
 

COMUNICAT DE MOLINS CAMINA SOBRE LA CONCENTRACIÓ DE L 13/10 
«EL 9N SOM TOTS» I LA RESTA D’ACTES DE SUPORT A LES  AUTORI-
TATS IMPUTADES PEL 9N 

En resposta a la convocatòria de L’Associació de Municipis per la independèn-
cia (AMI), l’Associació de Catalana de Municipis (ACM), l’Assemblea Nacional 
Catalana (ANC) i Òmnium Cultural convocant a tots els ciutadans i càrrecs 
electes municipals a assistir a les concentracions que tindran lloc davant de tots 
els ajuntaments el 13 d’octubre i la concentració d’alcaldes i regidors del dijous 
15 per donar suport a Artur Mas, Irene Rigau i Joana Ortega degut a la seva 
imputació per la consulta del 9N, des de Molins Camina volem manifestar el 
següent :  

- Molins Camina, a pesar de rebutjar rotundament la posició del govern i la fis-
calia de l’estat espanyol i de defensar el dret a decidir dels catalans i la legitimi-
tat de la consulta del 9 de Novembre, no assistirà a cap dels actes esmen-
tats. 

- Considerem vergonyós que les mateixes figures polítiques que fa mig any van 
recórrer al Tribunal Suprem l’absolució dels imputats pel setge al Parlament 
que va dictar l’Audiència Nacional fins  aconseguir una sentència condemnatò-
ria de 3 anys de presó s’erigeixin com a màrtirs en la defensa de la democràcia.  

- Enmig d’una ofensiva de les elits (també les catalanes) contra els drets soci-
als i laborals dels ciutadans del sud d’Europa, el president Mas i el CDC busca 
escudar la seva gestió neoliberal i corrupta sota el paradigma d’un procés que 
els permeti seguir en el govern. Davant d’això ja diem avui que Molins Camina 
no participarà en cap acte que inclogui als respons ables polítics de la pit-
jor dècada d’espoli viscuda a Europa en dècades .  

- En conseqüència, tampoc participarem en cap espai de defensa de la sobira-
nia ni de la democràcia que inclogui als representants de les elits catalanes ni 
de cap altre territori. Rebutgem compartir espais de lluita amb represen-
tants de CDC, el PP, el PSC/PSOE, C’s o qualsevol a ltra organització polí-
tica responsable de la crisi que actualment viuen m ilions de catalans i ca-
talanes  en qualsevol plataforma que les empari apel·lant a una «transversali-
tat» que considerem inexistent. 

 

Molins camina, 13 d’Octubre del 2015         


