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Benvolguts socis i amics de Catalunya, 

 

El retorn a la vida quotidiana d’enguany després del COVID i del estiu està marcat per un 
reguitzell d’esdeveniments durant els mesos passats que distingeixen diversos fronts en la vida 
política catalana. 

L’acció política exterior està dominada pels judicis. Hem vist (juliol 2022) com l’advocat 
general del TJUE, Richard de la Tour, va fer costat a Pablo Llarena sobre les qüestions pre-
judicials plantejades pel jutge espanyol. Richard de la Tour en l’informe que va presentar 
reclamava que per denegar una euroordre calia que es pogués demostrar que hi havia 
deficiències sistèmiques del poder judicial espanyol. Recentment (6 de setembre 2022) el TJUE 
ha hagut de corretgir un error en la traducció del informe de l’advocat general a l’espanyol que 
capgirava totalment el sentit d’una referència. 

https://www.vilaweb.cat/noticies/advocat-tjue-prejudicials-llarena-belgica-extradicio/ 

https://www.vilaweb.cat/noticies/error-traduccio-espanyol-tjue-puigdemont/ 

 

El president a l’exili i eurodiputat C. Puigdemont i els eurodiputats T. Comín i C. Ponsatí encara 
tenen una causa pendent al Tribunal de Luxemburg mateix sobre la validesa del suplicatori que 
va aprovar el Parlament Europeu per retirar-los la immunitat.  

La repressió no s’atura i hi haurà diversos judicis. Podem citar els judicis dels diputats Eulàlia 
Reguant i Antonio Baños (CUP) al mes de setembre i el judici contra els membres de l’antiga 
mesa del parlament Roger Torrent, Josep Costa, Eusebi Campdepadrós i Adriana Delgado al 
mes d’octubre. També s’ha de recordar que hi ha més de 4.000 represaliats. 700 dels quals amb 
judicis pendents. Hem d’exigir l’amnistia. 

https://www.vilaweb.cat/noticies/el-suprem-no-inhabilita-eulalia-reguant-pero-la-multa-amb-
13-500-euros-per-desobediencia/ 

https://www.vilaweb.cat/noticies/estimat-banos/ 

 

Un altre aspecte de la repressió són els programaris d’espionatge Pegasus i altres. Hongria, 
Polònia, l’estat espanyol i Grecia són els països on s’han produït casos. La Comissió 
d’investigació europea va enviar cartes als governs d’aquests països demanant informació El 
regne d’Espanya és l’únic país que encara no ha respost. D’una altra banda, al Parlament 
espanyol s’hi han negat rotundament a fer una investigació. 

https://www.vilaweb.cat/noticies/advocat-tjue-prejudicials-llarena-belgica-extradicio/
https://www.vilaweb.cat/noticies/error-traduccio-espanyol-tjue-puigdemont/
https://www.vilaweb.cat/noticies/el-suprem-no-inhabilita-eulalia-reguant-pero-la-multa-amb-
https://www.vilaweb.cat/noticies/estimat-banos/


Altres temes no menys importants però potser menys mediatitzats als mitjans estrangers són: 
L’atac a la llengua amb la imposició del 25% del castellà a l’escola. ERC, Junts, PSC i comuns 
han tancat un acord que defineix el castellà, igual que el català, com “a llengua d’ús curricular 
i educatiu”. Més enllà d’aquest percentatge el que es persegueix és destruir la identitat catalana, 
base de la nació catalana. I això des de la proclamació del decret de Nova Planta en 1716 per 
Felip V. 

S’ha de mencionar també la taula de diàleg, presentada a l’exterior par Pedro Sánchez com a 
prova que el conflicte amb Catalunya està encarrilat. Però à l’interior, la seva manca de 
credibilitat és com més va més flagrant i, per tant, com a estratègia política defensada per ERC 
condiciona les relacions entre els partits del govern.  

Per últim, com és possible de suspendre el president del parlament del seu càrrec?  Més aviat 
sembla que s’hagi volgut apartar un rival polític sense proves, amb informes de la policia que 
afirmen que no hi ha cas, amb jutges obertament antiindependentistes, amb acusacions que no 
poden sostenir.  

Malgrat aquestes fets descoratjadors cal ressaltar tres reeiximents.  

El primer, cronologicament parlant, és el de la via pirinenca 2022 (juliol), una operació festiva 
i joiosa. Més de 300 cims il·luminats en favor del dret d’autodeterminació. Una mobilització 
conjunta entre Catalunya, el País Basc i Occitanie que va crear una línia de llum feta amb fanals 
i llanternes.   

https://www.youtube.com/watch?v=dhN-mvDWS_c 

 

El segon és el dictamen del Comitè de Drets Humans de la ONU (2 de setembre 2022) que 
afirma que l’estat espanyol va violar els drets polítics d’Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi 
Turull i Josep Rull. És una nova victòria internacional de l’independentisme contra l’estat 
espanyol i al mateix temps la desautorització internacional més important de la repressió contra 
l’independentisme.  

https://www.vilaweb.cat/noticies/dictamen-onu-presos-drets-civils-analisi/ 

 

El tercer, més recent, ha estat protagonitzat per la Diada. Enguany la manifestació ha estat un 
èxit. Les xifres oficials apunten 150.000 persones (40.000 més que les xifres oficials de l’any 
passat). L’ANC reivindica 700.000 manifestants. Tenint en compte la campanya de desprestigi 
contra l’ANC la mobilització de milers d’independentistes a Barcelona és una prova que el 
moviment es manté viu i determinat.  

https://www.vilaweb.cat/noticies/manifestacio-diada-2022-massives-europa-pandemia/ 

 

Els presidents dels organismes organitzadors en els seus discursos han estat contundents: Jordi 
Gaseni (AMI): «Cal no lamentar-se més ni buscar culpables. Cal treballar per a una nova 
oportunitat, des de la unitat.»; Xavier Antich (ÒMNIUM) ha avertit «La fórmula d’aquests 
(darrers) cinc anys ja no serveix. Ens calen noves maneres, noves sensibilitats i noves veus» i 
Dolors Feliu (ANC) ha dit el got ha vessat «O feu la independència o convoqueu eleccions» 

https://www.youtube.com/watch?v=dhN-mvDWS_c
https://www.vilaweb.cat/noticies/dictamen-onu-presos-drets-civils-analisi/
https://www.vilaweb.cat/noticies/manifestacio-diada-2022-massives-europa-pandemia/


Tots tres indiquen que hem d’encarar el futur amb fermesa, abandonant l’immobilisme actual i 
anar per altres camins. 

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 

 

 

 

 

 


