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La repressió de l’Estat espanyol contra l’independentisme i les lluites populars arreu dels Països Catalans ha 
estat una constant que va més enllà de les mobilitzacions populars derivades de l’1 d’Octubre de 2017. La 
tortura, la presó, l’exili, les amenaces, les multes, les causes contra qui decideix plantar cara a l’estat monàr-
quic espanyol, o bé la violència policial contra manifestants formen part del preu que molta gent ha hagut 
de pagar i està pagant per no acceptar la submissió d’un estat de tan baix nivell democràtic com és l’Estat 
espanyol.

Quantitativament, arran de l’1 d’Octubre, recordem que hi ha més de 3.300 persones represaliades, i aquesta 
repressió ha pres dimensions pròpies d’estats autoritaris, estats que són en les llistes d’instàncies internacio-
nals per la conculcació dels drets humans fonamentals. Cal apuntar que alguns d’ells, com Espanya i Tur-
quia, apareixen des de fa anys en els informes del Consell d’Europa sense que això hagi implicat cap canvi 
en les polítiques d’aquests països en matèria de drets humans, ans al contrari.

Davant d’aquesta situació cal fer prevaldre la capacitat de resposta d’un poble que lluita des de fa anys per 
trencar les cadenes amb l’Estat espanyol i contra el bloc històric dominant que el sustenta també des de casa 
nostra. En aquest sentit, som conscients que la repressió només s’acabarà amb la superació del conflicte que 
ens enfronta a l’Estat espanyol i les instàncies que el sostenen, com ho són la monarquia espanyola, l’Ibex 35 
i l’aparell politicojudicial hereu del règim del 78. Hem d’estar preparats, per tant, per una lluita que encara no 
ha acabat.

Després de l’1 d’Octubre, entitats de caràcter divers i grups de suport a les víctimes s’han organitzat per 
plantar cara i dir prou a la repressió, i és sobre aquest substrat de lluita que cal crear les condicions per bastir 
una estratègia comuna per impulsar un  front comú contra la repressió.

La Conferència Nacional Antirepressiva es planteja com un espai de debat obert a tothom i amb la participa-
ció d’instàncies i iniciatives de caràcter antirepressiu d’arreu del país, amb l’objectiu d’avançar cap a un front 
comú que sigui capaç de consensuar estratègies de lluita i que prevegi diferents àmbits d’actuació: en l’àmbit  
internacional, el paper dels familiars, el suport jurídic, les presons i l’exili, el suport psicosocial, les eines 
d’organització i en l’àmbit institucional. Conscients que hem de ser capaços d’aprendre de totes les experièn-
cies, es volen posar en comú encerts i errors que ajudin a no desenfocar l’objectiu de la lluita antirepressiva 
en un procés d’alliberament nacional com és el nostre. 

Els treballs de la conferència s’articulen a l’entorn dels següents eixos de debat:

• Entendre la dimensió política de la repressió per part dels estats per poder fer-hi front amb més eficàcia.
• Conèixer quins són els mecanismes de repressió que fa servir l’Estat, des de la repressió de baixa inten-

sitat, com ho és la violència policial, les citacions judicials, les multes, les amenaces i intimidacions o les 
campanyes de difamació, fins a la repressió d’alta intensitat, com ho és la tortura, la presó i l’exili. 

• Conèixer quin és l’impacte psicosocial sobre les persones víctimes de la repressió per abordar-ne les 
conseqüències.

• Posar en comú les estratègies jurídiques utilitzades per fer front als diferents tipus de repressió.
• Fer visible el paper de les famílies com a víctimes de la repressió, abordar el seu paper com a actors de 

denúncia i compartir experiències d’organització.
• Conèixer l’abast de la repressió arreu del país i destacar la importància de la resposta organitzada per 

guanyar efectivitat i superar reptes i obstacles que ens condicionen.
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Amb la Conferència Nacional Antirepressiva volem fer una crida a no acceptar renúncies en un context de 
confrontació que no s’ha vist gens alterat políticament, malgrat que es vulgui fer creure el contrari. I és, alho-
ra, una crida a reforçar la lluita antirepressiva a través d’un front i una estratègia comuns.

Països Catalans, 1 de setembre de 2021

La Conferència Nacional Antirepressiva tindrà lloc el 2 d’octubre a la Universitat de Girona. La infor-
mació sobre la Conferència Nacional Antirepressiva, així com el procés d’inscripció, es pot trobar al web 
http://www.conferenciaantirepressiva.cat

La Conferència Nacional Antirepressiva està organitzada per les següents entitats: 

Assemblea Nacional Catalana, Associació d’advocats d’Osona en defensa dels Drets Humans, Associació 
Memòria Contra la Tortura, Bages pels Drets Civils, Càtedra Ferrater Mora de Pensament Contemporani 
de la Universitat de Girona, Col·lectiu Mares i Àvies per la República, Comissió de la Dignitat, Coordina-
dora de l’Advocacia de Catalunya, Òmnium Cultural, Plataforma Defensem l’1 d’octubre, Plataforma 
3 d’octubre, Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans  - SEPC i la Xarxa Anti repressió de Familiars 
de Detingudes.

La Conferència Nacional Antirepressiva compta amb el suport de: Acció dels Cristians per l’Abolició 
de la Tortura (ACAT), Advocacia per la Democràcia – Demarcació de Lleida, Advocats 1 d’octubre de 
Reus, Alerta Solidària, Alt Camp no té por, Assemblea de Joves de l’ANC, Assemblea de represaliades i 
activistes, Associació pro memòria als immolats per la llibertat de Catalunya, Caldes Groga, Casal Inde-
pendentista el Forn, Col·lectiu d’encausats per la crema de fotos del borbó 2007, Controlades, Desobe-
diència Civil, Drets, Encausats 1-O, Grup Antirepressiu de Manresa, Grup de suport CDR del Camp de 
Tarragona, Grup de suport de Dani Gallardo, Grup de suport d’en Xarly, Grup de suport de les encausades 
del 23S, Grup de suport de Gonkin, Grup de suport de Lledoners, Grup de suport de Mas Enric, Grup de 
suport de Puig de les Basses, Grup de suport de Raül Romeva, Grup de suport Sas absolució, Grup de 
suport de Serena, Grup de suport del Joel, Grup de suport del Valtonyc, Grup de suport Pivot Negre, Grup 
de suport Marcel Absolució, Grup suport de la Mariona Roig, Juristes per la República de Tarragona, 
La Forja, La Pública a Judici, La Tribu, Moviment pro Amnistia de Barcelona, Observatori del Sistema 
Penal i Drets Humans de la Universitat de Barcelona, PACTE, Plataforma Llibertat Pablo Hasel, Procés 
Constituent, Sectorial d’Universitats i Recerca de l’ANC, Sectorial de Dones de l’ANC, Sectorial de Per-
sones Represaliades de l’ANC, Sectorial de Psicòlegs de l’ANC, Socors Català, Solidaritat no és delicte, 
Solidaritat Perifèrica, Universitats pels Drets Civils, Via Independència.
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