
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vivim moments molt excepcionals com a país. 

La manca de llibertat d’expressió, els atacs a la llibertat d’informació, al dret a reunió, al dret de vaga, la 

persecució d’idees i la censura són algunes de les regressions de drets sindicals, civils i polítics que estem 

vivint en ple segle XXI. 

El dia 16 d’octubre va fer un any que en el nostre país tenim persones empresonades per motius polítics. 

Prèviament vam haver d’assistir a l’encausament de centenars de sindicalistes per exercir el dret a vaga les 

darreres convocatòries. Així com persones encausades i assenyalades per la justícia per haver exercit la seva 

llibertat d’expressió, de reunió o de manifestació, i també per haver participat en l’organització del referèndum 

de l’1 d’octubre. També hem vist músics, artistes i creadors encausats i perseguits per la justícia. Tot plegat 

una situació que cal denunciar i canviar. 

 

Davant d’aquesta situació, les entitats signants manifestem el següent: 

1. Denunciem la regressió de drets fonamentals i la persecució d’idees que s’està produint a l’Estat espanyol i 

que degrada profundament la democràcia i l'estat de dret. 

2. Defensem els drets sindicals, civils, socials i polítics com un dels pilars fonamentals de qualsevol societat 

democràtica. Drets com la llibertat d’expressió, la llibertat d’informació, el dret a reunió, el dret de vaga i el dret 

a manifestació. 

3. Expressem el nostre suport a totes les persones i entitats que s’han vist afectades per la vulneració dels 

seus drets sindicals, civils, socials i polítics. Hem de canviar les lleis injustes com la Llei de Seguretat Ciutadana 

(coneguda com a “llei mordassa”) o el mateix codi penal derogant articles tant anacrònics com els 315.3, el 

490.3, el 491, el 543 o el 525. 

4. Reivindiquem els valors de la pau, la no-violència, la justícia i els drets humans com les eines per conviure en 

una societat diversa, plural i avançada.  

5. Ens comprometem a bastir espais de trobada on el diàleg i el debat obert i valent entre posicions 

confrontades obrint el camí cap a una resolució democràtica i cívica dels conflictes.  

6. Creiem que l’únic camí per la resolució dels conflictes és l’exercici de les llibertats guanyades amb tant 

d’esforç, i el diàleg en front de la imposició.  

7. Volem denunciar la discriminació que pateixen les persones que porten més d’un any de presó preventiva 

per delictes que no tenen relació amb el lucre personal, mentre que d’altres investigats per corrupció esperen 

en llibertat els seus judicis.  

 8. Per últim demanem la posada en llibertat dels que avui estan en presó preventiva per a que puguin esperar 

els seus judicis en llibertat com qualsevol altra persona que no ha estat declarada culpable. També demanem 

l’arxivament de totes les causes obertes contra persones per exercir el legítim dret de vaga o per exercir el 

legítim dret a la llibertat d’expressió, reunió o manifestació. Creiem que és necessari el seu alliberament per 

aprofundir en les vies de diàleg que ajudin a resoldre el conflicte actual. 

 


