Senyor alcalde, regidors i regidores, senyors i senyores,
Bona tarda a tothom. Per endavant agraeixo, en nom meu i de l’Assemblea Nacional
Catalana, l’oportunitat de poder intervenir en el Ple.
El mes d’abril passat entitats sobiranistes i del món local es van pronunciar en defensa
de la llibertat d'expressió i a favor de l'opinió i l'acció política, legitimada per les urnes,
en un acte unitari de rebuig a la judicialització de la qual està fent ús l'Estat espanyol
per limitar els anhels democràtics dels ciutadans de Catalunya.
L'acte, celebrat a la capella de Santa Àgueda dins el Museu d'Història de Barcelona, va
reunir a una destacada representació del món local i els màxims representants de
l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium Cultural (ÒC), l'Associació de Municipis
per la Independència (AMI) i l'Associació Catalana de Municipis (ACM).
En aquest acte es va llegir un manifest de denúncia que deixava clar que les idees
polítiques són lliures i que en el món local, primer estadi de la sobirania democràtica
de la societat, és on s’ha d’expressar de manera més contundent aquesta llibertat.
En el manifest, entre d’altres qüestions, es constata i es denuncia que l'Estat espanyol i
determinats àmbits judicials, clarament polititzats, han iniciat una persecució,
totalment desproporcionada i indigna, contra ajuntaments catalans i els seus regidors.
Es denuncia la manca de separació dels poders executius , legislatiu i judicial, així com
l’abús, l’obsessió i la desproporcionalitat de les seves actuacions. S’estan portant a
judici les idees, vulnerant les llibertats dels ciutadans i impedint un funcionament
democràtic i responsable de les nostres institucions. No es pot contrarestar l’acció
política per cap altra via que no sigui la mateixa política.
Es demana, que cessi de manera immediata, la persecució de càrrecs públics, entitats i
institucions de Catalunya per donar suport a una resolució del Parlament i expressa i
reitera tot el suport als càrrecs electes que estiguin perseguits pel sistema judicial en
relació amb la sobirania del nostre país o amb els símbols que el representen.
En aquest context, ja fa un temps, ens va arribar una iniciativa, on se’ns informava de
la intenció de presentar unes mocions al Ple del Ajuntament i també se’ns demanava
que ens poséssim en contacte amb diferents partits polítics per presentar-les
conjuntament, aquestes mocions feien referencia al Dret a Decidir i al Suport als
Ajuntaments investigats per la Audiència Nacional.
Sabadell per la Independència, com a territorial de l’Assemblea Nacional Catalana, va
considerar des del primer moment que aquesta iniciativa oferia un marc i un motiu
idoni per aconseguir la unitat entre les diferents forces polítiques, era súmmament
important el que es volia denunciar i requeria l’esforç de consensuar un document que
aglutinés la majoria de grups municipals i facilités la seva aprovació de la manera més
àmplia possible.

Volem deixar constància i posar en valor la voluntat de consens que aquests grups
municipals han demostrat, a l’hora de trobar un redactat que recollís les diferents
sensibilitats i els diferents posicionaments polítics. Som conscients i podem assegurar
que tothom ha cedit una petita part en benefici de l’objectiu comú, de poder presentar
una única moció en la qual ningú es sentís exclòs
Fruit de tot això, avui dia 26 de maig del 2016, en el Ple d’aquest Ajuntament de la
nostra ciutat, es presenta una MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS D’UNITAT PEL CANVI,
ESQUERRA REPUBLICANA, CRIDA PER SABADELL, CONVERGÈNCIA i UNIÓ i GUANYEM
SABADELL, PEL DRET A DECIDIR I DE SUPORT ALS AJUNTAMENTS INVESTIGATS PER
L'AUDIÈNCIA NACIONAL.
Ens en felicitem i agraïm que hàgim sabut reaccionar i no fem d’un tema tant
important, motiu de discussió política.
En el nou país que volem construir, fets com aquests no passaran perquè s’articularan
els mecanismes suficients per evitar aquesta manca de respecte a les llibertats i
disposarem de les eines necessàries per evitar l’ús fraudulent del poder, donant una
major responsabilitat i apoderament de la gent per controlar l’acció del poder polític,
executiu i judicial.
Volem transmetre i encomanar la nostra energia als grups municipals, partits polítics i
entitats, la nostra energia perquè entre tots contribuïm en la construcció d’un país
nou, en el qual poder exercir els nostres drets com a poble, democràticament i amb
diàleg . Us volem encoratjar a dir-hi la vostra en el fascinant projecte col·lectiu del
procés constituent. Aquí trobareu els homes i dones de l’Assemblea Nacional Catalana
i per extensió els sobiranistes, però també a tothom, sobiranista o no, que vulgui
caminar per fer tot allò que hem somiat per a un país i que la Transició no va
aconseguir.
Per acabar, volem aprofitar aquesta intervenció per adreçar-nos a la totalitat de grups
polítics presents en aquest Ple i als regidors i regidores que els representen, i ho volem
fer per demanar que a l’hora de la seva votació tinguin molt en compte que, en el cas
de votar en contra de la moció, estaran votant en contra del Dret a Decidir dels
ciutadans i estaran negant el seu suport i solidaritat a d’altres regidors i regidores
d’altres Ajuntaments del país, perseguits judicialment per motius que obeeixen
estrictament a les seves idees polítiques.
Estem convençuts que avui cap grup polític ni cap regidor d’aquest Ajuntament que
defensi la democràcia, el dret a decidir de la ciutadania i els valors d’un estat de dret,
podrà votar en contra d’aquesta moció.
Moltes gràcies.

Sabadell per la Independència – ANC, 26 de maig del 2016

