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MOCIÓN DOS GRUPO MUNICIPAIS DE COMPOSTELA ABERTA E BLOQUE NACIONALISTA GALEGO
PARA EXPRESAR A SOLIDARIEDADE CO POBO CATALÁN E REXEITAR A SENTENZA DO TRIBUNAL
SUPREMO CONTRA LÍDERES POLÍTICOS CATALÁNS E O PROCES

Os Grupos Municipais de Compostela Aberta e do Bloque Nacionalista Galego, ao abeiro do regulamento

orgánico municipal do Concello de Santiago, presentan a seguinte moción para o seu debate no Pleno.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

A sentenza do Tribunal Supremo que condena a líderes políticos e saciáis cataláns a anos de prisión polo

delito de sedición xera un precedente moi grave no Estado español. Todo o sucedido en Cataluña nos últimos

anos está a por en cuestión o xa fraco sistema de dereitos e liberdades. A vinculación do dereito de

manifestación e de libre expresión, así como o uso da desobediencia civil, co delito de sedición marcará,

negativamente, un antes e un despois na calidade da nosa vida democrática. Unha decisión xudicial que

condena a máis de cen anos de prisión a lideres políticos e saciáis por defenderen de xeito pacifico o dereito

a organizar un referendo democrático e por animar a participar en protestas cívicas e pacificas. O que está a

acontecer en Cataluña aféctanos a todas e a todos.

O pobo catalán ven reivindicando históricamente, sempre de xeito cívico e pacifico, o seu lexitimo dereito a

decidir libre e democráticamente o seu futuro. O referendo realizado o 1 de outubro de 2017 foi unha mostra

máis deste civismo, onde as escenas de violencia foron provocadas polos corpas policiais españois, tal e

como a propia sentenza recoñece ao desbotar o delito de Rebelión. Semella que isto último, máis ben, foi

unha coartada para levar o xuizo a Madrid, ao Tribunal Supremo, e convertelo nun xuizo político. Agora, esta

sentenza sitúase dentro dunha concepción inasumíbel democráticamente e atentatoria contra os dereitos

básicos e a súa propia existencia. Durante dous anos, dous lideres da sociedade civil cátala e varios

membros do gobernó, electos democráticamente, foron recluidos e privados de liberdade nunha prisión

preventiva que claramente foi un abuso. Unha mostra de que o Estado español non respectou as garantías

procesuais propias dun estado de dereito e que máis que buscar facer xustiza buscou un castigo

exemplificador que serva de escarmentó aos millóns de persoas que nos últimos anos defenderán

pacíficamente o exercicio do dereito de autodeterminación, nestes caso, mais que tamén se fará extensivo á

defensa de calquera dereito ou de calquera causa política ou social. Un xeito de actuar concordante con todo

o proceso represivo posterior ao referendo, as cargas policiais nesa xornada, a aplicación do artigo 155 da

Constitución española e a posterior suspensión da autonomía cátala ou o uso das estruturas e cloacas do

Estado contra o independentismo catalán.

Aínda despois de coñecida a sentenza, os mesmos líderes cataláns teñen manifestado, por escrito, o seu

compromiso co diálogo e a súa aposta polas vías democráticas para solucionar o conflito. Fronte a esta

disposición ao entendemento, encontrámonos coa manifesta incapacidade dos diferentes gobernos españois,

ben sexan do PP ou do PSOE, para acordar solucione políticas a un conflito que ten unha orixe tamén



política, e que so terá solucións desde a política. As democracias consolidadas esgotan as vías políticas e de

diálogo antes de xudicializar, criminalizar, e recortar dereitos e liberdades, tal e como está a levar adiante o

Estado español. A xudicialización das vías políticas debe ser condenada e rexeitada, e fronte a isto compre

procurar vías de diálogo que busquen solucións eficaces e democráticas para resolver o conflito existente,

Unha situación que vén derivada da posición antidemocrática, privada da máis mínima lexitimidade, da forma

con que se actuou contra o novo Estatut de Cataluña que despois de ser aprobado polo Palament e as Cortes

do Estado no 2006, e aínda baleirado do partero seu contido orixinal, e validado polo pobo catalán en

referendo, foi recortado polo Tribunal Constitucional fespañol no 2010 despois de ser recorrido polo Partido

Popular e por varios dos gobernos autonómicos que ostentaba. Esta forma de proceder veu demostrar unha

intención manifesta de manter o statu quo actual a calquera prezo, negando a existencia de vontade política

propia en cada un dos pobos que integran o Estado español, neste caso o pobo catalán.

Diante desta situación inxusta e humillante, en Cataluña existe un amplo consenso -desde diferentes opcións

políticas- sobre que a resolución do conflito so pode pasar polo exercicio do dereito a decidir, un dereito

internacionalmente recoñecido e que non debe entenderse contra ninguén, senón como un elemento positivo

e democratizador. Un dereito diante do que calquera Estado democrático non deberá de criminalizalo e

procurar limítalo senón velar polo seu exercicio co máximo das garantías democráticas e de transparencia.

Tal e como ten acontecido en países da nosa contorna como é o caso do Reino Unido e Escocia. Isto sería

unha aposta auténtica por resolver o conflito contrariamente as ameazas directas e indirectas de aplicar o

artigo 155 da Constitución e a Le/ de seguridade nacional que, como se demostrou no pasado, non é unha

solución política senón un agravante máis no conflito existente.

Asi pois, tendo en conta todo o anterior, os grupos municipais de Compostela Aberta e do Bloque Nacionalista

Galega presentan á consideración do Pleno o seguinte ACORDÓ:

1. O Concello de Santiago expresa a súa solidariedade co pobo catalán e coas persoas xulgadas e

condenadas neste proceso, e coas súas familias, e rexeita a desproporcionada sentenza do

Tribunal Supremo contra o dereito democrático de decidir libremente o seu futuro.

2. Instar ao gobernó español a traballar pola vía do diálogo político e unha solución democrática e o

recoñecemento pleno das nacións que actualmente fan parte do Estado español

3. Urxir aos grupos con representación ñas Cortes do Estado a traballar para a aprobación dunha

lei de amnistía para para as persoas condenadas porque, para encontrar solucións políticas, é

imprescindible que non existan presas/os políticas/os ou persoas que tiveran que ter

abandonado Cataluña por ter defendido democráticamente as súas ideas políticas,

4, Dar traslado do seguinte acordó ao Parlament de Catalunya, á Federado de Municipis de

Catalunya, á Associació Catalana de Municipis i Comarques, aos grupos con representación no

Parlamento de Galicia e ñas Cortes Xerais do Estado, así como ao Gobernó do Estado,

)stela, 16 de outubro do 2019
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