JEV REBUTJA LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL SUPREM
Joves d’Esquerra Verda rebutgem la sentència contra els i les líders independentistes
comunicada avui pel Tribunal Suprem. Considerem que és injusta perquè és la culminació
d’un procés de judicialització d’un conflicte polític que mai hauria d’haver-se produït i no
ofereix solucions a un problema que necessita diàleg i reconstruir ponts entre societats i
institucions.
La sentència no soluciona res: dóna una resposta punitiva a l’1-O i a tot el que va succeir
abans i després, empresonant líders independentistes. Es tracta d’una acció, que a més de
revifar el processisme, el victimisme i la paràlisi d’unes forces polítiques que, en comptes de
governar Catalunya, fan d’aquest govern un altaveu de propaganda per mantenir-se en el
poder, atia també les tesis més reaccionàries partidàries del centralisme i la repressió
desproporcionada. La sentència condemna a Catalunya i a la resta d’Espanya a un nou
període d’inestabilitat en el qual no s’afrontaran els grans reptes: el dret a l’habitatge, la
precarietat laboral, l’emergència climàtica, la justícia de gènere.
Hi ha hagut interferències polítiques greus que han limitat la independència del poder
judicial. El retorçament de la llei per encabir-hi els fets de setembre i octubre de 2017 en uns
tipus penals com els de sedició (i rebel·lió, que tot i decaure de la sentència, ha estat sobre
la taula i s’ha fet servir com a argument polític fins al dia d’avui), ens recorden a l’aplicació
de tipus penals impropis a sindicalistes i participants de manifestacions en les darreres
vagues generals i altres mobilitzacions com les lligades a moviments com el 15M o la PAH.
Són accions que limiten la credibilitat del poder judicial, en tant que no busquen penar fets
comesos, sinó acovardir les mobilitzacions populars i de protesta, i senten un molt mal
precedent sobre els drets i llibertats de la ciutadania en democràcia. Davant qualsevol
futura mobilització, especialment en casos d’accions directes de desobediència civil
pacífica, les persones manifestants correran el perill de ser acusades de sedició si
exerceixen el seu dret de reunió i manifestació contra el criteri d’una resolució judicial..
Així doncs, considerem que, amb l’aplicació del delicte de sedició, es confirma la
manipulació del caràcter pacífic de les mobilitzacions del 20 de setembre i de l’1 d’octubre,
per fer-hi encaixar un relat de violència, d’“aixecament” o de “cop d’Estat” que mai no van
existir. Aquest relat, que ha promogut el Tribunal Suprem durant la fase d’instrucció i que en
part queda reflectit en la sentència, ha servit a determinats interessos polítics per agitar la
crispació contra Catalunya, beneficiant els partits que han promogut i participat en la
judicialització del conflicte territorial, creant així un escenari on poden continuar sobrevivint
gràcies a discursos que atien el conflicte i la divisió.
La sentència, per tal d’imposar el fals relat de l’aixecament tumultuari, ha condemnat als i
les líders independentistes per eventualitats que no van succeir mai, pel fet que aquestes
impliquen penes de presó més venjatives i doloroses. Això impedeix que sigui la
ciutadania de Catalunya qui exigeixi responsabilitats per les accions
antidemocràtiques que van produir-se al Parlament en diverses ocasions, com els fets

del 6 i 7 de setembre, les reiterades manipulacions del Parlament comeses per la majoria
processista, l’aprovació d’una llei de transitorietat jurídica amb continguts de dubtosa
qualitat democràtica i la falsa declaració d’independència del 27 d’octubre de 2017. No
neguem que la irresponsabilitat política quedi impune, però mai amb la desproporcionalitat
que hem viscut. Cal, primer de tot, la llibertat i el retorn a casa dels i les líders
independentistes per tal que retin comptes amb tota la ciutadania de Catalunya en principal
lloc on l'han de retre els càrrecs electes en una democràcia: a les urnes.
Joves d’Esquerra Verda volem mobilitzar-nos, protestar contra aquesta sentència
injusta, i fer propostes que ens portin a una solució. Però per això, la resposta a la
sentència ha d’incloure a totes les persones que estan en contra de la presó per les
persones processades, no només a aquelles que estan a favor de la independència i les
propostes unilateralistes que s’han demostrat inútils una i altra vegada. Cal que s’abandonin
posicionaments que evidentment ens portaran a carrerons sense sortida, com ho han sigut
sempre els “fulls de ruta” que ens han portat fins on som ara. Per això, no estem d’acord
amb l’aposta per l’amnistia. És una proposta infructífera que tan sols suposarà un retorn a
fórmules frustrants i que tensionen la societat. JEV considera, a més, que defensar
l’amnistia és instal·lar-se en el marc mental d’una espècie de reedició de la lluita contra el
franquisme. Per integritat històrica i respecte a tants lluitadors i tantes lluitadores a qui
devem tant, ens oposem a aquesta i qualsevol altre tipus de banalització de la lluita
antifranquista.
El que més necessitem ara són vies que es puguin transitar, que no serveixin de
propaganda sinó que ens serveixin per estar units i unides des de la diversitat. Considerem
que la injustícia d’aquesta sentència ens ha de permetre replantejar alguns aspectes
del Codi Penal, així com tota aquella legislació que afecta el dret a la manifestació
ciutadana, per tal que mai més es pugui acusar de rebel·lió i sedició a persones que han
promogut mobilitzacions pacífiques.
Mai s’hauria d’haver judicialitzat el conflicte polític, i malgrat que la sentència marca un
abans i un després, seguim creient que la solució és i només podrà ser política. Per això
mateix és indispensable que es busqui, en primer lloc, una fórmula per tal que les persones
preses, que han patit la presó preventiva durant un temps desproporcionat segons el nostre
parer, estiguin en llibertat. Per això apostem per la via legal més efectiva per aconseguir la
llibertat de les persones preses: l’indult. I després, el diàleg entre Governs.

