
 

 
 

 

COMUNICAT DEL PSC D’ARENYS DE MUNT 

 

El  PSC d’Arenys de Munt, en relació a la Sentencia dictada pel Tribunal Suprem de 14 

d’octubre d’enguany, vol manifestar el següent:  

 

- En primer lloc, autocrítica. El judici i la sentència del Tribunal suprem que hem 

conegut dilluns són un clar producte del fracàs de la política, essent del tot necessari el 

tornar a garantir, com a representants públics, els drets i deures del conjunt de la 

ciutadania i dels vilatans i vilatanes del nostre municipi.  

 

- Respectem la Sentencia donat que sostenim que estem en un Estat de Dret amb 

separació de poders i defensem el compliment de la llei ja que entenem que la 

democràcia s’exerceix des del respecte de la legalitat i els mecanismes de reforma de 

la llei, potser ara tant necessaris, a fi de garantir la llibertat de tothom davant 

l’arbitrarietat del poder.  

 

- Evidentment que el contingut de la sentència és opinable i és important alhora el fet 

que tothom hem de tenir garantit el nostre dret a la llibertat d’expressió, de reunió i 

de manifestació, amb independència de la forma en que considerem els hem 

d’exercir, i sempre des del respecte, tolerància, civisme i sense cap tipus de violència.   

 

- No som aliens i alienes de la forta càrrega emocional que comporta tant a les persones 

jutjades com a les seves respectives famílies, el fet d’haver suportat una situació de 

privació de llibertat amb caràcter preventiu, i ara per condemna.  

 

- I per aquest fet, instem a allunyar-nos de l’enfrontament de les institucions, que han 

de representar-nos a tots i totes amb les diferents opinions de tots i totes les persones 

que convivim a Catalunya i evitar qualsevol situació de bloqueig polític o 

desobediència civil, cercant la millor i major defensa de l’autonomia de Catalunya, 

però a través d’un espai de diàleg del que tenim que començar a donar exemple els 

representants polítics.  



 

 
 

 

 

- Tenim un problema polític, que precisa de solucions polítiques. Vetllant per assegurar 

la convivència de totes les persones que viuen al nostre municipi, respectant el 

pluralisme en el nostre espai públic i garantint la neutralitat d’aquest Ajuntament, 

doncs tenim tots el mateix mandat des del passat 26 de maig.  

 

- Finalment, reiterem la nostra tristesa per la situació civil creada i la nostra sensibilitat 

tant a les persones jutjades com a les seves respectives famílies, deixant constància 

que els hi obrim un punt de trobada i diàleg que considerem que en aquest moment és 

del tot absolutament necessari per Arenys de Munt i per Catalunya.  

 
  
 
 
 


