
Declaració de la Taula de Forces Sobiranistes de Sant Cugat del Vallès en relació a les sentències de la 

justícia espanyola contra el Procés Participatiu català del 9 de novembre de 2014 

Els estats de dret sustenten la seva legitimitat en l’aplicació del principi democràtic, el qual ha de guiar les 

institucions públiques i el desenvolupament de l’ordenament jurídic. Institucions i lleis són al servei dels ciutadans, 

a través de les quals aquests exerceixen els seus drets i participen en els afers públics. Només si el principi 

democràtic és efectiu queden garantits els drets i llibertats de la ciutadania. En cas contrari, institucions i lleis 

perverteixen la seva funció bàsica de garants de la llibertat i esdevenen elements d’opressió. Tots els estats 

establerts al món disposen del seu cos institucional i legislatiu, però en alguns casos es guien per l’esmentat 

principi, esdevenint autèntiques democràcies; mentre en altres casos, massa freqüents, l’absència d’aquest 

principi els converteix en règims autoritaris i dictatorials. L’exercici de la democràcia legitima un règim polític i el 

cos institucional i legislatiu que se’n deriva; privades d’aquest exercici, institucions i lleis perden la seva legitimitat. 

El Procés Participatiu del 9 de novembre de 2014 va ésser un exemple d’exercici democràtic, on gairebé dos 

milions i mig de ciutadans de Catalunya van expressar a les urnes quina era la seva opció pel futur polític del seu 

país. De manera lliure, pacífica i organitzada els ciutadans van acudir a dipositar el vot a les urnes. Si hom sol dir 

que una jornada de votació és la festa de la democràcia, les votacions del 9 de novembre van ésser un esclat de 

joia democràtica on la Revolució dels Somriures va manifestar amb tota intensitat el seu programa d’esperança en 

el futur, de fe en la democràcia i d’assoliment de la plena llibertat.  

Ningú que s’anomeni demòcrata té dret a jutjar un procés pacífic d’exercici del dret a vot, ni a tots els que el van 

fer possible, des dels voluntaris fins els mateixos votants. Jutjar-los i condemnar-los és jutjar i condemnar la 

democràcia. L’estat que ho fa perd el principi democràtic que li atorga legitimitat i deixa de formar part dels estats 

que es poden anomenar democràtics. L’estat espanyol s’ha atrevit a donar aquest pas. Les sentències contra 

càrrecs electes de les institucions catalanes en relació a les votacions del 9 de novembre són sentències contra dos 

milions i mig de ciutadans, però també contra tots els ciutadans de Catalunya, perquè la restricció de llibertats 

afecta tothom. 

Catalunya va disposar d’institucions pròpies de govern fins que aquestes li van ésser arrabassades apel·lant al dret 

de conquesta. Des de llavors, el poble català no ha renunciat mai a recuperar la plena sobirania, tot i que seguint la 

tradició pactista del seu sistema polític ha intentat trobar vies d’encaix que reconeguessin el fet nacional català 

dins l’estat espanyol. Tres-cents anys constaten la inutilitat de l’esforç, així com el tracte majoritàriament hostil de 

l’estat, que de vegades arriba fins i tot al nivell de domini colonial. Arribats a aquest punt, el poble català, exercint 

els seus drets com subjecte polític, vol decidir lliurement el seu futur. L’única manera de fer-ho és la via 

democràtica, és a dir, que els ciutadans expressin la seva opinió mitjançant el vot. 

El principi democràtic que ha de sustentar qualsevol sistema polític avala aquesta opció. Cap legislació té el dret 

d’impedir-ho si no vol convertir-se en una legislació opressora i il·legítima, perquè els ciutadans tenen el dret 

legítim d’expressar-se democràticament. El ciutadans de Catalunya volem exercir els nostres drets democràtics i ho 

farem. Cap sentència condemnatòria de la democràcia ens aturarà, ans al contrari ens esperonarà a perseverar 

amb més intensitat si cal, perquè no ens juguem només el nostre futur polític sinó la nostra dignitat com a 

persones. Tingueu per ben segur que els ciutadans de Catalunya votarem i decidirem el nostre futur!  

Visca la llibertat i la democràcia! Visca la Terra! 

A Sant Cugat del Vallès, a 20 de març de 2017 
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