
tan sols per discutir la qüestió.
4. El "Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics" -que va entrar en vigor el 23 de març
de 1976 i posteriorment ratificat per Espanya- estableix en el seu article 1, que "Tots
els pobles tenen el dret a la lliure determinació" sense introduir la menor excepció.
5. Atès que la celebració d'un referèndum sense l'aprovació de l'Estat havia estat
despenalitzada pel Govern de Rodríguez Zapatero el 21 d'abril de 2005, es dedueix que
aquest referèndum, segons el Codi Penal, no és il·legal, encara que fos prohibit pel
Tribunal Constitucional.
6. L'acusació de rebel·lió, finalment exclosa del veredicte, va ser per tant, només la raó
inevitable per justificar els gairebé dos anys de presó preventiva infligida als acusats.
7. Recordem que els jutges alemanys de Schleswig-Holstein que anaven a decidir sobre
l'extradició de Puigdemont, i que disposaven dels mateixos documents (vídeos,
documents escrits, etc.) que el Tribunal Suprem, conclosos al juliol de 2018,
dictaminaren l'absència total de rebel·lió o sedició. Un podria legítimament qüestionarse sobre les raons d'aquesta divergència entre ambdues sentències.
A la llum de totes aquestes consideracions, ACAT ESPANYA-CATALUNYA declara que:
1. Al nostre entendre, la sentència del 2019.10.14 no és justa i, en qualsevol cas crearà,
en el futur, problemes seriosos de tota mena.
2. La solució a aquest problema, que també fa a Europa, només pot aconseguir-se a
través del diàleg polític, sense condicions prèvies o línies vermelles.
PS. Volem cridar l'atenció a més, sobre el fet que el 26 de setembre, un jutge de
l'Audiència Nacional va arrestar a set “activistes” acusant-los de terrorisme amb un
propòsit molt específic: l'associació interessada dels conceptes d'independentisme
d'una banda –totalment Pacífic- i terrorisme per l’altre.
Barcelona, el 14 d'octubre de el 2019.
Signen:
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