Ripollet

Comunicat en relació a la sentència del judici al procés pels fets de l'1 d'octubre
Ahir, dilluns 14 d'octubre del 2019, es va fer pública la sentència als encausats pel judici dels fets de l'1
d'octubre, en la que es condemna als nostres líders polítics i activistes a un total de 99 anys i 6 mesos de
presó per haver facilitat a la ciutadania de Catalunya expressar la seva voluntat en l'exercici de
l'autodeterminació, un dret inalienable de tot poble lliure.
Des d'Esquerra Republicana de Ripollet i Jovent Republicà anunciem que no acatem aquesta sentència,
fruit d'una farsa. El Tribunal Suprem, en connivència amb la resta d'estructures de l'Estat, en cap moment
ha buscat impartir justícia sinó una venjança irracional contra uns demòcrates exemplars, contra persones
pacífiques que representen políticament a més de dos milions de persones. L'acarnissament contra les
persones sentenciades tenia dos principals objectius: d'una banda, la venjança pel ridícul fruit de la
ignominiosa actuació de l'Estat i les seves forces de seguretat durant el referèndum de l'1 d'octubre; i de
l'altra, escapçar un moviment legítim, matar des de dalt l'independentisme acovardint a la gent amb una
repressió que farà passar al voltant d'una dècada a presó als nostres líders polítics. N'estem absolutament
convençuts que cap d'aquests dos objectius s'ha complert.
Per dignitat i responsabilitat amb la nostra societat i la nostra democràcia, animem a tothom a sortir als
carrers i participar activament en les accions i concentracions que es duran a terme a partir d'ara arreu del
país. Demanem també, als demòcrates d'Espanya i de la resta del món, denunciar el comportament jurídic
i polític de l'Estat per erradicar els ticks feixistes que tant mal fan a la llibertat de tothom. Tenim molt clar
que la defensa dels nostres drets i llibertats, així com la consecució de la República Catalana, només serà
possible amb la resposta massiva per part de la ciutadania, la nostra força és la força de la gent.
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