
Esplais Catalans compromesos amb els drets fonamentals i les 

llibertats individuals i col·lectives

D’un temps cap aquí, els drets fonamentals estan cada vegada més amenaçats a l’Estat Espanyol. El país

es troba en un context d’involució democràtica i política, de tendència repressiva en augment que no

s’havia viscut des d’abans de la mort del dictador, l’any 1975.L’Estat espanyol ha atacat directament el

cor de la Democràcia; principalment, el pluralisme polític i la llibertat d’expressió. S’han posat en dubte

els drets civils individuals i col·lectius més bàsics recollits a la Carta Internacional de Drets Humans, al

Conveni Europeu de Drets Humans i a la mateixa Constitució espanyola. Són els drets de manifestació,

reunió, llibertat d’expressió, associació i participació en la vida pública.

L’actuació de l’Estat ha sigut repressiva, tant per la condemna d’artistes, pensadors, polítics i altra gent

de pau, com per la violència desproporcionada dels cossos policials . A més a més, durant els processos

judicials, s’han vulnerat drets fonamentals  com el  dret a  un judici  equitable, el  dret de defensa i  la

presumpció d’innocència i no s’han respectat els principis de legalitat i de proporcionalitat, de manera

que s’ha afectat directament la dignitat de les persones i s’ha atemptat greument contra la justícia com a

valor universal.

El Govern espanyol ha volgut fer d’un conflicte polític una causa judicial que converteix Catalunya en un

laboratori per poder perseguir arreu de l’Estat aquells qui qüestionen l’statu quo. A Catalunya i a l’Estat

espanyol  estan  en  risc  els  fonaments  sobre  els  quals  s’hauria  de  constituir  qualsevol  societat

democràticament justa. I no només això, casos com el de la condemna als rapers Pablo Hasel i Valtonyc

per  fer  “apologia  al  terrorisme” o  “injúries  greus  a  la  corona” en  les  seves  cançons;  la  detenció  i

processament a l’actor Willy Toledo per dir “me cago en Dios” a Facebook; la condemna contra Juana

Rivas per protegir els seus fills d’un pare que la maltractava; la llibertat condicional pels membres de La

Manada tot i que hagin estat condemnats; el xat dels jutges sobre el procès català… tot aquests casos

demostren que el sistema judicial espanyol no és independent ni imparcial en temes tan imporants com

el  lliurepensament, la  violència masclista  o  la  laïcitat.  Són casos amb els  que tots  els  que en som

defensors ens sentim interpel·lats més enllà de tota frontera i de quina sigui la nostra opció política. Per

això, davant la repressió de l’Estat espanyol i la inacció de la Unió Europea, com en tants d’altres casos,

els esplais catalans, ens sumem a la denúncia de les greus situacions que han succeït i ens comprometem

a lluitar, des de l’esplai, per combatre-ho.  
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La solidaritat és imprescindible en la construcció de models de societat democràtics. Creiem fermament

que la ciutadania és qui té la força i el poder per decidir en quina societat vol viure. I, en aquest moment i

sempre, l’educació és l’eina més poderosa que tenim per la transformació social i per aconseguir un món

més just i democràtic. L’actitud que avui tinguem des de l’associacionisme educatiu marcarà les societats

en què viurem demà. Així  doncs, perquè  el  front  que actualment  es  juga  a  Catalunya  i  a  l’Estat  és

“Democràcia sí o Democràcia no”, nosaltres, des d’Esplais Catalans, ens situem al costat de la Democràcia

i de la defensa dels drets i de les llibertats fonamentals. 

És per tot això que:

• En front de l’arbitrarietat de l’aparell judicial espanyol, que empresona l’adversari polític i que

obliga a l’exili altres militants, artistes o intel·lectuals alhora que deixa en llibertat violadors o

criminals; 

• Davant l’extrema gravetat de la repressió policial i judicial de l’Estat espanyol contra el poble de

Catalunya, les seves institucions i els seus representants polítics i socials; 

Els esplais catalans,compromesos amb els valors democràtics del pluralisme polític, la lluita no violenta

contra l’opressió i el progrés social , el lliurepensament i la laïcitat:

1. Exigim la immediata posada en llibertat de les preses i els presos polítics catalans i la lliure

tornada dels i de les representants institucionals i militants que són a l’exili, així com de la resta

de persones represaliades per part de l’Estat espanyol. 

2. Expressem el nostre càlid suport a totes les persones que han patit en primera persona les

accions repressives de l’Estat espanyol: representants electes, artistes, pensadors i pensadores,

persones de la societat civil organitzada i persones a títol individual que han estat reprimides

amb  violència  policial,  denunciades,  detingudes  i/o  empresonades  injustament  per  raons

polítiques o que han hagut d’exiliar-se. 

3. Instem les autoritats dels diferents països europeus a reconèixer i a mostrar activament la seva

discrepància amb la situació de persecució judicial, tant de dirigents polítics, com d’artistes o de

part de la ciutadania, que s'està vivint a l'Estat Espanyol. 

4. Denunciem la impunitat amb la  qual  grups feixistes d’ultradreta actuen violentament pels

carrers, mentre es reprimeixen, es judicialitzen i  es castiguen les veus crítiques que s’oposen

pacíficament als abusos de poder. 

5. Reclamem una actualització dels valors i les ideologies que mouen els magistrats del sistema

judicial espanyol.

Esplais Catalans ens solidaritzem amb la lluita per la Democràcia, els drets i les llibertats que s’està

produint a Catalunya i fem nostre el seu crit contra la regressió democràtica de l’Estat espanyol. 
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