
Manifest - Davant la sentència del procés, una crida a la llibertat com a 
espai de consens. 
Avui 14 d’octubre hem conegut la sentencia del Tribunal Suprem al judici als líders de 
la societat civil i representants polítics. Una sentència que condemna a 

Oriol Junqueras per sedició i malversació, a 13 anys de presó 

Jordi Turull per sedició i malversació, a 12 anys de presó 

Raül Romeva per sedició i malversació, a 12 anys de presó 

Dolors Bassa per sedició i malversació, a 12 anys de presó 

Carme Forcadell per sedició, a 11 anys i 6 mesos de presó 

Quim Forn per sedició, a 10 anys i 6 mesos de presó 

Josep Rull per sedició, a 10 anys i 6 mesos de presó 

Jordi Sànchez per sedició, a 9 anys de presó 

Jordi Cuixart per sedició, a 9 anys de presó 

Meritxell Borràs per desobediència, a 60.000 € de multa 

Carles Mundó per desobediència, a 60.000 € de multa 

Santi Vila per desobediència, a 60.000 € de multa 

  

Les entitats socials sotasignades, representants de diferents sectors del nostre país i 
compromeses amb els valors de la pau i el diàleg com a principis indestriables de tota 
societat democràtica, 

MANIFESTEM: 

PRIMER 

Entenem que aquesta sentència significa la culminació d’un procés de judicialització de 
la política, punt al qual mai no s’hauria d’haver arribat. 

SEGON 

• Manifestem el nostre desacord amb la sentència, que no resol el conflicte 
polític, i denunciem la injustícia a la que s’enfronten totes les persones 
condemnades. 



• Denunciem les conseqüències greus que aquesta sentència té sobre els drets 
polítics de la ciutadania i els drets d e manifestació, d’expressió, de lliure 
associació i de dissidència política, suposant un retrocés per la qualitat 
democràtica de la i de dissidència política, suposant un retrocés per la qualitat 
democràtica de la nostra societat. 

• Denunciem les greus conseqüències que la sentència té per la normalitat 
política a Catalunya i els seus efectes per a l’autogovern de la Generalitat. 

TERCER 

• Treballarem per la llibertat dels condemnats des d’amplis espais de consens 
socials i polítics a Catalunya i Espanya. 

• Fem una crida als partits polítics i institucions públiques per trobar el camí de la 
política posant fi a la judicialització d’un conflicte polític. 

• Fem una crida a la ciutadania a participar a les mobilitzacions de tots els espais 
compartits que contribueixen a reforçar la cohesió i la convivència des de la 
fermesa en les reivindicacions dels drets democràtics i les llibertats. 

  

Més de 570 entitats  han expressat la seva adhesió al manifest i  entre d’altres entitats 
impulsores d’aquest manifest hi trobem: 

-UGT- Unió General de Treballadors, Comissions Obreres, Unió de Pagesos, Lafede.cat - 
Organitzacions per la Justícia Global, CONFAVC - Confederació d'Associacions Veïnals de 
Catalunya, Taula d'entitats del tercer sector social de Catalunya, UFEC - Unió de Federacions 
Esportives de Catalunya, Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, PIMEC, CECOT, Òmnium 
Cultural, FEMCat - Fundació d'empresaris de Catalunya, Novact, CEUCAT - Consell de 
l'Estudiantat de les Universitats Catalanes, SEPC - Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans, 
Ateneu Barcelonès, Fundipau, CIEMEN, Centre Iridia per la Defensa dels Drets Humans, Front 
d’Alliberament Gai de Catalunya, Consell d'Associacions de Barcelona (CAB), Junta directiva del 
Col·legi d'Enòlegs i Enòlogues de Catalunya, Escoltes catalans, Observatori DESC, Fora de 
quadre, Vall de Can Masdeu, La Confederació, Patronal del Tercer Sector Social de Catalunya, 
Minyons Escoltes i Guies de Catalunya, Avalot-Joves, Acció Jove, Fundació Pau i Solidaritat, 
Fundació Josep Comaposada, Fundació Paco Candel, AEP - Associació d'Estudiants 
Progressistes, SOS Racisme, Junta del Col·legi de Metges de Barcelona, Junta Directiva del 
Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, Junta del Col·legi de Metges de Girona, Fundació Jaume 
Bofill, Federació Catalana de Voluntariat Social, Degà del Col·legi d'Enginyers Industrials de 
Catalunya, President de l'Associació d'Enginyers Industrials de Catalunya, Centre Excursionista 
de Catalunya, Associació Catalana per a la Defensa dels Drets Humans, Associació d'Educadors 
en Drets Humans – AHEAD, Centre Unesco de Catalunya – UNESCOCAT, Servei Civil 
Internacional, Federació d'Ateneus de Catalunya, Junta de govern del Col·legi d'Ambientòlegs 
de Catalunya, Coordinadora d'Entitats del Poble Sec, Associació d'Actors i Directors, Federació 



d'associacions Cannàbicas de Catalunya (CatFAC), XES - Xarxa d'Economia Solidària, Lliga dels 
Drets dels Pobles, Plataforma de Defensa de l'Ebre, AMIC -Associació de mitjans d’informació i 
comunicació, Associació Ajuda mútua immigrants de Catalunya, Junta directiva de l'Acadèmia 
del Cinema Català, ECAS - Federació Catalana d'Entitats d'Acció Social, USOC - Unió Sindical 
Obrera de Catalunya, Grup de periodistes Ramón Barnils, Junta de govern del Col·legi 
d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona, Junta de govern del Col·legi 
d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Girona, Junta de govern del Col·legi 
d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Lleida, Junta de govern del Col·legi 
d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Manresa, Junta de govern del Col·legi 
d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Tarragona, Junta de govern del Col·legi 
d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials del Garraf i l’Alt Penedès, Junta de govern 
del Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics d’Obres Públiques de Catalunya, Junta de govern del 
Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona, Junta de 
govern del Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics en Topografia de Catalunya, Junta de govern del 
Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya (CEESC), Comissió Executiva del 
Secretariat d’entitats de Sants, Hostafrancs i la Bordeta, Artesans de Pau, Comissió Plenària del 
Consell de Col·legis d'Infermeres i Infermers de Catalunya, Fundació Roca Galès, Coordinadora 
d'ONG Solidàries de Girona, Plataforma per la Llengua, Associació d’escriptors en llengua 
catalana, En Peu de Pau, Justícia i Pau de Catalunya, FAPAC, Junta de govern del Col·legi de 
politòlegs i sociòlegs-COLPIS, Assemblea Nacional Catalana, Confederació de Cooperatives de 
Catalunya, Cooperativa l'Olivera, Cordada AEE, President del Consell de l'advocacia Catalana, 
Intersindical-CSC, Associació Cultural Casa Orlandai, Casa Nostra Casa Vostra, Prosperitat 
Cultura i Acció, Entrepobles, Opcions, Fundació Cirpiano García, Ateneu de memòria popular. 
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