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14/10/2019 

PEDRO SÁNCHEZ, presidente del Gobierno en funciones. 

Bon dia, 

Gràcies a tots i a totes, 

gràcies als mitjans de comunicació per acudir a aquesta declaració institucional. 

Un cop conegut el sentit de la sentència del Tribunal Suprem, vull manifestar l’absolut 

respecte i l'acatament d'aquesta sentència per part del Govern d’Espanya.  

Aquesta sentència posa fi a un procés judicial que s’ha dut a terme, i m'agradaria 

subratllar-ho, amb plenes garanties i transparència i, com correspon en un Estat Social 

i Democràtic de Dret, el seu acatament significa el seu compliment. Reitero, significa 

el seu compliment íntegre.   

La Constitució espanyola, moderna i garantista, consagra com a valors superiors la 

llibertat, la justícia, la igualtat i el pluralisme polític. 

Tot sota un principi que enforteix la nostra democràcia: tots els ciutadans som iguals 

davant la llei. Ningú està per damunt de la llei i tots estem obligats al seu compliment. 

En una democràcia, no es jutja ningú per les seves idees o pel seu projecte polític, 

sinó per delictes recollits al nostre ordenament jurídic.  

En nom del Govern, vull reconèixer la tasca independent del Tribunal Suprem, que ha 

treballat amb un respecte escrupolós envers les seves obligacions, donant un exemple 

d’autonomia i de transparència, de garanties i de professionalitat, demostrant un cop 

més el correcte funcionament del nostre Poder Judicial. 

La sentència del Tribunal Suprem és el resultat de l’Estat Social i Democràtic de Dret 

d'Espanya, que els ciutadans vàrem posar en peu fa més de quatre dècades, gràcies 

a la nostra Constitució. Cal recordar que un dels llocs on més suport va trobar, el dia 

de la seva votació, aquesta Constitució -la Constitució q ens empara a tots avui- va 

ser a Catalunya.  
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Una Constitució que va posar fi a la dictadura franquista. Una Constitució que ens va 

permetre integrar-nos a la Unió Europea. Una Constitució, en definitiva, que va 

aconseguir en un temps rècord, en poc més de 40 anys, que Espanya sigui avui una 

de les millors democràcies del món.  

La nostra Constitució recull tres principis que vull subratllar en aquesta declaració: 

- El primer, la igualtat entre ciutadans. A l'hora complir la llei -i per tant en 

resposta a les seves obligacions-, i de gaudir de drets i llibertats, visquin on 

visquin.   

- En segon lloc, la diversitat territorial. La unitat d’Espanya s’assenta en el 

reconeixement de la nostra rica diversitat, que es reflecteix en un elevat grau 

d’autogovern de les Comunitats Autònomes. El nivell d’autogovern de 

Catalunya, com el del conjunt de governs autonòmics del nostre país, és dels 

més elevats del món.  

- En tercer lloc, com qualsevol Constitució democràtica al món homologable a la 

Constitució espanyola, la inviolabilitat de la integritat territorial i la defensa de la 

sobirania nacional. 

La vulneració d’aquests tres principis democràtics és a la base de les accions que han 

estat sancionades a la sentència del Tribunal Suprem. 

- Primer. S’han ignorat els drets de la majoria social no independentista de 

Catalunya i s’ha originat així una fractura de la convivència dins la societat 

catalana.  

- En segon lloc, l’autogovern català es reconeix i s’expressa a l’Estatut 

d’Autonomia. I aquest Estatut ha estat atropellat i trencat unilateralment per part 

de l’independentisme català. 

- En tercer lloc, la integritat territorial i el principi de sobirania nacional varen ser 

atacats i, amb ells, també els drets i llibertats del conjunt de la societat catalana 

i del conjunt de la nació espanyola.  

