
 

 

 

Entitats cristianes davant de la sentència del Tribunal Suprem sobre 
els líders socials i polítics catalans 

Les entitats cristianes sotasignades, davant la sentència del Tribunal 
Suprem que condemna a diferents líders socials i polítics catalans, volem 
expressar el següent: 

1. Considerem que aquesta sentència és un greu atemptat als principis 
democràtics essencials de la nostra societat i una greu violació de drets 
humans dels afectats, tant per la indeguda aplicació de les lleis penals a 
fets que no són ni poden ser considerats delictius, imposant penes d’una 
gran crueltat, com per les vulneracions de les garanties processals 
comeses en el procediment, tal i com ha dictaminat el Grup de Treball 
sobre detencions arbitràries del Consell de Drets Humans les Nacions 
Unides i han denunciat múltiples ONG nacionals i internacionals de drets 
humans (Federació Internacional de Drets Humans, Euromed Rights,  
Amnistia Internacional, Organització Mundial contra la Tortura, Federació 
Internacional de Cristians per l’Abolició de la Tortura, Front Line 
Defenders...) 

2. Al nostre parer, aquesta sentència és un seriós pas endarrere per a la 
resolució del conflicte polític que afecta a Catalunya i posa en perill la 
convivència i la democràcia. Per això, com a entitats compromeses en el 
servei a la societat, ens sumarem a iniciatives cíviques i pacífiques que 
expressin un rebuig a aquesta decisió judicial. Així mateix, fem una crida 
a les institucions polítiques de l’Estat per tal que cerquin una solució 
jurídica que porti a l’excarceració de les persones injustament 
condemnades, que permeti afavorir un clima de diàleg per afrontar el 
conflicte polític existent. 

3. Expressem la nostra profunda preocupació i decepció perquè les 
reiterades crides al diàleg dels darrers anys no hagin donat cap fruit. 
Lamentem que no hagi estat possible "avançar en el camí del diàleg i de 
l’entesa, del respecte als drets i les institucions i de la no confrontació, 
ajudant que la nostra societat sigui un espai de germanor, de llibertat i de 



 

 

pau" (Nota de la Conferència Episcopal Tarraconense, 15 de maig de 
2017). 

4. Per tot això, reclamem a totes les institucions i partits polítics que posin 
fre a la judicialització d’aquesta situació i s’iniciï de manera urgent i 
immediata un procés multilateral de diàleg polític que permeti avançar cap 
a una resolució justa, democràtica i duradora d’aquest conflicte que porti 
a la concòrdia i la pau social (“És hora de saber com dissenyar, en una 
cultura que privilegiï el diàleg com a forma de trobament, la recerca de 
consensos i acords, però sense separar-la de la preocupació per una 
societat justa, memoriosa i sense exclusions”. Papa Francesc, Evangelii 
Gaudium, 239). 
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