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Comunicat de la IAC sobre la sentència del Tribunal Suprem 
 

 
 

 

L’autotutela de drets no és un delicte: amnistia, autodeterminació. 
Retallades?: Ni socials ni de llibertats 
Des de la IAC (Intersindical Alternativa de Catalunya) no compartim la sentència i 
exigim la llibertat de totes les preses polítiques. Com a sindicat sempre hem 
defensat i defensarem que el poble català té dret a decidir  col·lectivament sobre 
tot allò que li afecta. Aquest dret a l’autotutela, a poder decidir el propi futur inclou 
tots els aspectes de la vida, model econòmic, social (…) i per suposat el dret a 
l’autodeterminació. Com a sindicat vam donar suport al referèndum del 1 d’octubre 
de 2017 i moltes de les nostres afiliades van participar de múltiples formes.  
 

     Presó de Lledoners 
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El de 20 de setembre de 2017 vam veure com la Guàrdia Civil irrompia  a la 
conselleria d’economia  en un absurd intent de torpedinar el referèndum. Afiliades 
nostres estaven allà a dins i van veure com moltíssimes persones es van anar 
apropant al centre de Barcelona per deixar clara tant la seva intenció de votar, com 
el rebuig a les actuacions policials. Sempre amb un comportament no violent que ja 
s’havia anat veient durant tot l’estiu i les primeres setmanes de setembre quan 
diferents  cossos policials  miraven de trobar urnes i paperetes. Aquell dia 20 de 
setembre la Guàrdia Civil i la Policia Nacional volgueren , infructuosament,  imposar 
la por. Com a sindicat tenim clar que existeix una violència estructural que és la que 
pateixen per exemple les persones acomiadades, les desnonades, les que no 
arriben a final de mes, la violència masclista o la racista. A banda d’aquestes que 
malauradament es donen cada dia el 20 de setembre l’única violència que vam 
veure va ser la policial. 
 
El dia 1 d’octubre, de fet des del 29 al 1 el va fructificar l’autoorganització popular 
per poder decidir en llibertat la relació amb l’Estat espanyol, tan senzill com això. 
No obstant la Policia Nacional i la Guàrdia Civil van agredir impunement milers de 
persones, van rebentar porteries d’escoles i centres d’atenció primària, 
equipaments que són temples per a la classe treballadora. 
 
Partint del fet que convocar un referèndum no és un delicte recollit ni al codi penal 
la sentència és la conclusió d’un judici sense garanties, que ha impedit  contrastar el 
testimoni de molts policies i guàrdies civils amb els vídeos dels fets.  S’han 
investigat fets en dos jutjats diferents   i casi s’ha obviat la presumpció d’innocència 
de les persones investigades atès que  la fiscalia en no  existir proves ni de sedició, 
ni de rebel·lió ho ha fiat tot a l’intent dels jutges del suprem  d’obligar a les 
persones investigades a demostrar la seva innocència.  Cal recordar també 
l’execrable presència del partit d’ultradreta VOX personat com acusació particular, 
que part d’embrutar la imatge de la justícia ha servit per demostrar que s’ha tractat 
d’un judici polític car l’acusador de VOX era un preeminent diputat del partit. 
 
Com a sindicat ens solidaritzem amb els familiars, amics i companyes de totes les 
preses polítiques exigim tant la seva llibertat  com el retorn de les exiliades. 
Exercir el dret d’autodeterminació no és un delicte i per tant s’ha de promulgar 
d’una llei d’amnistia. 
 
Animem a la nostra afiliació a participar en totes les mobilitzacions en defensa 
dels drets i les llibertats que tant ens han costat aconseguir. 
 
Barcelona 
14 d’octubre de 2019 


