Sentències
El passat 13 de novembre es va celebrar un Ple extraordinari a l’Ajuntament de
Mollet del Vallès. Aquest Ple va ser convocada per Ara Mollet ERC Mes i per
nosaltres.
L’objectiu principal d’aquest ple era rebutjar la sentència de l’1O que es va fer
pública fa unes setmanes. Finalment, la moció que vam presentar en contra de
la sentència, donant suport als presos polítics i exiliats va ser aprovada, amb els
vots favorables de Mollet en comú, Ara Mollet ERC Mes i nosaltres. El PSC va
votar en contra i Podemos es va abstenir. Al grup municipal de Ciutadans encara
esperem que es presentin al Ple.
Vivim amb tristor i indignació la sentència, que suposa una vulneració dels drets
polítics individuals de les persones condemnades, de les preses i exiliades
polítiques, i una retallada dels drets i llibertats col·lectives. El judici i la sentència
ens han conduït a un estat d’absoluta excepcionalitat.
Vivim moments molt greus, moments en què es posa de manifest que l’aparell
de l’Estat espanyol actua intentant abolir la pluralitat política, vulnera la legitimitat
del poble de Catalunya a decidir el seu futur lliurement, agredeix el dret que tenim
a transformar la societat a través de la independència. I, al mateix temps,
constatem contínuament que les forces polítiques de l’Estat són incapaces de fer
ús del diàleg com a instrument de resolució del conflicte.
Aquesta sentència no ens atura. Al contrari, ens enforteix com a moviment per
debilitar el règim del 78. I és que, una vegada més, reivindiquem el dret a
l’autodeterminació, el dret a treballar pacíficament per esdevenir República
Catalana, lliure, neta, justa i que treballi per garantir la igualtat d’oportunitats
entre tota la ciutadania catalana. Plantem cara a la voluntat repressora de l’Estat
espanyol, i ho fem mobilitzant-nos, reclamant diàleg, reivindicant la via política i
democràtica de resolució del conflicte. Demanem l’amnistia per a totes les
persones condemnades i perseguides.

