
Manifest 11 de setembre 
  
Cada 11 de setembre commemorem i recordem la defensa dels ciutadans i ciutadanes de              
Barcelona enfront l’embat bèl·lic del rei borbó Felip V. Un embat que va acabar amb               
l’aniquilació de les institucions catalanes i la repressió dels drets dels catalans i de la llengua                
catalana amb el Decret de Nova Planta. 
  
Avui, 11 de setembre de 2019, dos anys després de l’1 d’octubre, és obligat continuar               
expressant amb determinació el caràcter democràtic i cívic del poble de Catalunya en pro de               
les seves llibertats, denunciar l’injust empresonament “preventiu” així com el forçat exili des             
fa ja prop de dos anys de representants polítics i socials, i reivindicar la legitimitat de la                 
defensa del dret a decidir. Ens cal, avui també, continuar denunciant l’Estat espanyol i les               
organitzacions que li donen suport per la repressió contra el poble de Catalunya. Una              
repressió, que en forma de violència, va recaure a Sabadell el mateix 1 d’octubre quan               
l’escola Nostra Llar va ser vandalitzada per la policia nacional espanyola. 
  
A l’espera de la sentència d’un judici farsa ignominiós en el qual s’ha jutjat bona part del                 
Govern legítim de Catalunya i dos dels principals representants de les institucions civils del              
país, i amb ells també la majoria del poble de Catalunya, la ciutadania de Sabadell vol                
expressar el seu profund malestar. Una indignació que se situa en un context en el qual                
s’han viscut atacs contra persones i les principals institucions del país, una situació en què               
s’han retallat els drets i les llibertats en el nostre país i es vulnera la capacitat de fer front a                    
la situació de pobresa extrema en la què viuen nombroses persones al nostre país. 
  
L’11 de setembre de 1714 fou un atac a la llibertat del poble de Catalunya. És per això que                   
avui volem recordar especialment aquelles persones que, per la seva defensa política de les              
llibertats, els drets i la sobirania del poble de Catalunya, es troben injustament             
empresonades, com la molt honorable presidenta del Parlament, la sabadellenca Carme           
Forcadell, i com el president d'Òmnium, Jordi Cuixart, veïns de d’aquesta ciutat i amb ells la                
resta de preses i exiliades polítiques. Ens cal doncs denunciar l’atac a la democràcia que               
representa l’empresonament dels responsables de les principals institucions democràtiques         
catalanes pel fet de posar urnes així com també contra totes les presones encausades i               
represaliades. 

Enguany hem decidit promoure un manifest propi des de les entitats culturals i civils amb els                
partits compromesos amb els drets i les llibertats del poble de Catalunya. Un manifest              
alternatiu al que s’ha promogut des del consistori municipal, perquè considerem que el             
contingut expressat en la proposta del govern municipal és un menyspreu a la situació de               
retallada de drets i llibertats al nostre país. Un manifest que insinua la vinculació de               
l’independentisme amb una visió excloent de la societat i un manifest totalment insensible al              
posicionament clarament majoritari que no pot entendre que avui hi hagi encara presos             
polítics. En un context dominat per l’anhel majoritari de la ciutadania de Sabadell i de               
Catalunya de poder exercir el seu dret a decidir, de poder expressar-se lliurement mitjançant              
un referèndum, malgrat la negació i la repressió de l’Estat com a resposta, considerem que               
el manifest promogut des de l’Ajuntament no podia obviar aquesta reivindicació 

  



No podem obviar tampoc l’ofensa que ha significat la retirada de la pancarta de la façana de                 
l’Ajuntament, amb la qual es demanava la llibertat per als presos polítics. Una retirada que               
visualitza el menyspreu cap a les persones empresonades però també cap a la ciutadania              
que defensa la llibertat, els drets i la democràcia. 
  
La societat catalana, i per tant també la sabadellenca, es caracteritza pel seu caràcter              
democràtic, cívic i pacífic; per la seva actitud positiva, constructiva i compromesa en la              
recerca d’un futur polític i social millor, en el marc de la defensa de les llibertats i la                  
democràcia. Una actitud democràtica que sempre s’ha volgut expressar a través dels canals             
i instruments que posa a disposició de tothom el sistema democràtic, donant la veu a la                
ciutadania. 
  
Per això, en un dia com avui, més que mai ens cal alertar de l’existència d’enemics de la                  
llibertat i ens cal tornar a expressar la voluntat de construir un futur plegats, en convivència,                
malgrat els intents de trencar-la per part dels sectors polítics reaccionaris i de dretes,              
mantenint la ferma determinació de ser catalans i catalanes, com a cultura i com a poble de                 
dones i homes lliures. 
  
Des de Sabadell, una ciutat conformada per la diversitat d’orígens i de pensaments de la               
seva gent, ens volem sumar a la defensa de les institucions de Catalunya, de la democràcia                
i dels drets individuals i col·lectius. Amb aquesta responsabilitat hem de seguir perseverant             
amb absoluta determinació a través dels canals i els instruments propis del sistema             
democràtic, i donar veu a la ciutadania per defensar el seu dret a decidir, el dret a                 
l’autodeterminació i el dret a expressar-se lliurement. 
  
Així, les entitats que signem aquest manifest: 
 

● Renovem el nostre compromís amb la democràcia i l'exercici de tots els drets civils i               
polítics perseguits. 

● Seguirem compromeses amb el nostre entorn impulsant accions culturals, socials i           
comunitàries que són eines per enfortir la cohesió social de la nostra ciutat. 

● Apel·lem a la majoria dels ciutadans d’aquesta ciutat i d'aquest país a construir un              
front potent i imparable en la defensa de consensos bàsics. El front dels que              
denunciem la repressió i la judicialització de la política com a resposta totalment             
equivocada a les demandes democràtiques d’una gran part de la societat catalana.            
El front dels que defensem que la llengua catalana és la llengua pròpia de Catalunya               
i és llengua de cohesió i eina de promoció social. Dels que defensem l’escola              
catalana com a eina bàsica per assolir la igualtat de drets i oportunitats dels joves               
catalans. Dels que exigim la llibertat immediata dels presos polítics. Dels que            
pensem que en democràcia no es pot criminalitzar la dissidència política i la             
mobilització pacífica. I dels que creiem que és possible i és necessària una solució              
política que sempre ha de passar perquè els ciutadans de Catalunya puguin decidir i              
exercir democràticament el seu futur polític. 

  
  
Visca Sabadell! Visca Catalunya! 
 
Sabadell, 11 de setembre de 2019 


