
  

 

Declaració institucional del president de la Generalitat amb 
motiu de la sentència del TSJC sobre el 9N 
 
 
Com saben fa unes hores que s‟ha conegut el veredicte del TSJC en el judici en el qual es 
jutjaven l‟antic president Mas, l‟antiga vicepresidenta Ortega i l‟antiga consellera Rigau, per 
haver permès que aquest país celebrés el 9 de novembre de 2014 una de les jornades de 
participació democràtica que més han honorat aquest país i per la qual jo, personalment, en 
l‟inici del judici els vaig voler agrair i em vaig voler sumar a aquesta cadena de gent i de 
solidaritat que diu “jo també ho faria o jo ho tornaria a fer”. 
 
És una sentència efectivament esperada, però no per això menys greu. Perquè és una 
sentència que condemna en un procés penal a uns electes democràtics que no van cometre 
cap altre crim que el d„intentar escoltar la veu dels ciutadans i permetre que s‟expressessin. 
 
En l‟inici del judici, jo vaig declarar que aquell dia ens sentíem representats pels encausats i 
ens sentíem tots jutjats. Avui ens sentim condemnats. No només els que van anar a votar sí, 
sinó també els que van anar a votar qualsevol de les opcions, també el no. Els gairebé 2,4 
catalans i catalanes que van anar a votar aquell dia, avui han rebut el veredicte de 
culpabilitat com si anés per ells també. 
 
Tenim també ganes de deixar clar, per si algú en tingués algun dubte, que allò que la justícia 
espanyola acaba de condemnar ho indultarà el poble de Catalunya en referèndum, votant. I 
votant aquest any. 
 
I finalment també dir que aquesta sentència s‟escau en un moment en què es comença a 
expressar una profunda preocupació, una inquietud a Europa pel que està passant a l‟estat 
espanyol.  
 
Si fa pocs dies era la Fundació Adenauer que reclamava que la solució del conflicte entre 
Catalunya i Espanya no es podia resoldre només amb mitjans judicials i policials, poques 
hores després coneixíem el veredicte de la Comissió de Venècia que, en un pronunciament 
sense precedents, corregeix la pàgina de la reforma de la llei del TC i li diu clarament a 
l‟Estat espanyol que per aquesta via no s‟alinea a la que és la pràctica majoritària dels 
països de referencia.  
 
Res del que pot desprendre‟s de la sentència ens fa replantejar res. Més aviat al contrari. 
Ens anima a continuar trobant i donant la resposta a través de les urnes allà on l‟altra part 
del conflicte no hi posa ni diàleg ni propostes, sinó que s‟entossudeix a continuar-hi 
presentant querelles, judicis i finalment sentències condemnatòries,.  
 
 


