
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grup de Seglars i Rectors del Dissabte 
(novembre 2017) 
 

Valorem els dinamismes d’una bona part del Poble 

Català, que es mobilitza pacíficament per 

reivindicar-se com a nació i, per tant, amb el 

dret a decidir el seu futur. Defensem la 

llibertat, ens oposem a la violació dels drets 

humans, culturals i polítics i fem una crida a la 

reconciliació mitjançant l’alliberament de les 

persones empresonades a causa de les seues 

posicions polítiques, la fi de l’excepcionalitat i el 

cessament de qualsevol mena d’humiliació. 

Pensem que l’opció política en favor de la 

independència és èticament acceptable... Donem 

suport al dret d’autodeterminació i a la 

celebració d’un referèndum pactat i vinculant. 

Per això, demanem al Govern d’Espanya que 

busque la forma legal de fer-ho i que plantege 

les oportunes reformes constitucionals... Com a 

valencianes i valencians demanem la 

despolitització dels debats sobre la llengua i un 

compromís actiu de l’Església valenciana en la 

construcció de les diferents realitats nacionals. 

Cal posar el poder i el dret al servei de l’ésser 

humà amb la confiança que les persones que  

renuncien a la violència posseiran la terra i les 

misericordioses aconseguiran la misericòrdia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La política de la llibertat 
 
Tenim la sensació que vivim en un estat policial. També 
que estem governats per jutges. I els nostres polítics a 
la presó o a l’exili. I la sensació d’un buit democràtic. I 
ens cau el mite de la democràcia ja adquirida i 
consolidada. I cau el somni de la Europa del drets 
humans. I cau la confiança en la justícia justa. I allò 
viscut i patit, és ignorat i inexistent. I què ens queda a la 
gent per fer sentir la nostra disconformitat? Només la 
protesta pacífica al carrer? I la justícia internacional? 
Dubtes i interrogants..., però tenim la consciència, i la 
convicció dels valors més autèntics, i la certesa de la 
dignitat personal i de país, i la unitat que ens enforteix i 
conforta. I, ara, també pensem en tots els pobles de la 
terra a qui mai els han estat reconeguts els seus drets, 
després de tants anys de lluita per la seva llibertat.  
I la crítica de Jesús a la violència de l’Estat torna a ser 
actual, ja no només per a temps ja passats. Per a Jesús, 
l’autoritat només pot ser servei al país, a la nació, a la 
voluntat democràtica de la seva gent. I el servei, com 
diu Jesús, és incondicional, a la llibertat i a la voluntat 
d’aquest poble. I això només es pot fer si l’altre (país o 
persona) mereix tot el respecte, i és un valor últim (que 
és l’essència de la democràcia).  
És consolador trobar en l’Església el missatge de 
l’autodeterminació dels pobles com un dret inalienable; 
en els seus documents, però, sobretot, davant de 
demandes democràtiques de nacionalitats històriques; i 
es mulla, i es pronuncia, malgrat els mites inamovibles 
de la unitat. I és veu solidària amb els pobles oprimits. 
La manca de llibertat estimula la creativitat i la 
imaginació, i promou noves reivindicacions, i noves 
mobilitzacions, i noves sintonies, i noves complicitats... 
en la defensa del bé més preuat de la persona humana i 
dels pobles. Mai tanta gent, amb tanta intensitat, amb 
tanta perseverança com ara, en els últims temps!; tant 
transversal tot el moviment en la defensa de la llibertat, 
i dels drets humans, en el nostre país i en el continent. 
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La política de Jesús 
 

Ja sabeu que els governants de les nacions les 
dominen com si en fossin amos i que els grans 
personatges les mantenen sota el seu 
poder. Però entre vosaltres no ha de ser pas 
així: qui vulgui ser important enmig vostre, 
que es faci el vostre servidor, i qui vulgui ser el 
primer, que es faci el vostre esclau; com el Fill 
de l'home, que no ha vingut a ser servit, sinó a 
servir i a donar la seva vida com a rescat per 
tothom (Mt 20,24-28). 

La justícia sense misericòrdia és 

crueltat (Sant Tomàs d’Aquino). 

 



CAPÍTULO LVIII del Quijote de la Mancha 
 
Que trata de cómo menudearon sobre don Quijote 
aventuras tantas, que no se daban vagar unas a 
otras. Cuando don Quijote se vio en la campaña 
rasa, libre y desembarazado de los requiebros de 
Altisidora, le pareció que estaba en su centro y que 
los espíritus se le renovaban para proseguir de 
nuevo el asumpto de sus caballerías, y volviéndose 
a Sancho le dijo: La libertad, Sancho, es uno de los 
más preciosos dones que a los hombres dieron los 
cielos; con ella no pueden igualarse los tesoros que 
encierra la tierra ni el mar encubre; por la libertad 
así como por la honra se puede y debe aventurar la 
vida, y, por el contrario, el cautiverio es el mayor 
mal que puede venir a los hombres. 

