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Informem

L’alcaldessa Elisabeth Oliveras manifesta el seu rebuig a la sentència del Tribunal Suprem
Avui es convoca un ple extraordinari i se suspèn l’activitat institucional
L’Ajuntament ha organitzat diversos actes reivindicatius amb motiu de la sentència feta
pública aquest matí pel Tribunal Suprem. L’Alcaldessa, Elisabeth Oliveras, manifesta el seu
“total rebuig a aquesta sentència, que vulnera absolutament els drets humans més
fonamentals”. De fet, tal i com ha llegit avui en una aturada convocada a la plaça de la
Vila, “Vivim amb tristor i profunda indignació la sentència, que suposa una vulneració dels
drets polítics individuals de les persones condemnades, de les preses i exiliades polítiques,
i una retallada dels drets i llibertats col·lectives. I alhora una vulneració dels drets civils i
polítics de tota un comunitat, la catalana a decidir lliurement el seu futur exercint el seu
dret fonamental a votar.”

Per aquest motiu, l’Alcaldessa ha volgut manifestar l’excepcionalitat en què vivim, el que
portarà a suspendre almenys durant 72 hores tots els actes institucionals: “El judici i la
sentència ens han conduït a un estat d’absoluta excepcionalitat. Vivim moments molt
greus, moments en què es posa de manifest que l’aparell de l’Estat espanyol actua
intentant abolir la pluralitat política; vulnera la legitimitat del poble de Catalunya a decidir
el seu futur lliurement i agredeix el dret que tenim a transformar la societat a través de la
independència.”

Finalment, l’Alcaldessa ha expressat el compromís dels municipis com a eina per a la
reivindicació i la defensa de la llibertat de Catalunya: “amb aquesta responsabilitat hem de
seguir perseverant a través dels canals i instruments propis del sistema democràtic,
donant la veu a la ciutadania per defensar allò que han decidit legítimament per sufragi
universal i a poder expressar-se lliurement.”

Així mateix, aquesta tarda a les 18 hores está previst convocar un ple extraordinari que
porta a aprovació els següents punts:
. Declaració institucional davant la sentència del Tribunal Suprem de l’estat espanyol:
amnistia i defensa del dret a l’autodeterminació.
. Aprovar la Constitució del Consell Local per la República Catalana de Sant Quirze del
Vallès.
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