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Berlín, a 23 de novembre de 2019

L’AED (Advocats Europeus Demòcrates) va ser part de les desenes d’organitzacions
internacionals que van fer observació del judici sobre el cas del referèndum català a Madrid.
En un comunicat el passat mes de febrer vam advertir de la manca de garanties processals i del
perill de violar els drets humans si hi havia una condemna.

El dilluns 14 d'octubre de 2019, el Tribunal Suprem espanyol va dictar una sentència sense
precedents a Europa, condemnant els líders polítics i socials catalans a un total de 100 anys de
presó. En aquesta sentència, manifestacions pacífiques o resistència pacífica són considerades
un delicte de sedició (“alçament públic i tumultuari”). Aquesta sentència restringeix clarament
l’exercici de la llibertat d’expressió, el dret a reunió i manifestació, així com la participació
política pública.

El Tribunal va desestimar l’acusació per rebel·lió de la Fiscalia, però va dictar una sentència
molt dura per un delicte de sedició, malversació de fons públics i desobediència, en el context
del referèndum d'independència de Catalunya, celebrat l'1 d'octubre de 2017.

L’AED recorda que el referèndum va ser un acte de desobediència civil no violenta, organitzat
pacíficament per permetre escoltar la veu de molts catalans i catalanes. L'única violència de l'1
d'octubre va ser perpetrada per la policia espanyola, en accions de violència desproporcionada.

L’AED considera:

- Aquest ha estat un procés polític, enviant a judici persones per les seves idees polítiques.

- Les penes de presó imposades representen un error històric que, lluny de solucionar el
problema, l’agreuja.

- Les autoritats espanyoles no han fet res per resoldre aquesta situació, que s'hauria d'haver
resolt políticament mitjançant el diàleg, i no mitjançant la intervenció del poder judicial i, per
tant, amb la participació de la Fiscalia, directament designada pel govern espanyol.

- Lluny d’aportar cap solució, el veredicte contra els presos polítics trasllada el conflicte a
l’àmbit europeu i als tribunals internacionals de justícia, que tampoc resoldran el problema. Si



la comunitat internacional, en particular la Unió Europea, no juga un paper actiu en la
resolució del conflicte, cal una crida internacional pel diàleg i una solució pacífica i democràtica

L’AED condemna la violació dels drets humans (drets civils i polítics enumerats i reconeguts
pels tractats i convencions degudament signats pel Regne d'Espanya), la violació de principis
penals i processals, com els principis de fragmentació, proporcionalitat i ultima ratio dins el
procés penal i per la sentència del darrer 14 d’octubre de 2019.

La greu violació dels drets i principis esmentats impossibilita l'anàlisi de la sentència des d'un
punt de vista estrictament legal. Qualsevol intent seriós d’interpretar aquesta sentència
basada en conceptes tècnics i legals com sedició, alçament, violència o dret fonamental esdevé
parcialment infructuós. El motiu és perquè es tracta d’una resolució ideològica destinada a
substituir la solució política necessària en el conflicte amb Catalunya.

L’AED demana als governs espanyol i català que treballin des del diàleg i el compromís per
acabar amb la resposta penal al problema polític subjacent, per acabar amb la repressió per
part de la policia, per alliberar els presos i permetre el retorn segur de la exiliats i, finalment,
per iniciar una negociació i trobar una solució política al conflicte basada en el diàleg i el
respecte.
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