
 

 

MANIFEST. 

Avui ens hem convocat ara i aquí per dir no al Govern de l'Estat 

espanyol i al Tribunal Constitucional, per dir de manera clara i 

rotunda  que no ens sotmetrem a les seves lleis injustes ni a les 

seves sentències antisocials. 

Els convocants d’aquesta concentració: Associació de Veïns de la 

Creu Alta, Esquerra Republicana de Catalunya, Convergència 

Democràtica de Catalunya, Associació de Veïns de Campoamor, 

Crida per Sabadell, Assemblea Nacional de Joves 

Independentistes, Coordinadora de Centres de Gent Gran de 

Sabadell, Òmnium  i Sabadell per la Independència / Assemblea 

Nacional Catalana, considerem  que la llei 24/2015 aprovada per 

unanimitat al Parlament de Catalunya i fruit d’una Iniciativa 

Legislativa Popular promoguda per diverses entitats, es un exemple 

de màxima expressió de la sobirania dels ciutadans de Catalunya. 

Denunciem de forma contundent l’actuació del Tribunal 

Constitucional que, amb la suspensió del decret 6/2013 de pobresa 

energètica, ja va demostrar que menysté la sobirania del Parlament 

i dels ciutadans de Catalunya, alhora que ignora les necessitats 

mes bàsiques de la població i ara amb el recurs i la suspensió de la 

Llei 24/2015 ha demostrat , una vegada mes ,  un menyspreu a la 

dignitat de tot un poble: el català. 

Es un pas més en el continu segrest sistemàtic de la democràcia. 

Els recursos interposats contra les nostres lleis i amb la sol·licitud 

de la seva suspensió automàtica, la reforma de la llei de l’esport, la 

llei que estableix un impost als habitatges buits, la llei relacionada 

amb els governs locals, la llei orientada a la igualtat efectiva de 

dona i home, el recurs contra la pròpia Comissió del Procés 

constituent i tants d’altres, no permeten exercir la nostra autonomia 

financera ni tampoc  protegir les prestacions socials amb la qual 

cosa s’agreuja la situació dels més desafavorits. 

 



 

 

L’ANC es posiciona al costat del Parlament de les entitats 

promotores de la ILP i de tots aquells ciutadans 

que en ple i lliure exercici de la seva sobirania han defensat la seva 

aprovació, així com d’aquelles famílies , que pateixen les 

conseqüències dels talls d’energia i de les limitacions d’accés a 

l’habitatge, tal com ja va fer durant la campanya de recollida de 

signatures per promoure l’ILP contra l’emergència habitacional. 

Des de l’ANC valorem positivament la cimera que van celebrar 40 

representants d’entitats, partits polítics i Ajuntaments en defensa de 

la llei i la concentració davant de la Delegació del Govern Español 

de mes d’una trentena d'alcaldes de tot Catalunya i de diversos 

partits polítics excepte del Partit Popular, juntament amb 

l'Associació de Municipis i la Federació de Municipis. 

La iniciativa, sorgida des de Sabadell i encapçalada per el nostre 

Alcalde Juli Fernandez, tenia per objectiu traslladar un total de 

5.152 expedients en tràmit de persones que intentaven beneficiar-

se de les mesures antidesnonaments contemplades en la norma. 

 

Exhortem a la ciutadania, a les associacions, als partits, al 

Parlament, al Govern de la Generalitat i al nostre Ajuntament a 

plantar cara al Govern despòtic de l’Estat perquè com a poble 

actuem per garantir una solució digna a la pobresa energètica i 

demostrem que malgrat l’ofec econòmic i assetjament judicial al que 

estem sotmesos som capaços d’actuar com una nació amb Estat. 

Oferim el nostre suport i la nostra adhesió a totes les campanyes i 

mobilitzacions que s’organitzin en aquest sentit per part de les 

entitats veïnals, socials i ecologistes  i exigim de les nostres 

Institucions que continuïn "al costat de la gent".  

Aprofitem, ara i aquí , per denunciar : L’ofec econòmic i financer que 

ens han portat a patir les pitjors retallades en les prestacions socials 

que es coneixen en democràcia i una persecució policial i judicial 

contra els nostres representants  polítics que no coneix precedents.  



 

 

Com va dir David Saldoni de l’Associació Catalana de Municipis a la 

concentració de Barcelona: 

"Hi som i hi serem amb o sense llei" 

La Llei 24/2015 no es toca. 

Defensem un país nou amb plena justícia social.  


