
Us informem que el col·lectiu de Mares i Àvies per la República de Sabadell 
anem a presentar–nos a l’alcaldessa de Sanadell, Marta Farrés. 
 
Dimecres, 28 de novembre de 2019, a 3/4 de 4 de la tarda, mentre les nostres 
representants es fan conèixer a l’alcaldessa, la resta de companyes els farem 
costat a la pl. de Sant Roc 
 
Li farem saber que: 
 

• Des del 23 de setembre, la ciutadania estem éssent assetjats pel cos de 
policia del Mossos d’Esquadra, la policia nacional catalana(?), que és un dels 
artífex principals d’una repressió injusta i pròpia d’un Estat dictatorial. 

• La condemna dels líders polítics i socials independentistes ha desfermat la 
lògica indignació generalitzada per haver-los castigat per uns delictes 
completament injustos i falsejats en un judici mancat de garanties 
democràtiques. 

• Com a MAR Sbd mostrem la nostra solidaritat amb totes les persones 
condemnades en aquesta sentència i amb totes les perseguides i detingudes 
per exercir els seus drets fonamentals. 

• Denunciem que el jovent, en exercici del seu dret de protesta, ha estat 
víctima de males pràctiques policials prohibides a Catalunya. 

• Defensem els nois i noies que s’han enfrontat obertament amb les forces de 
seguretat i han demostrat un valor considerable. 

• Estem contra la campanya de criminalització dels nostres fills i filles, nets i 
netes que estan posant en evidència l’statu quo. 

• Defensem el dret del jovent a manifestar-se en defensa dels valors 
republicans i de la llibertat del nostre país. 

• MAR Sbd ens hem constituit en col·lectiu per fer una xarxa de solidaritat en 
resposta a la repressió i per fer costat al jovent repressaliat,  especialment, I 
a les seves famílies. 

• MAR Sbd volem ser una eina d’acompanyament pel jovent compromès que 
es rebela en contra de la injustícia,que pateix el poble català, i que es 
manifesta en favor de les llibertats socials i polítiques. 

• I recordem per acabar que, tal com ha manifestat Amnistia Internacional i 
diverses declaracions del Grup de Treball de Detencions Arbitràries de 
l’ONU, les presons provisionals han estat qualificades d’arbitràries I el judici 
contra l’1 d’Octubre ha estat una farsa impròpia d’un Estat que 
s’autoanomena democràtic. 
 

És per tot això que esperem que l’Ajuntament de Sabadell, amb vostè Marta 
Farrés al capdavant que: 
 

• El consistori mantingui una actitud solidària amb les persones ferides, 
detingudes, jutjades, o empresonades de la nostra ciutat i amb les seves 
famílies que s’han trobat o s’hi troben en aquestes circumpstàncies per 



motius polítics o per exercir drets fonamentals. 
• L’Ajuntament tingui una actitud proactiva en contra de les males pràctiques 

policials I judicials i que es personi en defensa de les persones que estan o 
han estat empresonades i violentades en l’exercici del seu dret de protesta. 

• Es posicioni amb convicció I coratge a favor dels valors de la pau, el dret a 
l’autodeterminació i de  la llibertat ja són essencicials per sustentar les 
democràcies avançades tal i com ho està fent una gran part de la ciutadania. 

 
No permetrem que prenguin als joves els drets que nosaltres vam conquerir. 
Per tots els nois I noies, víctimes indiscriminades de la repressió policial, 
diem PROU! 
 
 
 
MAR Sbd 
Sabadell, 22 de novembre del 2019	

 


