
TERRASSA, 17/10/2017 

MANIFEST LLEGIT AL RAVAL DE MONTSERRAT  

 

La Taula per la Democràcia de Terrassa que aplega al voltant de 50 entitats de 

la ciutat, vol manifestar el següent: 

LLIBERTAT JORDI SÀNCHEZ I JORDI CUIXART  

L'Estat espanyol ha tornat a creuar una línia vermella en qualsevol democràcia 
a l'Europa del segle XXI. Empresonar els presidents d'Òmnium Cultural i de 
l'Assemblea Nacional Catalana per manifestar-se pacíficament és un gran 
error, que posa en risc els valors democràtics que crèiem que eren la base de 
la Constitució de 1978.  
 
Quan la democràcia és vulnerada en un país, tot el món ho pateix. Quan algú 
tolera que vulnerin els drets dels catalans, hi perden tots els ciutadans 
europeus. 
 
El dret a manifestació és un dret bàsic en qualsevol democràcia. L'Estat actua 
com un Estat autoritari: ens jutgen i ens priven de llibertat per manifestar-nos 
pacíficament. No ens cansarem de dir-ho. Les entitats NO hem comès cap 
delicte. Jordi Sànchez no ha comès cap delicte. Jordi Cuixart no ha comès cap 
delicte. Si empresonen els dos Jordis, ens empresonen a tots.  
 
Empresonar representants de la societat civil forma part de l'estratègia de 
l'Estat per tensionar, crispar i radicalitzar un conflicte polític. L'objectiu final és 
desactivar les entitats sobiranistes, que representen més de 100.000 socis, i 
així justificar una repressió indiscriminada contra tota la societat civil.  
 
En són capaços, ja ens ho van demostrar l'1-O. Volen dividir-nos com a poble i 
trencar la nostra cohesió social. No ho permetrem i no ho aconseguiran.  
 
Som un sol poble unit i conjurat per blindar la democràcia i la llibertat. 
Encara no han entès que això no va de noms propis. Aquest procés neix del 
poble i així seguirà sent. Mai es podrà suprimir una voluntat col·lectiva. 
 
Per tot plegat, avui i aquí volem deixar clar que les mesures decretades per 
l'Audiència Nacional espanyola no només són injustes sinó que també són 
contraries al Dret.  
 
Per tant, demanem la llibertat immediata de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart. No 
demanem clemència. Exigim justícia 
 
 
 


