
         Octubre 2022 

Benvolguts amics, 

 

Què ha passat aquest mes d’octubre  Quins fets rellevants podem destacar?  

 

- Cal destacar una gran victòria democràtica: l’informe « Llibertat d’expressió política : 
un imperatiu per a la democràcia » de Marija Pejčinović, secretària general del Consell 
d‘Europa. Aquest informe es basa en l’informe de Boris Cilevičs (juny 2021) que, entre 
altres coses molt contundents, deia «Els polítics tenen el dret de fer propostes 
l’aplicació de les quals impliqui canvis […] fins i tot per a concedir-los un alt grau 
d’autonomia o fins i tot d’independència» Ara Marija Pejčinović ratifica aquest punt de 
l’informe de B. Cilevičs i el trasllada al comitè de ministres del Consell d’Europa. La 
secretària general del Consell d’Europa conclou el seu informe afirmant que defensar la 
independència és emparat per la llibertat d’expressió, sempre que es faci amb mètodes 
pacífics. 

https://www.vilaweb.cat/noticies/consell-europa-informe-avis-espanya-analisi-josep-
casulleras/ 
 

- La manifestació per a reivindicar el mandat del 1er d’octubre organitzada pel Consell 
de la República a Barcelona ha estat un èxit.  

L’ANC havia cridat a fer una concentració davant la Generalitat unes hores abans. 
Davant la Generalitat s’havia construït un mur amb urnes del 1er d’octubre del 2017 i 
es van pronunciar alguns parlaments tots remarcant la importància de seguir el mandat 
del 1er d’octubre. 

https://www.vilaweb.cat/noticies/independentisme-enfadat-forca-1-o-cinque-aniversari-
consell-republica/ 

- Les dues mobilitzacions la del 11 de setembre i la del 1er d’octubre marquen un punt 
d’inflexió. Palesen que el moviment independentista no està mort, al contrari del que 
ens volen fer creure. El poble ha manifestat el seu anti partidisme a les dues 
mobilitzacions i podem dir que estem assistint a uns canvis polítics importants a 
Catalunya. Junts va consultar els seus militants (5 i 6 octobre) sobre la continuïtat de 
romandre al govern. El resultat, amb una participació del 79,18% dels afiliats, va ser: 
55,73% a favor de marxar; 42,39% de romandre i 1,88% de vots en blanc.  

https://www.elnacional.cat/ca/politica/resultats-consulta-junts-militancia-vota-sortir-
govern-trencar-erc_896454_102.html 

Com a conseqüència de la sortida de Junts del govern, P. Aragonés ha completat el 
govern amb persones clarament NO independentistes. Cal destacar Carles Campuzano 
ex-convergent, de tendència conservadora ; Gemma Ubassart, ex-Podemos i Quim 
Nadal ex-socialista. 

https://www.vilaweb.cat/noticies/consell-europa-informe-avis-espanya-analisi-josep-
https://www.vilaweb.cat/noticies/independentisme-enfadat-forca-1-o-cinque-aniversari-
https://www.elnacional.cat/ca/politica/resultats-consulta-junts-militancia-vota-sortir-


Poble Lliure (CUP) critica els partits i fa una proposta per la unitat del moviment 
independentista. En aquest sentit, l’ANC, per la seva capacitat de mobilització, està 
jugant un paper cabdal. I ha cridat a participar a la conferència nacional sobre la 
independència al febrer del 2023. 

 
- Pel que fa a la repressió, malauradament no hi ha cap signe de canvi, ans al contrari. 

El 5, 6 i 7 d’octubre ha tingut lloc el judici contra la mesa del parlament de la legislatura 
precedent. Els afectats són: Roger Torrent, Josep Costa, Eusebi Campdepadrós i 
Adriana Delgado. La fiscalia els hi demana 1 any i 8 mesos de presó + 30.000 euros per 
haver permés debats sobre l'autodeterminació i la monarquia. Recordem que Josep 
Costa ha aconseguit d’expulsar dos jutges del judici Jesús Maria Barrientos, president 
del TSJC i, ara fa pocs dies, Carlos Ramos ambdós per manca d’imparcialitat. 

Josep Costa va fer un al·legat molt destacat que podeu escoltar obrint aquest enllaç del 
grup de treball Octuvre: 

https://www.youtube.com/watch?v=ARlDaITtYok 

També en l’àmbit de la repressió cal dir que l’Audiència Nacional ha enviat els CDR 
encausats en l’operació Judes a judici. De moment no hi data fitxada.  

https://www.vilaweb.cat/noticies/laudiencia-espanyola-envia-a-judici-els-membres-
dels-cdr-encausats-en-loperacio-judes/ 

Hasél porta 20 mesos a la presó de Lleida. Valtònyc viu exiliat a Brusel·les des de fa 4 
anys i el raper Elgio condemnat a 2 anys i un dia de presó viu a Sabadell amb aquesta 
espasa de Damocles sobre el cap.  

El documental ‘No callarem’ recorda que tothom no ha recuperat una vida normal i que 
l’onada de criminalització de la protesta va ser  recolzada par la loi Mordassa. 

https://www.eldiario.es/catalunya/vidas-rotas-pablo-hasel-valtonyc-
elgio_1_9640053.html 

 

- Altres informacions importants: 

Les inversions a Catalunya i països catalans. L’espoliació fiscal segueix any rere any. 
La Cambra de Comerç de Barcelona xifra en 4.399 milions d’euros la inversió que 
l’estat espanyol no ha executat a Catalunya entre el 2013 i el 2021. 

https://www.vilaweb.cat/noticies/cambra-comerc-xifra-4399-milions-inversio-estatal-
no-executada-catalunya/ 

https://www.vilaweb.cat/noticies/pressupost-espanyol-inversions-catalunya-illes-pib/ 

Un altre tema que cal esmentar és la cerca del familiars desapareguts durant la guerra 
de 1936-1939 i durant el franquisme. La recuperació de la memòria històrica avança 
molt lentament, en particular l’accés a la documentació es confronta a entrebancs legals, 
entrebancs pràctics, desinterès, manca de finançament, desídia...  

https://www.youtube.com/watch?v=ARlDaITtYok
https://www.vilaweb.cat/noticies/laudiencia-espanyola-envia-a-judici-els-membres-
https://www.eldiario.es/catalunya/vidas-rotas-pablo-hasel-valtonyc-
https://www.vilaweb.cat/noticies/cambra-comerc-xifra-4399-milions-inversio-estatal-
https://www.vilaweb.cat/noticies/pressupost-espanyol-inversions-catalunya-illes-pib/


https://www.vilaweb.cat/noticies/lucas-marco-mai-no-sexhumara-lultima-fossa/ 

 

- Finalment, i això és també una bona notícia, estem actualitzant la nostra web: 
assemblea.fr  

Hi trobareu els tweets, els missatges FB. A l’apartat Newsletter hi trobareu la carta de 
setembre i, en el futur, publicarem aquests resums mensuals per no perdre el contacte. 
No dubteu a entrar-hi i a fer-nos part dels vostres comentaris.  

Si voleu participar, implicar-vos, si teniu idees de debats, accions, activitats, trobades per 
organitzar arreu del territori de l'actual estat francès, no dubteu en contactar-nos i treballem 
plegats. 

 

Moltes gràcies pel vostre suport i compromís.   
 
 
Visca Catalunya lliure! 
 
 
L’equip de coordinació ANC França 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.vilaweb.cat/noticies/lucas-marco-mai-no-sexhumara-lultima-fossa/

