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MOCIÓ PER DONAR SUPORT AL MANIFEST SOM EL 80%.
El passat 6 de novembre de 2018, es va presentar públicament, el manifest de la
Plataforma ‘Som el 80%’, així com la campanya de recollida d’adhesions.
Atès que el manifest “Som el 80%” està proposat per una plataforma ciutadana,
apartidista i transversal de la societat civil que:
- Reflecteix el 80 % de la societat catalana que està en contra dels
empresonaments polítics i de la persecució judicial de representants culturals,
socials o polítics, com és el cas de Jordi Cuixart, Oriol Junqueras, Jordi Sànchez,
Carme Forcadell, Jordi Turull, Raül Romeva, Dolors Bassa, Josep Rull i Joaquim
Forn, així com de membres dels CDRs i de la mobilització sobiranista en general.
Per això en demana l’absolució i la posada en llibertat immediates.
- Aposta per la negociació com a eina fonamental de resolució dels conflictes
polítics, en un marc de convivència democràtica i de respecte a la pluralitat.
- Denuncia la falsa acusació de rebel·lió i violència que recau sense cap foname nt
sobre aquests 9 presos polítics i diversos exiliats polítics, la qual cosa suposa la
persecució penal de drets i llibertats fonamentals com la llibertat d’expressió o el
dret a manifestació.
- Denuncia la interpretació desproporcionada de la llei i les peticions de presó que
fan tant la fiscalia com l’advocat de l’Estat, al costat de l’acusació popular de
l’extrema dreta de VOX, com han acreditat les justícies d’Alemanya i Bèlgica, i
també han denunciat organitzacions com Amnistia Internacional o Human Rig hts
Watch.
- Qüestiona el dret a un judici just en el marc d’un sistema judicial espanyol amb
determinats estaments altament polititzats, en contra de la independència judicial
que defineix l’equilibri de poders d’una democràcia.
- Denuncia públicament que en democràcia no es pot criminalitzar la mobilització
pacífica i democràtica o la dissidència política. En democràcia, no es pot jutjar la
democràcia.
MANIFEST SOM EL 80%
Catalunya viu un dels períodes més complexos de la seva història recent. Els
esdeveniments ocorreguts durant el darrer any han agreujat la crisi política i
institucional entre Catalunya i l'Estat espanyol. I com passa en totes les societats
madures com la catalana, aquesta situació ha generat i segueix generant mirades
que són diverses i plurals.
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Opinar diferent no constitueix cap risc per a la convivència, sinó la base
imprescindible per a garantir-la, sempre que hi hagi respecte per la llibertat
d’expressió i els valors democràtics.
Volem posar en valor que una majoria (prop del 80 %, segons indiquen les
enquestes i s'expressa a les urnes) dels ciutadans de Catalunya mantenim grans
consensos de país. Una unitat en la diversitat que es fonamenta en:




La defensa dels drets i les llibertats democràtiques i fonamentals.
El rebuig a la repressió i a la judicialització de la política com a eina per
resoldre els conflictes polítics.
La defensa d’una solució política que sempre ha de passar perquè els
ciutadans de Catalunya puguin decidir i exercir democràticament el seu
futur polític.

Per aquest motiu, i davant l’imminent judici al Tribunal Suprem dels líders socials i
polítics sobiranistes, els sotasignats ens sumem a la Plataforma Som el 80 % i
fem una crida a tota la societat catalana per reclamar:
1.
2.
3.

La posada en llibertat immediata dels líders socials i polítics sobiranistes
empresonats d’una causa basada en unes acusacions sense fonament.
La renúncia a les vies de l’excepcionalitat jurídica, penal i processal posant
fi a la repressió política.
L’inici d’una negociació sincera, sense condicions ni renúncies, per a una
solució política real.

Ara i aquí, ens comprometem a denunciar, sempre de manera cívica, transversal i
pacífica, la causa general contra la democràcia que vol sentenciar uns pocs
ciutadans per hipotecar el futur de tota la ciutadania catalana.
Perquè l’única causa general que volem és la de la democràcia i la llibertat.

El Ple de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat, a proposta dels grups municipals d’ERC,
CiU i CUP-PA, acorda:
PRIMER.- Donar suport al manifest Som el 80%.
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SEGON.- Traslladar aquests acords al Consell de Ciutat, als Consells de Districte, a la
Plataforma “Som el 80%”, a Òmnium Cultural i ANC de l’Hospitalet, als grups polítics del
Parlament de Catalunya, a la FMC (Federació de Municipis de Catalunya) i a l’ACM
(Associació Catalana de Municipis).

Això no obstant, l'Ajuntament Ple, acordarà el que consideri més adient.

Portaveu
ERC,

A. Garcia Acero

L’Hospitalet,
Portaveu
CiU

J. Monrós Ibáñez

Portaveu
CUP-PA

C. Giménez Márquez

