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COMUNICAT DEL COMITÉ D’ENLLAÇ
D’ESQUERRA NACIONALISTA VALENCIANA – ENV I ESTAT VALENCIÀ –
SV-EV
FRONT LA SENTÈNCIA CONDEMNATÒRIA A L’1O I ELS PRESOS
POLÍTICS CATALANS, LLUITEM PER LA LLIBERTAT I LA REPÚBLICA
VALENCIANA, VOTEM EN BLANC EN EL PRÒXIMES ELECCIONS DE
NOVEMBRE AL PARLAMENT ESPANYOL
TOTS A LES 19:00 H. ALS AJUNTAMENTS VALENCIANS EL DIA DE LA
SENTÈNCIA: PER LA LLIBERTAT, PER LA DEMOCRÀCIA!
Reunit a València el Comité d’Enllaç d’Esquerra Nacionalista Valenciana (ENV) i d’Estat
Valencià (SV-EV), manifestem:
La sentència condemnatòria als líders polítics i civils catalans, als presos politics catalans,
marca un punt d’inflexió definitiu en el periple continuista del règim del 78, hereu del
franquisme sorgit del 1939 i del règim colonial imposat en 1707 als valencians i en les
mateixes dècades al conjunt de les nacions sotmeses per la monarquia espanyola del
Borbons. Aquesta inflexió evidencia, de nou, que l’Estat espanyol no és de cap manera una
democràcia i continua sent un règim que conculca les llibertats i els drets democràtics, tant
individuals com col·lectius, d’uns ciutadans disminuits a la condició de súbdits I d’un pobles
reduits a la condició de meres colonies.
l’1O va significar a Catalunya una acció de clara ruptura democràtica amb l’exercici del dret
d’autodeterminació de Catalunya mitjançant un referèndum, i va significar per a la resta dels
pobles de l’Estat espanyol un gest de democràcia plena i una esperança per a tots els
demòcrates. La República que votàvem els catalans aquell dia, ens permetia albirar en
l’horitzó les nostres pròpies repúbliques a la resta de les nacions sotmeses per la monarquia
borbònica espanyola.
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I això és el que condemna la sentència del Tribunal Suprem espanyol, que hui ha pres el
protagonisme dels aparells de poder i repressió de l’Estat espanyol. El bloc polític sobre el
que se substenta aquest règim monarquic anacrònic, imperialista i reaccionari, des de Vox a
l’ultradreta, passant per les dretes de C’s i PP, i arribant al centre polític que és el PSOE, fan
inviable qualsevol regeneració democràtica de l’Estat espanyol i són tots plegats els valedors
del règim, amb el silenci còmplice i vergonyós de molts altres que front la conculcació de la
democràcia callen i es posen de costat..
Front això els republicans independentistes valencians, convergim amb tots els demòcrates
de tot l’Estat espanyol i, especialment, de Catalunya en la reivindicaciñó de llibertat i
democràcia, d’exigència del dret a decidir de cada poble, per la llibertat de tots els presos
polítics, per la fi de la represssió política I civil, per la defensa de les sobiranies polítiques
dels pobles sotmesos a l’Estat espanyol, pels drets democràtics de cada ciutadà… Per les
Repúbliques. El dia de la sentència, hem de fer sentir la nostra veu clamant tot això a les
19:00 hores davant de cada ajuntament valencià.
I en novembre, quan s’ha convocat eleccions a un nou parlamenty espanyol, hem de fer
sentir la força dels nostres vots deslegitimant el règim amb el vot en blanc.
Però més enllà d’aquestes accions de protesta, hem de bastir un potent moviment de ruptura
democràtica que acabe definitivament amb el règim del 78, i els valencians i valencianes hem
de fer la nostra major contribució a la democràcia lluitant i impulsant la recuperació de la
nostra pròpia sobirania, exercint el nostre propi dret a decidir i proclamant la nostra pròpia
República Valenciana.
En València, a 14 d’octubre de 2019