Un cop dictada i publicada la sentència s’obre una nova etapa. 
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Els propers dies, el Govern d’Espanya, que compta -vull recordar-ho- amb totes les 

atribucions que la legalitat li correspon, romandrà atent i garantirà la convivència, la 

seguretat i el respecte a la legalitat democràtica. Ho farem com sempre hem dit: amb 

fermesa democràtica, amb proporcionalitat i des de la unitat.  

Fermesa democràtica vol dir aplicar la legalitat. Sense excloure cap de les possibilitats 

que atorga l’ordenament jurídic vigent.  

En segon lloc, proporcionalitat, responent amb prudència i serenitat a les 

transgressions que es poguessin cometre. 

I amb unitat, comptant -i això és el que espero-, amb la cooperació lleial de totes les 

forces polítiques compromeses amb la Constitució per a actuar amb una sola veu.  

Més enllà de la reacció immediata de la sentència -que sens dubte serà tan diversa 

perquè és diversa la societat catalana i el conjunt de la societat espanyola-, el Govern 

sempre contribuirà a facilitar el retrobament de la societat catalana, fracturada avui 

per l’independentisme.  

Catalunya, ho hem dit moltes vegades, ha de dialogar amb Catalunya. És la 

convivència a Catalunya el que es troba en joc, no la integritat territorial del nostre 

país. La Generalitat i el Parlament de Catalunya han d’assumir la responsabilitat, la 

responsabilitat de representar tots i cadascun dels catalans, de governar, de governar 

per a tots i cadascun dels catalans, no per a una minoria afí a les tesis 

independentistes. Si ho fan així, sí que els vull traslladar que trobaran el Govern 

d’Espanya disposat a contribuir al diàleg dins la legalitat constitucional.  

Avui conclou un procés judicial exemplar, però, a la vegada, avui es confirma el 

naufragi d’un procés polític que ha fracassat en el seu intent d’obtenir un suport intern 

i un reconeixement internacional. Deixa rere seu un trist resultat de dolor i 

enfrontament, de fractura de la convivència a Catalunya. 

A partir d’avui, si deixem de banda els extremismes, podem iniciar una nova etapa en 

la qual la tornada de la concòrdia sigui un dels principals pilars de Catalunya.  
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Una etapa durant la qual la Catalunya moderna, plural i tolerant accedeixi a la posició 

destacada que li correspon per dret i per història dins d’Espanya. Contribuint així tots 

junts a l’enfortiment d'aquesta pàtria comuna del segle XXI que és’Europa.  

Vull acabar aquesta declaració apostant, justament, per Europa com a futur compartit; 

precisament el projecte on la societat catalana i també el conjunt d’Espanya es troben 

i es reconeixen.  

Els nostres temps presenten desafiaments que exigeixen compartir sobiranies, no 

trossejar-les. I Europa és l’espai comú en el qual respondrem als desafiaments del 

segle.  

La transformació de la nostra economia i les nostres societats que provoca la revolució 

tecnològica; la salvaguarda dels drets socials i llibertats que configuren el nostre model 

de convivència; la resposta al canvi climàtic... tenen dimensió global i només es poden 

afrontar al cor d’un projecte supranacional que en el nostre cas és la Unió Europea.   

En un moment en què demandem una defensa comuna europea, una política exterior 

unitària, una política migratòria compartida, una assegurança d’atur comuna, la lluita 

contra els paradisos fiscals, l’establiment d’un salari mínim interprofessional europeu, 

una integració financera, una harmonització fiscal i moltes d'altres qüestions 

vinculades amb les exigències mediambientals o la lluita contra el terrorisme 

internacional, no té sentit caminar en sentit contrari.  

Queden, en definitiva, alguns dies durant els quals assistirem a la ranera d’una etapa 

superada. Estem tots convocats a una nova etapa. En aquesta nova etapa l’objectiu 

només pot ser la restauració de la convivència a Catalunya. El mètode serà sempre el 

diàleg i la regla només pot ser la llei, la Constitució espanyola.  

Moltes gràcies.  

 
(Transcripción revisada por la Secretaría de Estado de Comunicación).  
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