 

Notícies de llibertat... 
 
Una mostra de les iniciatives, de creativitat i imaginació, de 

l’actualitat del mes de febrer que suscita la lluita pels drets 

humans i la defensa de la democràcia; mil maneres de 

solidaritat amb les causes per la llibertat. 

 

1 de febrer: Els presos polítics catalans demanen 

empara al Consell de Drets Humans de les 

Nacions Unides.  

2 de febrer: La Comissió de la Dignitat va premiar 
TV3 i Catalunya Ràdio per la tasca de divulgació de la 

memòria històrica i la cobertura del procés 

independentista. També guardonà el moviment Escoles 

Obertes per haver protegit els col·legis electorals l’1-

O i permetre la votació. 

2 de febrer: Funcionaris públics de Catalunya (ADIC) 

s’encadenen davant el palau de la Generalitat per 

exigir la llibertat dels presos polítics, expressar el 

rebuig al 155, es respectin els resultats de les 

eleccions del 21-D i defensar les institucions 

catalanes. 

2 de febrer: L’Advocacia per la Democràcia va 

desplegar un llaç groc gegant als jutjats de Lleida 

per recordar els presos polítics, aconseguir d’esbrinar 

els responsables del dispositiu de l’1-O a la ciutat i el 

rebuig al Tribunal Constitucional per frenar la 

investidura del president Puigdemont. 

6 de febrer: El síndic de greuges rep 20.000 

peticions per dur el Tribunal Constitucional al 

Tribunal Europeu de Drets Humans per exigir a 

Carles Puigdemont el permís del Tribunal Suprem 

d’assistir al debat d’investidura, vulnerant els seus 

drets de diputat i els de la ciutadania a la participació 

política. 

6 de febrer: La Unió Federal de Nacionalitats 

Europees (FUEN) va presentar a Barcelona la 

iniciativa d’abast europeu que pretén implicar la Unió 

Europea  en la protecció de les minories 

lingüístiques i nacionals d’Europa. 

8 de febrer: Primers agents antidisturbis imputats 
per lesions de l’1-O. 

10 de febrer: Els Comitès de Defensa de la República  

dels municipis de l’entorn de Montserrat organitzen 

un mosaic gegant a dalt de la muntanya per reclamar 

la llibertat dels presos polítics catalans. 

11 de febrer: Membres del col·lectiu Despertem la 

República es mantenen acampats en una vintena de 

tendes la plaça de Catalunya  de Barcelona... “fins que 

es compleixi la voluntat de les urnes”. 

12 de febrer: Girona canvia el nom de la plaça de la 

Constitució pel de plaça 1 d’octubre del 2017, com un 

homenatge al coratge  i la dignitat dels seus ciutadans 

aquell dia en defensa al dret a decidir. 

14 de febrer: el jutge de Cornellà de Llobregat 

arxiva la denuncia a cinc veïns per haver enganxat 

cartells a favor del referèndum i la República per què 

no són constitutius de delicte. 

15 de febrer: Declaren els primers ferits per la 

Guàrdia Civil al Bages l’1-O. 

15 de febrer: Barcelona demana l’acostament dels 

presos a Catalunya en un homenatge als familiars. 

16 de febrer: Concentracions de protesta i una 

caminada pels presos polítics coincidint amb els 

quatre mesos de l’empresonament dels Jordi’s. 

16 de febrer: Homenatge a l’església del Pi de 

Barcelona a Pere Casaldàliga en el seu 90è aniversari. 

18 de febrer: Unes 700 persones marxen a Pineda de 

Mar per exigir la llibertat dels presos polítics. 

21 de febrer: La condemna al raper Valtònyc engega 

una gran onada de solidaritat. 

26 de febrer: Crida a una gran mobilització l’11 de 

març a Barcelona. 

26 de febrer: L’editorial del diari The Times insta el 

retorn de Puigdemont i considera excessius els 

empresonaments dels polítics independentistes. 

27 de febrer: Lleida exposarà l’obra de Santiago 

Sierra a partir del dia 7; serà la primera mostra de 

l’obra sobre els presos polítics censurada a la fira 

d’art Arco de Madrid. 

28 de febrer: 650 juristes denuncien violacions de 

drets per l’1-O.  

 

 

Nostra Senyora de la 

Llibertat, pregueu per nosaltres! 
 
Si en urgent necessitat, 
nostre clamor vos implora: 
Assistiu-nos Gran Senyora 
Verge de la Llibertat! 


