COP- COMPROMÍS PER RIPOLLET

COMUNICAT DE PREMSA
La sentència del judici farsa de l’1-O vol anul·lar les aspiracions de canvi social
profund del poble de Catalunya. El règim monàrquic reacciona així contra la victòria
que vam obtenir en el referèndum de l’1 d’octubre de 2017, quan a través de la
mobilització i l’organització popular vam exercir el dret democràtic de
l’autodeterminació, votant a més de forma aclaparadora a favor de la República
catalana.
Les penes imposades són la mostra de la por de l’Estat davant les mobilitzacions
massives que durant anys ha protagonitzat el moviment d’alliberament nacional, amb
l’objectiu majoritari de trencar amb la monarquia i el règim del 78, fer enrere les
retallades de la dreta espanyola i catalana, acabar amb el malson dels desnonaments ,
la precarietat laboral i la pobresa de les classes populars. Hem provocat la crisi més
important del règim capitalista del 78 en quaranta anys.
A Ripollet els dies 1 i 3 d’octubre de 2017 va ser un clam democràtic de rebuig a l’atac
de les forces de l’ordre espanyoles contra la població que volia votar, amb una
presència massiva a les urnes i a les manifestacions.
El COP- Compromís per Ripollet vol manifestar:
-

-

-

Denunciem les injustes condemnes, votar no és un delicte i organitzar un
referèndum tampoc, fins i tot segons la llei espanyola. Les Nacions Unides,
a través del seu grup de treball, ha demanat l’alliberament dels presos
polítics.
Condemnem la vulneració del drets fonamentals per part de l’Estat
espanyol, llibertat d’opinió i manifestació. Diem prou a la persecució de la
dissidència política i dels desitjos de llibertat del poble català.
Exigim l’amnistia pels presos polítics i pels exiliats.

Convidem a tota la població a participar a les mobilitzacions i actes que s’organitzen
per poder aconseguir la llibertat de les persones empresonades i exiliades, així com el
dret d’autodeterminació de Catalunya.

Ripollet, 14 d’octubre 2019

