
 

 

En la darrera dècada, la societat catalana ha protagonitzat un llarg procés democràtic, amb 
una mobilització persistent i singular, per decidir lliure i pacíficament el seu present i el seu 
futur
passant per la consulta del 9N i fins arribar al referèndum de l 1-O, brutalment reprimit per 

 
 
Aquest octubre farà cinc anys de   canvi de cicle marcat per una llarga repressió 
que encara no ha acabat. La seva continuïtat avui, ara i aquí  és un fet que va des de la 

estimen en més de 4.500 les persones afectades, comptant les 1.066 p -O. 

contrari: tots han estat ascendits, guardonats i condecorats. 
 
M  bloqueig, volem 
palesar que durant tot aquest temps el posicionament clarament majoritari de la societat 
catalana ha estat clar i inequívoc, de forma continuada i ininterrompuda, davant la dinàmica 
repressiva viscuda i respecte a emocràtic de resolució del conflicte. I 
és això què volem posar en valor: entre el 70% i el 80% de la societat  posicionat, ahir i 
avui, contra la repressió i a favor  sortida democràtica. 
 
També en aquests cinc anys, els més destacats organismes internacionals de defensa dels 
drets humans, múltiples instàncies judicials europees i fins al Consell  han 
constatat  democràtica que vivim. 
policial viscuda ens situa com una excepció. El catàleg desplegat ha estat tristament extens 

(sedició, rebel·lió, terrorisme), de les multes milionàries a la presó, fins a 
cibernètic massiu. Tot plegat, mentre la suspensió de lleis catalanes, la prohibició de debatre 

 
 
En temps convulsos, la regressió, la involució i la degradació democràtica ens afecta a totes 
i tots. Amb el retrovisor panoràmic del temps viscut i els llums llargs que cerquen una 
resolució democràtica, avui insistim en que les bases de qualsevol sortida passen per la fi de 

del mateix.  
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s Grups Municipals d Esquerra Republicana de Catalunya 

(ERC), Candidatura d Unitat Popular (CUP) i Junts per Tarragona (JXTGN) proposen al Ple de 

de Tarragona  

 

Tarragona, 

  

  ent
persones exiliades, encausades i represaliades. 
 

  
determinació de la societat catalana. 

 
 
I per a que quedi constància, donar trasllat de la present 
resolució .  

 

 

 









































