Atès que:
1) El 9 de novembre de 2014, i per primera vegada a la història, els catalans i les
catalanes vam ser cridats pel govern de la Generalitat a opinar sobre el futur
polític d'una part del nostre país. Gràcies als més de 40.000 voluntaris i
voluntàries, 2.344.828 catalans i catalanes vàrem acudir a les urnes en una
procés participatiu protagonitzat per la democràcia. La resposta de l’Estat
espanyol, a través de la Fiscalia General de l’Estat, va ser querellar-se contra el
president de la Generalitat Artur Mas, la vicepresidenta i consellera de
Governació i Relacions Institucionals Joana Ortega i la consellera d’Ensenyament
Irene Rigau, i posteriorment també contra el portaveu del Govern Francesc
Homs, i contra molts dels Ajuntaments que van aprovar mocions en suport a la
Declaració del 9-N.
En el desenvolupament de les seves funcions com a càrrec electe, Joan Coma va
expressar el seu suport a la Declaració del 9-N. Les declaracions, fetes en seu
plenària i com a lliure expressió del mandat polític que té encomanat estan
emmarcades no només en la llibertat d’expressió sinó en la legítima defensa de
l’autodeterminació dels pobles. Dret negat reiteradament per l’Estat Espanyol i
les seves institucions.
El delicte de sedició que pretén imputar-li la Fiscalia ja és per si mateix una
catalogació jurídica d’excepcionalitat democràtica i que en cap cas es pot aplicar
a un representant escollit democràticament quan defensa els seu ideari. Es tracta
d'un delicte que a la resta de països només s’aplica quan hi ha un alçament en
armes, i que en el cas de l’Estat Espanyol pot comportar penes de presó.
Aquests fets configuren un episodi extremadament greu en termes polítics i
democràtics, ja massa habituals a l’Estat Espanyol. Es tracta d’un procés penal
amb una clara connotació censora que pretén criminalitzar la protesta i legítima
manifestació política, judicialitzant els responsables polítics que només
expressen el que de forma massiva, popular i democràtica fa anys que expressa
la majoria social del poble català. L’últim i no menys important dels objectius, és

1

instal·lar la cultura de la por a la societat catalana, per la corretja de transmissió
dels seus càrrecs electes.
2) El passat mes de novembre de 2015 l’Ajuntament de Badalona i totes les
seccions sindicals van arribar a un acord pel calendari laboral de l’any 2016, acord
que incloïa la possibilitat que qualsevol treballador/a del consistori podia
intercanviar, de forma voluntària, el festiu del 12 d’octubre per l’1 d’abril o bé el
9 de desembre. Aquesta possibilitat permetia que els treballadors/es poguessin
escollir quin dia els anava millor treballar (i quin fer festa) en funció de la seva
organització personal i professional. Alhora, podia permetre a l’ajuntament obrir
les seves dependències el 12 d’octubre en horari de matí, per tal que els veïns i
veïnes que habitualment no poden fer-ho els dies feiners, es poguessin acostar
a l’Ajuntament a demanar informació i avançar gestions. Era un acord que
beneficiava tant a la plantilla de l’ajuntament com a la ciutadania.
Els fets es van precipitar des que el diumenge 9 d’octubre apareix aquest tema a
la portada d’un diari d’àmbit estatal i se’n comença a parlar en diversos mitjans,
sumant-s’hi el comunicat de premsa de la delegació del govern a Catalunya que
acaba amb l’arribada el migdia de l’11 d’octubre de la interlocutòria a
l’ajuntament de Badalona, dictant mesures “cautelarísimas”, sense marge de
defensa ni rèplica, i obligant-lo a no obrir les portes el 12 d’octubre. Tot i així, 6
càrrecs electes del govern badaloní decideixen atendre els més de 200 veïns i
veïnes que el 12 d’octubre s’acosten a les oficines municipals a demanar
informació. Alhora, es reben moltes mostres de suport presencials així com per
les xarxes, amb milers de firmes del manifest “Per la democràcia i la sobirania
local - Manifest de suport al govern de Badalona”, amb adhesions d’arreu de
l’Estat espanyol, destacant el suport d’alcaldes/esses, diputats/ades del
Parlament i del Congreso de los Diputados, senadors/es i molts altres càrrecs
electes que se situaven al costat de l’Ajuntament de Badalona en la seva defensa
del dret a la sobirania local, atacada una i altra vegada per les lleis de l’Estat
espanyol impulsades pel Partido Popular.
El mateix 12 d’octubre, el PP de Badalona entra al jutjat de guàrdia una denúncia
per suposat delicte de desobediència contra el consistori de Badalona, en
l’enèsim intent de judicialitzar la vida política de la ciutat i del país, intentar
aconseguir als tribunals el que no pot aconseguir a les urnes. Tot això, mentre a
Catalunya més de 40 ajuntaments optaven per obrir, total o parcialment, les
seves portes i atendre la ciutadania.
3) Cal destacar també, entre molts altres exemples de persecució judicial d’idees
que s’han anat succeint darrerament, la citació de l’Alcaldessa de Berga, Montse
Venturós, a declarar a l’Audiència Nacional per no haver penjat la bandera
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espanyola, fet que suma a molts altres Ajuntaments denunciats per fets similars;
la imputació de la Presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i possiblement
dels portaveus dels Grups Parlamentaris de Junts pel Sí i la CUP-CC, per
simplement haver permès debatre i votar al Ple del Parlament les conclusions de
la Comissió parlamentària d’Estudi del Procés Constituent; o la persecució de les
entitats que treballen per la independència.

ACORDS

1. Expressar el nostre suport al regidor de Capgirem Vic, Joan Coma, acusat del
delicte de sedició per haver donat suport a la declaració del 9N i explicitar el seu
compromís amb el mandat democràtic que té encomanat, així com a tots els
càrrecs i ens públics i organitzacions investigades judicialment per la seva aposta
democràtica en favor del procés d’autodeterminació de Catalunya.
2. Donar suport al govern de Badalona, com a representant democràtic de la
ciutadania, davant de les represàlies polítiques i jurídiques que pugui rebre.
3. Defensar la capacitat de les administracions locals per tal d’organitzar el calendari
laboral dels seus treballadors/es, garantint un millor servei a la ciutadania.
4. Denunciar l’escassa qualitat democràtica d’un Estat que fa un ús partidista de les
institucions judicials, emetent judicis polítics contra representants electes per
impulsar processos democràtics i per exercir la llibertat d’expressió, i pretenent
que els tribunals resolguin el què caldria debatre i acordar a nivell polític.
5. Refermar el compromís d’aquest Ajuntament amb el dret democràtic del poble de
Catalunya a decidir lliurement el seu futur.
6. Penjar l’estelada a l’Ajuntament en solidaritat amb l’Alcaldessa de Berga i com a
expressió de la voluntat majoritària de la ciutadania de Premià de Dalt.
7. Enviar una carta de protesta demanant al TSJC i al Tribunal Suprem que s'arxivi
la causa oberta contra Joan Coma i la resta d’imputats.
8. Comunicar aquests acords als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, als
Ajuntaments de Vic, Badalona i Berga, a l’ANC, Òmnium, l’AMI i Súmate, al
jutjat d’instrucció número 5 de Badalona i al Jutjat contenciós-administratiu
número 14 de Barcelona.
9. Difondre aquests acords a través de tots els mitjans de comunicació municipals.
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