
Catalunha: Liberdade para Jordi Sànchez e Jordi Cuixart! 

 

Divulgamos um Comunicado do Comité Executivo do Partido Operário 

Socialista Internacionalista (POSI – Secção espanhola da IVª 

Internacional) sobre a prisão de dois dirigentes catalães acusados de 

organizarem uma manifestação. 

 

 
Bombeiros protegem manifestantes em defesa do direito do povo catalão a votar, a 

serem reprimidos pela Guardia Civil. 

 

A juíza Carmen Lamela, da Audiência Nacional – tribunal herdeiro do 

Tribunal da Ordem Pública franquista – decidiu enviar para a prisão, sem 

possibilidade de fiança, Jordi Sànchez e Jordi Cuixart, responsáveis pela 

Assembleia Nacional Catalã e pela Òmnium Cultural (1), acusadas de ter 

organizado a concentração de 20 e 21 de Setembro, em frente da Consejería 

de Economía da Generalitat, cujos manifestantes reagiram quando a Guardia 

Civil invadiu a Sede desta instituição governamental para deter 14 altos 

funcionários do Governo catalão. 

São acusados nada menos que de “sedição” (revolta), delito 

penalizado com 15 anos de prisão. Não achamos isto estranho. São os 

mesmos fiscais e tribunais que perseguem, com raiva, mais de 300 

sindicalistas por organizarem piquetes de greve.  

Por um lado, Rajoy e Sáenz de Santamaría (2) respondem a 

Puigdemont falando de diálogo e respeito pela lei, e, ao mesmo tempo, 



anunciam a aplicação do artigo 155 da Constituição. Por outro lado, o 

aparelho judicial franquista prende dois dirigentes catalães por organizarem 

uma manifestação. Parece um eco do discurso do Rei, que negou qualquer 

possibilidade de diálogo e fez um apelo a todas as instituições do Regime a 

actuarem contra os “separatistas”. Fica a descoberto, mais uma vez, o 

verdadeiro carácter e essência da Monarquia herdeira de Franco: esmagar os 

direitos democráticos e sociais. 

Nesta terça-feira, 17 de Outubro, foram convocadas na Catalunha 

concentrações ao meio dia, e manifestações às 7 da tarde, em todos os 

municípios. Também foram convocadas mobilizações em todos os 

municípios do País Basco pelo Gure Esku Dago (Movimento pelo Direito a 

decidir) e outras manifestações – hoje ou nos próximos dias – em Valência, 

Madrid e outras cidades.  

As CCOO da Catalunha, a presidente da Câmara de Barcelona (Ada 

Colau), o Partido Socialista da Catalunha e o secretário da UGT da Catalunha 

criticaram, de imediato, esta decisão da juíza. Os trabalhadores e a maioria 

da população necessitam que as organizações que representam a maioria 

social, à escala de todo o Estado espanhol, apelem sen tardar à mobilização 

para deter a mão da “justiça” franquista. 

A prisão de Sánchez e Cuixart demonstra que isto vai muito para além 

de uma questão “catalã”. As liberdades, que tanto custaram a conquistar, 

estão ameaçadas. O direito do povo catalão a decidir o seu destino está ligado 

ao combate de todos os outros povos e da classe operária do Estado espanhol 

contra este Regime monárquico e o seu Governo, que atacam os direitos 

democráticos mais elementares e as conquistas sociais. O movimento 

operário não pode permitir que o Regime vença. Não é uma questão de 

solidariedade, mas sim de defesa das conquistas comuns que estão 

ameaçadas. 

---------------------------- 

(1)  Òmnium Cultural é uma entidade da Catalunha, de carácter cultural e político, criada em 

1961, que visa incentivar o uso da língua catalã, difundir a cultura e promover a 

independência da Catalunha. 

(2) Vice-presidente do Governo e ministra da Presidência e Administrações Territoriais. 

 


