
Com a alcaldessa de Barcelona, capital de Catalunya, els escric per traslladar-los la meva 

preocupació, i la de la institució que represento, davant del judici, contra dotze líders polítics 

independentistes que s’iniciarà aquest 12 de febrer. Es tracta d’una situació anòmala dins 

d’Europa, tant per la condició política de les persones encausades – diputats, consellers de 

l’anterior govern català i líders de la societat civil- com pels greus delictes dels que s’acusa -

rebel·lió i sedició- que impliquen penes de presó que poden arribar fins als 74 anys. A aquestes 

circumstàncies cal sumar-hi el fet que un partit d’extrema dreta està fent un exercici que 

podria ser fraudulent de l’acusació popular utilitzant el judici com a altaveu per difondre el seu 

ideari d’odi i obtenir-ne un rèdit electoralista.  

Com a no independentista, malgrat no comparteixi moltes de les decisions que va dur a terme 

l’anterior govern català,  considero que la celebració d’aquest judici representa el fracàs de la 

política, entesa com a espai de diàleg i de negociació, i la delegació de la solució d’un problema 

eminentment polític a instàncies judicials. En aquest sentit, la celebració d’aquest judici, i més 

si acaba amb sentències condemnatòries, difícilment servirà per reconduir el problema 

d’encaix de Catalunya dins d’Espanya, reforçarà la polarització i difícilment servirà per 

construir una sortida negociada. D’altra banda, tal i com diferents organismes internacionals 

en defensa dels drets humans han denunciat, considero que la presó provisional suposa una 

vulneració del dret de les persones encausades a preparar una defensa efectiva, i que els 

delictes que s’imputen són absolutament desproporcionats, ja que en cap cas es van motivar 

situacions de violència per part de la població o el govern català, tal i com diferents tribunals 

de països europeus han reconegut. No se’ns escapa doncs que estem davant d’un conflicte 

polític i que la millor manera d’abordar-lo és a través de la via del diàleg recentment iniciada. 

Així mateix, aprofito l’avinentesa per traslladar-los la Declaració Institucional aprovada per la 

majoria de forces polítiques presents al consistori barceloní per exigir un judici just i imparcial 

on es reconeguin plenes garanties processals, exigint la llibertat dels encausats actualment en 

presó provisional a fi que puguin preparar les seves defenses, i es faciliti la tasca 

desenvolupada pels observadors internacionals.  

Finalment, els informo que el dia 20 de febrer, he convidat un grup de membres del Parlament 

Europeu per fer un seguiment del judici. No estem només davant d’un afer intern de l’estat 

espanyol, sinó que les conseqüències d’aquest judici són d’interès pel conjunt d’institucions 

europees, tant pel que fa a la seva estabilitat política -en un moment en què aquesta es troba 

amenaçada pels nous populismes xenòfobs- com pel que fa al ple reconeixement dels drets 

humans i les llibertats democràtiques que durant 62 anys han estat el far que ha permès el 

construcció de la Unió Europea. 

Atentament, 

Ada Colau i Ballano 

 


